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ِ عن أَيب َذ ٍّر
َّ :-  َر ِضي للاه َعْن ههما- ومعاذ بن َجبَ ٍّل
: قال ِسول للا
َ أن َر
َْ
َ
ِ َ ،السيِئَ َة احلسنَةَ ََتحها
َّاس ِِبُلُ ٍق
َّ  وأَتْبِ ِع،ت
َ ((اتَّ ِق هللا َحيثُ َما ُك ْن
َُ
َ وخال ِق الن
ََ
.))س ٍن
َ َح
Əbu Zər və Muaz ibn Cəbəldən  Allah Rəsulunun 
belə buyurduğu rəvayət olunmuşdur: “Harada olursan ol,
Allah`dan  qorx. (Etdiyin) pis əməlləri dərhal yaxşı əməllə
əvəz et (pis əməldən sonra yaxşı əməl et) ki, onu (pis əməli)
silsin. İnsanlarla gözəl rəftar et”.
Hədisi Tirmizi rəvayət etmiş və həsən olduğunu
demişdir. Tirmizinin bəzi rəvayətlərində isə hədisin həsən
səhih olduğu bildirlir.1
Tirmizi hədisi Süfyan əs-Sövri yolu ilə Həbib ibn Əbu
Sabitdən, o Meymun ibn Əbu Şəbibdən, o da Əbu Zərdən 
rəvayət etmişdir. Hədisin bir başqa rəvayəti isə elə bu
sənədlə Meymunun Muaz ibn Cəbəldən



rəvayətidir. 2

Tirmizi şeyxi Mahmud ibn Ğayləndən Əbu Zərdən  gələn
rəvayətin daha səhih olduğunu söylədiyini rəvayət etmişdir.
Bu hədisin isnadında alimlər ixtilaf etmişlər. Bir qisim
alimlər hədisin Həbib yolu ilə Meymundan rəvayət
olunduğunu söyləmişlər. Həmin rəvayətdə Peyğəmbərin



Tirmizi “Cəmiu`l-Kəbir”: 1987. Hədisi həmçinin İmam Əhməd: 5\153,
158, 177, Darimi: 2794, Hakim: 1\54, Əbu Nueym “əl-Hilyə”-də: 4\378,
Beybəqi “Şuəbu`l-İmən”-də: 8026 (Süfyan əs-Sövri yolu ilə) rəvayət
etmişlər.
2 İmam Əhməd: 5\228, 236, Tabarani “əl-Kəbir”-də: 20\296, 297, 298, “əlSağir”-də: 521, Hakim: 1\54, 4\244, Əbu Nueym “əl-Hilyə”-də: 4\376,
İbn Əbdu`l-Bərr “ət-Təmhid”-də: 24\301 rəvayət etmişlər.
1
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bu rəvayətinin mürsəl olduğu deyilir. Dəraqutni bu mürsəlin
daha səhih olduğunu demişdir.
Tirmizi hədisin həsən olduğunu söyləmişdir. Onun bu
hədisin səhih olduğunu deməsi haqqındakı rəvayətlər isə
zəifdir. Amma Hakim hədisi təxric edərək onun Buxari və
Müslimin şərtlərinə görə səhih olduğunu söyləmişdir3. Bu isə
iki yöndən xətadır:
Birincisi odur ki, Buxari öz “Səhih” kitabında Meymun
ibn Əbu Şəbibdən (və ya Meymun ibn Şəbib) heç bir şey
rəvayət etməmişdir. Müslim isə yalnız kitabının müqəddiməsində Muğira ibn Şubə yoluyla ondan hədis rəvayət
etmişdir.
Məsələnin ikinci tərəfi isə odur ki, Meymun ibn Əbu
Şəbib səhabələrin heç birindən heç bir şey eşitməmişdir. Fəlləs demişdir: “Onun səhabələrdən rəvayət etdiyi hədislərin
heç birində “eşitdim” ifadəsi yoxdur. Heç kimin Əbu Şəbibin
səhabədən nə isə eşitdiyini iddia etdiyi haqda bir şey
eşitməmişəm”.4
Əbu Hatim demişdir: “Onun (Əbu Şəbib) Əbu Zər
Aişədən g rəvayət etdiyi hədislər muttasil deyildir”.
Əbu

Davud

demişdir:

“O

yaşamamışdır və Əli ibn Əbu Talibi
olduğu təqdirdə isə onun Muaz
mümkün deyil”.6

Aişənin

g

4

5

dövründə

 də görməmişdir. Belə
İbn Cəbəli  görməsi

“Müstədrak”: 1\54.
“Təhzibu`l-Kəməl”: 7\291, “Təhzibu`t-Təhzib”: 10\347.
5 “əl-Cərhu və`t-Tədil”: 8\266, 267.
6 “Mizənu`l-İtidəl”: 4\233.
3

 və

5

Buxari, onun şeyxi olan Əli ibn əl-Mədini, Əbu Züra, Əbu
Hatim və başqalarının fikrincə hədis yalnız onu rəvayət edən
şəxslərin görüşdüyü zaman muttasil (yəni ravilərin biri
digərini görərək rəvayət etdiyi hədis) ola bilər. İmam
Əhmədin dedikləri də bu yöndədir. İmam Şafi də “ər-Risalə”
əsərində bu görüşdə olduğunu yazmışdır. Müslim isə bu
görüşü qəbul etməmişdir. (Müslimin fikrincə isə bir nəfərin
digər bir nəfərdən hədis rəvayət etməsi üçün bu iki şəxsin
eyni zamanda yaşaması və görüşmək ehtimallarının olması
kifayət edər) Peyğəmbərin

 bu nəsihətlə Muaz ibn Cəbəl 

və Əbu Zərə  nəsihət etdiyi başqa yollarla da rəvayət
olunmuşdur. Bəzzar İbn Luheyədən, o Əbu Zubeyrdən, o
Əbu Tufeyldən Muaz ibn Cəbəlin
etmişlər: “Peyğəmbər





belə dediyini rəvayət

Muaz ibn Cəbəli



bir qövmün

yanına göndərərkən Muaz ibn Cəbəl  dedi: “Ey Allah`ın
Rəsulu mənə nəsihət et!”. O buyurdu: “Salamı yay, yemək
yedirt, qohumlarından heybətli birisindən həya etdiyin kimi
Allah`dan  həya et. Bir pis əməl etsən (dərhal başqa bir)
yaxşı əməl et. Bacardığın qədər əxlaq sahibi ol”.7
Təbərani və Hakim Abdullah ibn Amr ibn Asdan
dediyini rəvayət etmişlər:

 belə

َّ "
 اِ ْعبه ِد: قَ َال،ول للاِ أَْو ِص ِن
َ  َي َر هس: فَ َق َال،أن هم َعاذَ ابن جبل أََر َاد َس َفرا
ِ َ  ي رس: قَ َال. و َل ته ْش ِرْك بِِه َشيئا،للا
ت
َ ْ إِذَا أَ َسأ: قَ َال،ول للا ِزْدِن
ْ
َ َه
َ َ
ِ ِ
ِ َ  ي رس: قَ َال،فَأَح ِسن
"ك
َ  ا ْستَق ْم َو لْته ْح ِس ْن هخله هق: قَ َال،ول للا ِزْدِن
ْ ْ
َ َه
“Kəşfu`l-Əstar”: 1972, “Müsnəd”: 2642. İbn Luheyə zəif bir ravi olduğu
üçün hədis zəifdir.
7
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 səfərə çıxmaq istəyirdi və (Peyğəmbərə ) “Ey Allah`ın Rəsulu mənə əsihət et” dedi. O 
buyurdu: “Allah`a  ibadət et və (heç bir şeyi) Ona şərik
qoşma. (Muaz ibn Cəbəl ) dedi: “Bir az da, Ey Allah`ın
“Muaz ibn Cəbəl

Rəsulu. O



buyurdu: “Pis bir əməl etdiyin zaman dərhal

arxasınca yaxşılıq et”. O
yaxşılaşsın”.8

 buyurdu: “Doğru ol, əxlaqın da

İmam Əhməd Dərrac yolu ilə Əbu`l-Heysəmdən, o da
Əbu Zərdən  Allah Rəsulunun
rəvayət etmişlər:

 ona belə nəsihət etdiyini

ِِ ِ
ِ ِ
ِ "أ
 َو،ت فَأَ ْح ِس ْن
َ هوص
َ ْ َو إِ َذا أَ َسأ،يك بِتَ ْق َوى للا ِف س ِر أَْم ِرَك َو َع َلنيَته
ِ  َو َل تَ ْق،ض أََمانَة
ض
َ َل تَ ْسأَلَ َّن أَ َحدا َشْيئا َو إِ ْن َس َق
َ ط َس ْوطه
ْ ِ َو َل تَقب،ك
ِ ْ َي اثْن
"ي
َ ْ َب
“Sənə gizlində və aşkarda Allah`dan  qorxmağı tövsiyə
edirəm. Pis bir əməl etdiyin zaman dərhal arxasınca yaxşılıq
et. Qırmancının yerə düşməsi kimi hallar daxil olmaqla heç
kimdən heç nə istəmə. Əmanəti götürmə. İki nəfər arasında
hökm vermə”.9

İmam Əhməd Əbu Zərdən  belə dediyini rəvayət
etmişdir: “Mən dedim: “Ey Allah`ın Rəsulu, mənə məni
Cənnətə yaxınlaşdıracaq və Cəhənnəmdən uzaqlaşdıracaq
əməl öyrət”. O

 buyurdu: “Əgər pis bir əməl sahibi olsan

Təbərani “əl-Əvsat”-da: 8747, Hakim: 1\54. Sənədində Abdullah İbn
Saleh olduğu üçün hədisin isnadı zəifdir.
9 “Müsnəd”: 5\181. Hədisin isnadı zəifdir. Hədisin sənədindəki Dərrac,
İbn Səman əbu`s-Səmhdir və o münkər hədislər rəvayət edir.
8

7

dərhal yaxşı bir əməl et. Çünki etdiyin yaxşı əməlin qarşılığı
on misli ilə mükafatlandırılır”. Mən dedim: “Ey Allah`ın
Rəsulu, “Lə İləhə İlləllah” da yaxşı əməl sayılırmı?” O
buyurdu: “O yaxşı əməllərin ən yaxşısıdır”.10



İbn Əbdu`l-Bərr “ət-Təmhid” 11 kitabında araşdırmaya
ehtiyacı olan bir isnadla Ənəs ibn Malikdən

 belə dediyini

 Muazı  Yəmənə göndərdi
və ona belə buyurdu: “Ey Muaz! Allah`dan  qorx. İnsanlarla
rəvayət etmişdir: “Peyğəmbər

gözəl əxlaqla rəftar et. Əgər pis bir əməl etsən onu dərhal
yaxşı əmməllə əvəz et (həmin pis əməldən dərhal sonra yaxşı
əməl et)”. Muaz dedi: “Ey Allah`ın Rəsulu! “Lə İləhə İlləllah”
yaxşı əməldirmi?” O buyurdu: “O yaxşı əməllərin ən
böyüklərindəndir”.
Peyğəmbərin  Muaza  nəsihəti Abdullah ibn Ömər 
və başqaları vasitəsilə zəif olaraq müxtəlif yollar və
rəvayətlərlə nəql olunmuşdur.
Mövzu ilə bağlı Əbu Hüreyrədən



rəvayət olunan bir

hədisdə deyilir: “Peyğəmbərdən  “İnsanları Cənnətə ən çox
daxil edən şey nədir?” deyə soruşdular. O  buyurdu:
“Təqva (Allah qorxusu) və gözəl əxlaq”. Hədisi İmam
Əhməd, İbn Məcə və Tirmizi rəvayət etmişlər. 12 Tirmizi
hədisin səhih olduğunu demişdir.
10

“Müsnəd”: 5\169. Sənədindəki Şimr İbn Atiyyənin kim olduğu
bilinmədiyi üçün hədisin isnadı zəifdir.
11
“ət-Təmhid”: 3\28. Sənədində araşdırmaya ehtiyac duyulan məqam isə
ondan ibarətdir ki, hədisin sənədindəki Məhəmməd İbn Hafs İbn Aişə
adlı ravinin kim olduğu dəqiq bilinmir. İbn Həcər onun məchul
olduğunu demişdir.
12 Əhməd: 2\291, 392, 442, İbn Məcə: 4246, Tirmizi: 2004.
8

Bu nəsihət Allah`ın



və qulların hüquqlarını özündə

cəmləşdirən böyük bir nəsihətdir. Çünki Allah`ın  haqqı
qullarının Ondan haqqı ilə qorxmalarıdır. Təqva isə Allah`ın



əvvəlki və sonrakı nəsillərə olan tövsiyəsidir. Allah
buyurur:



ْوَلَقَدۡ وَصَّيۡنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتََٰبَ ِمن قَبۡلِكُمۡ وَإِيَّاكُمۡ أَنِ ٱ َّتقُوا
١٣١ َََّۚٱّلل
Biz sizdən əvvəl kitab verilənlərə də, sizə də Allah`dan
qorxmanızı tövsiyə etdik. (Nisə 131)
Təqva kəlməsinin əsli qulun özü ilə qorxduğu və
çəkindiyi şey arasında onu həmin şeydən qoruyacaq bir
maneə qoymasıdır. Qulun təqvalı olub Allah`dan  qorxması
özü ilə Allah`ın  qəzəbinə və cəza verməsinə səbəb olacaq
şeylər arasında maneə qoymasıdır. Təqva həmçinin Allah`ın



istədiyi şeyləri yerinə yetirmək və Onun qadağan etdiyi
şeylərdən uzaq durmaqdır.
Quranda təqva kəlməsi bəzən Allah`a



nisbət olunur.

Allah  buyurur:

٩٦ َشرُون
َ َۡوٱتَّقُواْ ٱّللََّ ٱلَّذِيٓ إِلَيۡهِ تُح
Hüzuruna toplaşacağınız Allah`dan qorxun. (Maidə 96)

ٞ
َدمَتۡ ِلغَد
َّ س مَّا ق
ٞ ۡظرۡ نَف
ُ َيَٰٓأ َُّيهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱّللََّ وَلۡتَن
١٨ ََوٱتَّقُواْ ٱّللَََّۚ إِنَّ ٱّللََّ خَبِيرُُۢ ِبمَا تَعۡمَلُون
Ey iman gətirənlər! Allah`dan qorxun! Hər kəs sabah
(axirət günü) üçün nə etdiyinə nəzər salsın. Allah`dan
qorxun. Həqiqətən, Allah etdiklərinizdən xəbərdardır!
(Həşr 18)

9

Təqva kəlməsi birbaşa Allah`a  nisbət olunarsa bu, qulun
Allah`ın  qəzəbindən qorxması, çəkinməsi lazım olduğunu
göstərir. Bu isə qulun qorxması gərəkən ən böyük şeydir.
Allah`ın



qulu dünya və axirətdə cəzalandırması da elə

məhz bu səbəbdəndir. Allah  buyurur:

٢٨ ۗسهُۥ
َ َۡذ ُركُمُ ٱّللَُّ َنف
ِّ وَيُح
Allah sizi Özündən çəkindirir. (Əli İmran 28)

٥٦ ِهُوَ أَهۡلُ ٱ َّلتقۡوَىَٰ وَأَهۡلُ ٱلۡ َمغۡ ِف َرة
Qorxub çəkinməyə də, bağışlamağa da layiq olan ancaq
Odur! (Muddəssir 56)
O həqiqətən də qulların qəlbində qorxub çəkinməyə ən
layiq olandır ki, Ona ibadət edib, itaət etsinlər. O bütün
nöqsan sifətlərdən uzaqdır. O bütün üstün sifətlərə malikdir.
Tirmizi Ənəs ibn Malikdən  Peyğəmbərin  yuxarıdakı ayə
haqda belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: Allah  buyurur:
“Mən qorxulmağa daha layiqəm. Kim Məndən qorxar və
məndən başqasına ibadət etməzsə onu bağışlamağa da yenə
Mən layiqəm”.13
Təqva kəlməsi bəzən isə Allah`ın  verəcəyi cəzaya və ya
cəzanın veriləcəyi yerə; yəni cəhənnəmə, ya da cəzanın
zamanına; yəni Qiyamət Gününə nisbət olunur. Allah
buyurur:



١٣١ ََوٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أُعِدَّتۡ ِللۡكََٰ ِفرِين
13

“əl-Cəmiu`l-Kəbir”: 3328. Tirmizi demişdir: “Bu hədis ğaribdir. Çünki
hədisin ravilərindən olan Suheyl güclü ravi deyil. Bu hədisi təkcə o Sabit
yolu ilə rəvayət etmişdir”.
10

Kafirlər üçün hazırlanmış Atəşdən qorxun (çəkinin).
(Əli İmran 131)

 َفإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ وَلَن تَفۡعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي َوقُودُهَا
٢٤ َٱلنَّاسُ َوٱلۡحِجَا َرةُ أُعِدَّتۡ ِللۡكََٰ ِفرِين
O halda kafirlər üçün hazırlanmış, yanacağı insanlar və
daşlar olan oddan qorxun (Bəqərə 24)

٢٨١ َِّجعُونَ فِيهِ إِلَى ٱّلل
َ ۡا ُترٞ
َوٱتَّقُواْ يَوۡم
Allah`ın (hüzuruna) qaytarılacağınız gündən qorxun!
(Bəqərə 281)

٤٨ ٔاٞ
ۡ شَيٞ
ا َّلَّ تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٞ
َوٱتَّقُواْ يَوۡم
Qorxun o gündən ki, (o gün) heç kəs, heç kəsə fayda
verə bilməyəcək! (Bəqərə 48,123)
Bundan başqa vacib olan əməlləri yerinə yetirmək, haram
və şübhəli şeyləri tərk etmək də kamil təqvaya daxildir.
Bundan başqa məndub olan əməlləri işləmək və məkruh
olan əməlləri tərk etmək də təqvanın bir hissəsi sayıla bilər.
İkinci olaraq saydığımız şeylər isə təqvanın ən yüksək
mərtəbəsidir.

َ ٱلَّذِين٢ َى ِّللۡمُتَّقِينٞ
 ذََِٰلكَ ٱلۡكِتََٰبُ َّلَ رَيۡبََۛ فِيهَِۛ هُد١ ٓالٓم
٣ن
َ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَٰةَ َومِمَّا رَزَقۡ ََٰنهُمۡ يُنفِقُو
َوٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ ِبمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ َومَآ أُنزِلَ مِن َقبِۡلكَ وَبِٱلۡأٓخِ َر ِة
٤ َهُمۡ يُوقِنُون
Əlif. Ləm. Mim. Bu, qətiyyən şübhə doğurmayan,
müttəqilərə doğru yol göstərən bir Kitabdır. O kəslər ki,
qeybə iman gətirir, namaz qılır və Bizim onlara verdiyimiz
ruzidən (Allah yolunda) xərcləyirlər;O kəslər ki, sənə nazil
olana və səndən əvvəl nazil olanlara iman gətirir, axirətə də
yəqinliklə inanırlar. (Bəqərə 1-4)
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Allah  buyurur:

ِ ِ۞لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُو َهكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ َوٱلۡمَغۡر
ب
ِخرِ َوٱلۡمَلََٰٓ ِئ َكةِ َوٱلۡكِتََٰب
ِ ٓوَََٰلكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱّللَِّ َوٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأ
َٰن وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىَٰ ح ُِّبهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡ َبىَٰ َوٱلۡيَ ََٰتمَى
َ َِّۧوٱلنَّبِي
لرقَابِ َوَأقَا َم
ِّ سكِينَ َوٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ َوٱلسَّآئِلِينَ َوفِي ٱ
ََٰ ََوٱلۡم
ْلز َكوَٰةَ َوٱلۡمُوفُونَ ِب َعهۡدِهِمۡ ِإذَا عََٰهَدُوا
َّ ٱلصََّلوَٰةَ وَءَاتَى ٱ
ََوٱلصََّٰ ِبرِينَ فِي ٱلۡبَأۡسَآءِ َوٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلۡبَأۡسِۗ أُوْلََٰٓ ِئكَ ٱَّلذِين
١٧٧ َصَدَقُواْ وَأُوْلََٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُون
Yaxşı əməl üzünüzü məşriqə və məğribə tərəf
çevirməyiniz deyildir. Lakin yaxşı əməl (sahibləri) Allah`a,
Axirət gününə, mələklərə, kitablara, peyğəmbərlərə iman
gətirən, sevdiyi malı qohum-əqrəbaya, yetimlərə, kasıblara, müsafirlərə, dilənənlərə və kölələrin azad edilməsinə
sərf edən, namaz qılıb zəkat verən, əhd bağladıqda
əhdlərini yerinə yetirən, sıxıntı və xəstəlik üz verdikdə,
habelə döyüşdə səbir edən şəxslərdir. Onlar imanlarında
doğru olanlardır. Müttəqi olanlar da elə məhz onlardır.
(Bəqərə 177)
Muaz ibn Cəbəl demişdir: “Qiyamət günü “Müttəqilər
(təqva əhli) haradadır?” deyə nida olunacaq. Müttəqilər
Rəhmanın himayəsində (və ya əhatəsində) dayanacaqlar.
Allah  onlardan gizlənməz və onlarla arasını pərdə ilə
örtməz. Ondan “Müttəqilər kimlərdir?” deyə soruşacaqlar.
O buyuracaq: “Şirkdən, bütpərəstlikdən çəkinən və xalis
olaraq Allah`a  ibadət edənlərdir”.
İbn Abbas  demişdir: “Müttəqilər doğru yol olaraq
onlara göstərilən şeyləri tərk etməyərək Allah`ın  onları
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cəzalandırmasından çəkinən, Allah`ın  göndərdiyi şeyləri
təsdiq etmək üçün Onun rəhmətini ümid edən kəslərdir”.
Həsən əl-Bəsri demişdir: “Müttəqilər onlara haram
buyrulan şeyləri etməkdən çəkinən, onların üzərinə fərz
buyrulan şeyləri yerinə yetirən kəslərdir”.
Ömər ibn Əbdüləziz demişdir: “Təqva; yəni Allah
qorxusu gündüzün orucu və gecənin qiyamı (gecə
namazları) və bunlar arasında gedib gəlməklə olmaz. Allah
qorxusu Onun haram etdiyi şeylərdən uzaq durmaq, Onun
fərz buyurduğu şeyləri yerinə yetirməkdir. Kim bundan
daha çoxu ilə ruzilənərsə o da xeyir üzərinə xeyir olar”.
Talq ibn Həbib demişdir: “Təqva Allah`ın  razılığını
qazanmaq niyyəti və Onun nuru ilə Onu razı salacaq
əməlləri etməkdir”.
Əbu Dərda  demişdir: “Tam bir təqva qulun, zərrə qədər
belə olsa Allah`ın  haqqına girməkdən çəkinməsidir. Hətta
elə bir vəziyyət yaranır ki, qul harama düşməkdən qorxaraq
halal olan şeylərin də bəzilərini tərk edir. Etdiyi bu əməllər
onunla haramların arasında bir səddə çevrilər. Allah 
qulların başına gələcək olan şeylər haqda Quranda belə
buyurur:

 َومَن َيعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّة٧ ا َي َرهُۥٞ
ٞ
َرةٍ خَيۡر
َّ َفمَن َيعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذ
٨ ا َي َرهُۥٞ
ّشر
َ
Zərrə qədər yaxşılıq edən qarşılığını alacaqdır. Zərrə
qədər pislik edən də (əvəzini) alacaqdır. (Zəlzələ 7-8). Elə
buna görə də yaxşı əməllərdən heç birini kiçik görüb tərk
etmə. Pis əməllərdən də heç birini kiçik görmə və ondan
uzaq dur”.
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Həsən əl-Bəsri demişdir: “Müttəqilər o qədər Allah
qurxusu ilə yaşayırlar ki, halal olan şeylərin çoxunu harama
düşməkdən qorxaraq tərk edərlər”.
Süfyan əs-Sövri demişdir: “Belə şəxslər çəkinmək lazım
olmayan şeylərdən də çəkindikləri üçün onlara müttəqilər
deyilir”.
Musa ibn Əyən demişdir: “Müttəqilər halal olan şeyləri
harama düşməkdən qorxaraq tərk etdikləri üçün Allah 
onları müttəqi adlandırıb”.
Buz bundan öncə də “bir qul harama düşməkdən
qorxduğu üçün halal olan şeyləri də tərk etmədikcə
müttəqilərdən olmaz” və “şübhəli şeylərdən uzaq duran kəs
dinini və namusunu qorumuş olar” hədislərini zikr etmişdik.
Meymun ibn Mehran demişdir: “Müttəqilər nəfslərini,
xəsis şərikin şərikini hesaba çəkdiyindən daha çox hesaba
çəkərlər”.
İbn Məsud Allah`ın  “Allah`dan Ona layiq olan tərzdə
qorxun” (Əli İmran 102) ayəsi haqda  demişdir: “Bu,
Allah`a  itaət etmək, Ona asi olmamaq, Onu yad etmək və
heç unutmamaq, Ona şükür edib nankor olmamaqdır”. Bu
hədisi Hakim mərfu olaraq rəvayət etmişdir. Mərfu olan
rəvayət daha səhihdir. Qeyd edim ki, Allah`a  itaət olan
bütün əməlləri işləmək Ona şükür etmək deməkdir. “Onu
yad etmək və heç unutmamaq” ifadəsinin mənası qulun
hərəkətlərində, susmasında, danışığında qəlbi ilə Allah`ın 
əmrlərini xatırlayıb onları yerinə yetirməsi, qadağalarını
xatırlayıb onlardan çəkinməsidir. Bir çox hallarda təqva
kəlməsi Allah`ın  haram etdiyi şeylərdən çəkinmək kimi
istifadə olunur. Bir nəfər Əbu Hüreyrədən  bu kəlmənin
mənası haqda soruşmuş, o isə belə demişdir: “Sən heç tikanlı
yolda gəzmisənmi?”. Sualı verən “Bəli” deyə cavab vermiş14

dir. Daha sonra Əbu Hüreyrə  demişdir: “Bəs (o yolda
gəzərkən) necə edirdin?” Sualı verən dedi: “Ya yolda tikan
gördüyüm zaman onun kənarından keçər, ya onun üstündən
tullanır, ya da tikan olmayan yerdən gedərdim”. Əbu
Hüreyrə  dedi: “Təqva elə budur”.
İbn Mutəzz bu sözü götürərək belə demişdr:
Günahlardan kiçiyini də, böyüyünü də tərk et, bu
təqvadır,
Tikanlı yolda yeriyən və gördüyündən çəkinən şəxs kimi
et,
Kiçik günahlara xor baxma və unutma ki, dağlar kiçik
daşlardan yaranıb.
Təqva kəlməsinin əsli qulun çəkinməli olduğu şeyləri
bilməsi və daha sonra bu şeylərdən çəkinməsidir. Ovn ibn
Abdullah demişdir: “Kamil olan təqva bilmədiyin şeyi
öyrənməyə can atmağındır”.
Məruf əl-Kərxi Bəkr ibn Xuneysdən belə dediyini rəvayət
etmişdir: “Nədən qorxacağını bilməyən insan necə müttəqi
ola bilər ki?”. Daha sonra Məruf demişdir: “Əgər gözəl bir
təqva sahibi olmasan sən sələm (faiz) də yeyərsən. Əgər
gözəl bir təqva sahibi olmasan qarşına bir qadın çıxar və sən
gözünü ondan çəkə bilməzsən. Əgər gözəl təqva sahibi
olmasan qılıncını öz boynuna vurarsan. Peyğəmbər 
Məhəmməd ibn Məsləməyə belə buyurmuşdur: “Ümmətimin artıq ixtilaf etdiyini görsən qılıncını götür və onu Uhud
dağına vur” 14 . Bəlkə elə mənim bu məclisim də bizim
çəkinməyimiz gərəkən şeylərdəndir. Bəlkə sizin məsciddən
mənimlə buraya qədər gəlməyiniz də bizim çəkinməyimiz
gərəkən şeylərdəndir. Hədislərin birində insanların bir
14

Hədisi İbn Əbu Şeybə: 15\37 və İbn Məcə: 3962 rəvayət etmişlər
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şəxsin arxasınca getməsinin arxası ilə gedilən üçün fitnə,
arxası ilə gedənlər üçün zillət olduğu deyilməyibmi?”
Ümumiyyətlə təqvanın, Allah`ın  bütün məxluqatına,
Allah Rəsulunun  ümmətinə tövsiyəsi olduğunu demək
olar.

ٍّ
ِ َ  إِ َذا ب ع "و َكا َن
اص ِة نَ ْف ِس ِه بِتَ ْق َوى
َ صاهه ِف َخ
َ ث أَمريا َعلَى َس ِريَّة أَْو
ََ
َ
ِ ِ  و ِبَن معه ِمن،ِللا
"ي َخ ْريا
َ املسلم
ْ َ َ ْ ََه

Peyğəmbər  bir ordunun üzərinə birini əmir təyin etdiyi
zaman ona öz nəfsi baxımından təqvalı olmasını və
yanındakı müsəlmanlara qarşı xeyirlə rəftar etməsini tövsiyə
edərdi. 15

ِ
ِ ِ "و لَ َّما َخطَب َر هس ه
اس
َّ وم النَ ْح ِر َو
َ َالوَد ِاع ي
َ
َ
َ َّصى الن
َ  ف َح َّجة ول للا
ِ
ِ ِ
"اع ِة ِلَئِ َّمتِ ِه ْم
َ َّلس ْم ِع َو الط
َ بتَ ْق َوى للا َو ب

Peyğəmbər  vida həcci zamanı Qurban bayramı günü
xütbə verərkən insanlara təqvalı olub Allah`dan 
qorxmalarını, əmirləri eşidib onlara itaət etmələrini tövsiyə
etmişdi.16
Peyğəmbər  insanlara vəz etdiyi zaman insanlar “Bu
vidalaşan bir insanın vəzinə bənzəyir. Bizə nəsihət et!” deyə
dilləndilər. O buyurdu: “Sizə təqvalı olmağı və eşidib, itaət
etməyi tövsiyə edirəm”.
İbn Hibban və başqalarının Əbu Zərdən  rəvayət etdiyi
uzun bir hədisdə isə Peyğəmbərin belə buyurduğu deyilir:
“Mən “Ey Allah`ın Rəsulu! Mənə nəsihət et” dedim. O

Müslimin: 1731 rəvayət etdiyi üzün bur hədisin bir hissəsi.
İmam Əhməd: 5\251 və Tirmizi: 616. İbn Hibban: 4563 hədisin səhih
olduğunu söyləmişdir.
15
16
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buyurdu: “Sənə təqvalı olmağı tövsiyə edirəm. Heç şübhəsiz
ki, (təqva) bütün işlərin başıdır”.17
İmam Əhməd Əbu Səid əl-Xudridən  belə dediyini
rəvayət etmişdir:

ِ َ  أَو ِصي: قَ َال،ول للاِ أَو ِص ِن
ِ ِ
س هك ِل
َ  َي َر هس:ت
"قه ْل ه
ْ
ْ
 فَإنَّهه َرأْ ه،ك بتَ ْق َوى للا
ٍّ
" فَإِنَّهه هرْهبَانِيَّةه ا ِل ْس َلِم،ك ِبلِ َه ِاد
َ  َو َعلَْي،َش ْيء

Mən dedim: “Ey Allah`ın Rəsulu! Mənə nəsihət et. O
buyurdu: “Sənə təaqvalı olmağı tövsiyə edirəm. Heç
şübhəsiz ki, təqva hər şeyin başıdır. Cihaddan möhkəm
yapış. Çünki İslamın ruhbanlığı cihaddır”.18
Hədisin başqa rəvayətlərində belə deyilir: “Allah
qorxusundan (təqvadan) möhkəm yapış. Çünki o bütün
xeyirləri cəmləyən şeydir”.
Tirmizinin rəvayət etdiyi bir hədisdə Yəzid ibn Sələmənin
Peyğəmbərdən  belə soruşduğu deyilir:

ِ َ  ي رس: فَ َق َال "أَنَّه سأَ َل النَِّب
ِ
ك َح ِديثا َكثِريا
َ ت ِمْن
َّ
ول للا إِِن َس ْع ه
َ َه
َ ه
ِ اف أَ ْن ي ْن ِسي ِن َّأولَه
 ات َِّق: قَ َال، فَ َح ِدثِْن بِ َكلِ َم ٍّة تَ هكو هن ِجَاعا،آخ هرهه
ه
َ فَأَ َخ ه ه
ِ
"يما تَ ْعلَ هم
َ للاَ ف
“Ey Allah`ın Rəsulu! Mən səndən çox hədis eşitmişəm.
Onların sondakılarının başdakıları (bir qisminin digər
qismini) unutduracağından qorxuram, mənə elə bir şey de

İbn Hibban: 361. Hədis zəifdir.
İmam Əhməd: 3\82. Hədisin sənədi həsəndir. Təbaraninin “əs-Sağir”
əsərində: 949 və Əbu Yələdə: 1000 hədisi dəstəkləyən başqa rəvayətlər də
var.
17
18

17

ki, bu deyəcəyin şey qabaqkıların hamısını əhatə etsin. O
buyurdu: “Bildiyin şeylərdə Allah`dan  qorx”. 19
Sələfi saleh hər zaman bir-birlərinə Allah`dan  qorxmağı
tövsiyə etmişlər. Əbu Bəkr əs-Siddiq  xütbələrində belə
deyərdi: “Daha sonra mən sizə təqvalı olmağı, tövsiyə
edirəm. Ona, layiq olduğu şəkildə təriflər yağdırın, qorxu ilə
ümidi bir yerdə saxlayın, məsələləri öyrənmək üçün qətiyyət
göstərin. Allah  Zəkəriyyə a və onun ailəsini çox
tərifləmişdir. Həqiqətən, onlar yaxşı işlər görməyə tələsər,
ümid və qorxu ilə Bizə yalvarardılar. Onlar Bizə müti
(qullar) idilər. (Ənbiya 90)”
Əbu Bəkr  ölüm ayağında ikən Öməri  yanına çağıraraq
onu xəlifə təyin etdi və ona nəsihət etdi. Nəsihətinin
başlanğıcı isə belə idi: “Ey Ömər! Allah`dan qorx”.
Ömər də öz oğlu Abdullah ibn Ömərə yolladığı
məktubda belə yazırdı: “Mən sənə Allah`dan qorxmağı
tövsiyə edirəm. Şübhəsiz ki, Allah  ondan qorxan (qulunu)
qoruyar, Ona borc verənə əcrini verər, Ona şükür edənin
(ruzisini) artırar. Təqvanı gözünü dikdiyin hədəf halına gətir
və qəlbini onunla cilala”.
Əli ibn Əbu Talib  bir nəfəri orduya başçı təyin etmiş və
ona belə demişdir: “Sənə hüzuruna çıxmağın qaçılmaz olan
Allah`dan qorxmağı tövsiyə edirəm. Sənin Ondan başqa
gedəcəyin bir yer yoxdur. Dünyanın da, axirətin də sahibi
odur”.
Ömər ibn Əbdüləziz bir nəfərə belə yazmışdır: “Sənə
Allah`dan  qormağı tövsiyə edirəm. Allah  ondan başqasını
(təqvadan) qəbul etməz, təqva əhlindən başqasına mərhəmət
etməz, yalnız ona (təqvaya) görəəməlləri qiymətləndirər.
Tirmizi: 2683. Tirmizi demişdir: “Bu hədisin isnadı muttəsil deyil.
Mənə görə hədis mürsəldir”.
19
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Təqvanı tövsiyə edənlər çox, ona əməl edənlər isə azdır.
Allah  bizi və səni müttəqilərdən etsin”.
Ömər ibn Əbdüləziz xəlifə seçildiyi zamanı insanların
qarşısına çıxaraq onlar vəz vermiş, Allah`a  həmd edib
Onun şəninə təriflər dedikdən sonra sözlərinə belə davam
etmişdir: “Sizə Allah`dan  qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki
təqva hər bir şeyin yerinə keçə bilər. Amma təqvanı isə əvəz
edəcək ikinci bir şey yoxdur”.
Bir nəfər Yunis ibn Übeydə “mənə nəsihət et” deyərək
ondan nəsihət istəmişdir. O isə həmin şəxsə belə cavab
vermişdir: “Sənə təqvalı olmağı və muhsinlərdən olmağı
tövsiyə edirəm. Həqiqətən də Allah  təqvalı olan və yaxşı
işlər görənlərlədir”.
Həcc ziyarətinə getmək istəyən bir nəfər Yunis ibn
Übeydə dedi: “Allah`dan  qorx. Kim Allah`dan qorxarsa o
yalnız qalmaz”.
Ölüm ayağında ikən tabiinlərdən birinə dedilər: “Bizə
nəsihət et”. O cavab verdi: “Sizə Nəhl surəsinin son ayəsini
tövsiyə edirəm. Həqiqətən də Allah təqvalı olan və yaxşı
işlər görənlərlədir. (Nəhl 128)”.
Sələfdən bir nəfər qardaşına belə yazmışdır: “Sənə
Allah`dan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki təqva
gizlətdiklərinin ən dəyərlisi, açığa vurduqlarının ən
qiymətlisi və toladıqlarının ən fəzilətlisi və ən yaxşısıdır.
Allah  bizə və sənə təqvalı olmaqda yardım etsin, bizə və
sənə onun savabını nəsib etsin”.
Yenə Sələfdən biri qardaşına belə yazmışdır: “Sənə və öz
nəfsimizə təqvalı olmağı nəsihət edirəm. Çünki təqva həm
dünyanın, həm də axirətin ən xeyirli tədarüküdür. Təqvanı
(özün üçün) bütün xeyirlərə gedən yolun və bütün şərlərə
qarşı maneən et. Heç şübhəsiz ki, Allah  təqva əhlini
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qorxduqları şeydən qorumağı və ummadıqları yerdən
ruziləndirməyi öz üzərinə götürmüşdür”.
Şübə demişdir: “Bir yerə getmək istədiyim zaman
Həkəmdən “bir şeyə ehtiyacın varmı?” deyə soruşardım. O
isə cavabında belə deyərdi: “Sənə Peyğəmbərin Muaz ibn
Cəbələ etdiyi nəsihətin eynisini nəsihət edirəm. Harada
olursan ol, Allah`dan  qorx (etdiyin) pis əməlləri dərhal
yaxşı əməllə əvəz et (pis əməldən sonra yaxşı əməl et) ki, onu
(pis əməli) silsin. İnsanlarla gözəl rəftar et”. Peyğəmbərin
dualarında belə dediyi rəvayət olunmuşdur: “Allah`ım!
Səndən hidayət, təqva, iffət və heç kəsə möhtac olmamağı
diləyirəm”20.
Əbu Zər  demişdir: “Allah Rəsulu  Kim Allah`dan 
qorxarsa Allah  da ona bir çıxış yolu göstərər (Talaq 2)
ayəsini oxudu və daha sonra buyurdu: “Ey Əbu Zər! Əgər
insanların hamısı bu ayə ilə əməl etsəydilər bu onlara kifayət
edərdi”.21
Peyğəmbərin  “Harada olursan ol, Allah`dan  qorx”
sözü ilə nəzərdə tutduğu məna belədir: Gizlində və aşkarda,
insanların gördüyü və insanlardan uzaq olduğun zaman
Allah`dan  qorx. Biz daha öncə də Peyğəmbərin  Əbu Zərə
 “Sənə gizlin və aşkar işlərinin hamısında Allah`dan 
qorxmağı tövsiyə edirəm” deyə buyurduğunu qeyd
etmişdik.
Peyğəmbər  dualarında belə deyərdi: “Səndən, gizlində
və aşkarda Səndən çəkinməyi diləyirəm” 22 . Gizlində və

Müslim: 2721.
Əhməd: 5\178-179, İbn Məcə: 4220.
22 Nəsainin: 3\54-55 rəvayət etdiyi uzun və səhih bir hədisin bir hissəsi.
İbn Hibban: 1971 da hədisin səhih olduğunu demişdir.
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aşkarda Allah`dan  çəkinmək insanı (qiyamət əzabından)
xilas edən amillərdəndir.
Biz bundan öncə də Əbu Tüfeyl yolu ilə Muaz ibn Cəbəlin
 hədisini zikr etmişdik. Hədisdə Peyğəmbərin  Muaz ibn
Cəbələ “Allah`dan  qəbiləndəki heybət sahibi bir insandan
utandığın kimi utan” dediyi rəvayət olunurdu. Məhz elə bu
da gizlində Allah`dan çəkinməyi vacib edən amillərdəndir.
Allah`ın  onu harada olursa olsun gördüyünü, daxilindən,
xaricindən, gizlinindən və aşkarından xəbərdar olduğunu
bilən bir insan bu şeyləri tək olduğu zaman xatırlayarsa o
zaman günahları tərk etmək həmin insanın üzərinə vacib
olur. Allah`ın  “Adı ilə bir-birinizdən cürbəcür şeylər
istədiyiniz Allah`dan və qohumluq əlaqələrini kəsməkdən
qorxun!”(Nisə 1) ayəsində də bu mənaya işarə olunmuşdur.
Sələfdən bəziləri öz yaxınlarına belə deyərdilər: “Allah 
bizi də, sizi də haramlara qarşı zahidlərdən etsin. O
zahidlərdən ki, onlar xəlvətdə olduqları halda Allah`ın 
onları gördüyünü dərk edərək Onun qorxusundan haramları
tərk edərlər”.
İmam Şafi demişdir: “Üç şey çox çətindir; Azlıqda
comərdlik, xəlvətdə təqva və ondan nəsə ümid etdiyin və ya
qorxduğun şəxsə qarşı haq söz demək”.
Vaiz ibn Səmmək qardaşına belə yazmışdı: “Sənə,
gizlində sənin xilaskarın, aşkarda isə nəzarətçin olan
Allah`dan  qorxmağı tövsiyə edirəm. Gecə və gündüz, hər
halında Allah`ı  ağlından çıxarma. Allah`ın  sənə yaxınlığı
və sənə qarşı qüdrəti qədər Allah`dan  qorx. Bilmiş ol ki, sən
hər zaman Allah`ın  gözü qarşısındasan. Onun
səltənətindən başqasının səltənətinə, Onun mülkündən
başqasının mülkünə çıxa bilməzsən. Ondan qorxmaq
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məsələsində qətiyyətli ol. Onun qorxusundan titrəyişin
artsın. Vəssalam”.
Əbu`l-Cələd demişdir: “Allah  peyğəmbərlərindən birinə
qövmünə belə deməsi üçün vəhy eləmişdi: “Sizə nə olub ki,
etdiyiniz günahları yaratdıqlarımdan gizlədir, Mənim isə
(sizi görməyimə əhəmiyyət vermədən) aşkarcasına
işləyirsiniz? Əgər Mənim sizi görmədiyimi düşünürsünüzsə,
o zaman siz Mənə şərik qoşmüş olarsınız. Yox əgər Mənim
sizi gördüyümü bilirsinizsə, o zamanı niyə Məni sizə
baxanların ən əhəmiyyətsizi edirsiniz?”.
Vəhib ibn Vərid deyərdi: “Allah`ın  sənə gücü yetdiyi
qədər Ondan qorx, sənə yaxınlığı qədər Ondan utan.”. Bir
nəfər ona dedi: “Mənə nəsihət et!”. O dedi: “Allah`ın  sənə
baxanların ən əhəmiyyətsizi olmasından qorx”.
Sələfdən bəziləri deyərdilər: “Sənin günahlarını
görməyən birinin sənə mərhəmət edəcəyini düşünürsənsə o
zaman Onun hər zaman səni gördüyünü bil? ”.
Sələfdən bəziləri isə belə deyərdilər: “Ey Adəm övladı!
Əgər heç kəsin səni görmədiyi vaxt bir günah işləyə bilir,
Allah`la xəlvətdə qaldığın zaman da günah işləməkdən
çəkinmir və Ondan məxluqatın bəzisindən həya etdiyin kimi
həya etmirsənsə, deməli, sən bu iki nəfərdən birisən: Birincisi
əgər sən Allah`ın  səni görmədiyini zənn edirsənsə, o zaman
sən kafir olmuş olursan. İkincisi isə Onun səni gördüyünü
bilir və həmin günahı işlədiyin zaman məxluqatının ən
zəifinin sənə mane olan yönü sənə mane olmursa (yəni
məxluqatından utandığın qədər Allah`dan  utanmırsansa) o
zaman sən Allah`a  qarşı cəsarətli davranırsan”.
Bir nəfər sıx ağaclığın olduğu yerə gələrək “Burda bir
günah işləyəcək olsam məni kim görəcək?” deyə öz-özünə
sual vermiş və bu zaman hər tərəfi bürüyən bir səs
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eşitmişdir: Yaradan Lətif və Xəbərdar olduğu halda,
mümkündürmü ki, O, (gizlində və aşkarda olanları)
bilməsin? (Mülk 14)
Bir gün bir nəfər bədəvi bir qadınla zina etməyə meyl
edərək “Burada bizi ulduzlardan başqa kim görər?” deyə
sual verdi. Bədəvi qadın isə ona “Bəs onları ulduz edən
haradadır?” deyə cavab verdi.
Məhəmməd ibn Munkədir bir dəfə bir nəfərin bir qadınla
söhbət etməyə çalışdığını gördü və dedi: “Heç şübhəsiz ki,
Allah  sizi görür. Allah  bizim də, sizin də günahlarımızı
örtsün”.
Haris əl-Muhəsəbi demişdir: “Muraqəbə (Allah`ın 
nəzarəti) qəlbin Rəbbinin yaxın olduğunu bilməsidir”.
Cüneyd əl-Bağdadidən gözləri harama baxmaqdan
qorumaq haqda soruşdular. O dedi: “Bunun üçün baxdığın
şeyi görməzdən əvvəl Allah`ın  sənə baxdığını bilməyin
kifayət edər”.
İmam Əhməddən bu şeiri oxuduğu rəvayət olunmuşdur:
“Əgər bir gün tək başına qalmış olsan demə ki,
“Tək başınayam”, de ki, “Məni görən biri var.”
Allah`ın  səndən bir saat belə xəbərsiz qaldığını sanma,
Ondan gizlin edilənləri də Onun bilmədiyini düşünmə.”
İbn Səmməkin də bu şeiri oxuduğu rəvayət olunmuşdur:
“Ey günahlara dalmış şəxs! Heç utanmırsanmı?
Tək qalmış olsan da orada səndən başqa Allah vardır.
Onun sənə möhlət verməsi və işlədiyin günahların,
Üstünün örtülməsi səni Rəbbinə qarşı aldatdı.”
Peyğəmbərin  Muaz ibn Cəbələ  gizlində və aşkarda
Allah`dan  qorxmağı tövsiyə etməsində məqsədi ona bu
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yolda yardım edəcək olan şeyi göstərməsi idi ki, bu şey də
qohumlarından heybətli birisindən həya etdiyi kimi
Allah`dan  həya etməsi idi. Bunun mənası odur ki, insan
daim qəlbi ilə Allah`ın  yaxınlığını hiss etməli, Onun daim
onu izlədiyini bilməli və Allah`ın ona baxdığı üçün həya
etməlidir.
Muaz ibn Cəbəl  də öz növbəsində bu nəsihətə var gücü
ilə sarılmışdı. Bir dəfə Ömər ibn Xəttab  onu iş üçün
yollamışdı. Geri döndüyü zamanı onun əliboş gəldiyini
görən həyat yoldaşı onu qınamış, o isə yanında nəzarətçi
olduğunu və onun nə isə götürməsinə mane olan birisinin
olduğunu söyləmişdi. Muaz  bu sözləri ilə Rəbbini nəzərdə
tutsa da yoldaşı bunu anlamamış, Ömərin  onun yanında
nəzərətçi göndərdiyini zənn etmiş və Ömərdən  insanlara
şikayət etmişdi.
Kim ki, daim və ya çox vaxt bu hal üzərinə olarsa o, ehsan
dərəcəsinə qalxaraq Allah`ı  görürmüş kimi Ona ibadət edən
muhsinlərdən olar. O muhsinlərdən ki, onlar xırda günahlar
və xətalar xaric olmaqla böyük günahlardan və çirkin
əməllərdən çəkinərlər. Ümumiyyətlə gizlində Allah`dan 
qorxmaq imanın kamilliyinin əlamətidir. Bu əməl Allah`ın 
möminlərin qəlbində həmin insana qarşı məhəbbət
yerləşdirməsinə təsir edən amildir. Hədislərin birində
deyilir: “Qul elə bir gizlin əməl işləməz ki, Allah  həmin
əmələ aşkarlıq libasını geydirmiş olmasın. Xeyir olsa xeyir,
şər olsa şər”. Bu rəvayət mərfu və ya İbn Məsudun  sözü
olaraq nəql olunmuşdur.23

Təbəri “əl-Kəbir”-də: 172 Cundub İbn Süfyan yolu ilə rəvayət etmişdir.
Rəvayətin sənədində Həmid İbn Adəm əl-Mərvəzi var və bir nəfərdən
başqa hamı onun yalançı olduğunu demişdir. Rəvayət həmçinin İmam
Əhməd: 3\28 və Əbu Yələ: 1378 tərəfindən də nəql olunmuşdur.
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Əbu Dərda  demişdir: “Özünüz belə hiss etmədən
möminlərin qəlblərinin sizə lənət oxumasından çəkinin. O
tək qaldığı zaman Allah`a  asi olar və Allah  da möminlərin
qəlbinə həmin şəxsə qaşrı nifrət yerləşdirər”.
Süleyman ət-Teymi demişdir: “Heç şübhəsiz ki, kimsə
gizlində belə olsa bir günah işləmiş olsa o günahın zilləti
həmin şəxsin üzərinə qonmuş olar”.
Başqa bir nəfər isə demişdir: “Şübhəsiz ki, qul Allah  ilə
arasında olan bir günah işləyər və daha sonra qardaşlarının
yanına gələrsə qardaşları həmin günahın izini onun üzərində
görər və ya hiss edərlər”.
Bu məqam isə öz növbəsində ibadətə layiq bir ilahın
olduğunun açıq dəlilidir. O, axırətdən öncə ən xırda əməlin
belə qarşılığını dünyada verər. Onun qatında heç bir kəsin
zərrə miqdarı belə olsa əməli itməz. Onun qüdrətinin
qarşısını ala biləcək heç bir şey yoxdur. Xoşbəxt olan kəs
Allah  ilə arasını düzəldən şəxsdir. Allah  da Allah  ilə
arasını düzəldən şəxsin insanlarla arasını düzəldər. Kim də
Allah`ın  qəzəbinə düçar olduğu halda insanların razılığına
can atarsa insanlar da ondan razı qalmaq yerinə ona tənə
edərlər.
Əbu Süleyman demişdir: “Ziyana uğramış şəxs yaxşı
əməllərini insanlara göstərən, pis əməlləri ilə isə ona şah
damarından daha yaxın olana meydan oxuyan şəxsdir”.
Mövzu ilə bağlı nəql olunan rəvayətlərin ən maraqlısı
səyyah Əbu Cəfərin rəvayət etdiyi əhvalatdır. O belə rəvayət
etmişdir:
“Həbib Əbu Məhəmməd gizlicə faizə pul verən bir tacir
idi. Bir gün o yol ilə gedərkən kənarda oynayan uşaqlardan
biri digərinə “Faiz yeyən gəldi” deyə pıçıldadı. Həbib
(utandığından) boynunu bükərək oradan uzaqlaşdı və dedi:
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“Ey Rəbbim! Sirrimi uşaqlara belə açdın”. Evinə gələrək
bütün mal-dövlətini bir yerə topladı və dedi: “Ey Rəbbim!
Mən (bu malların) əsiriyəm. Bu malların qarşılığında nəfsimi
səndən satın almaq istəyirəm. Mənim nəfsimi azad et”.
Səhəri gün o bütün mal-dövlətini sədəqə verərək ibadətə
başladı. Bir gün yenə həmin yerdən keçərkən uşaqlardan biri
digərinə “Sakit olun. Allah`ın abid qulu olan Həbib gəlir”
deyə pıçıldadılar. Bunu eşidən Həbib ağlamağa başladı və
dedi: “Ey Rəbbim! Sən bir dəfə qınamışdın. İndi də təriflədin.
Hamısı Səndəndir!”.
Peyğəmbərin  “(Etdiyin) pis əməlləri dərhal yaxşı əməllə
əvəz et” sözünə gəlincə isə bunun açıqlaması belədir: Qula
hər zaman təqvalı olmaq, gizlində və aşkarda Allah`dan 
qorxmaq əmr olunub. Bununla belə bəzən insan ya əmr
olunan şeyləri tərk etmək, ya da qadağan olunan şeyləri
etməklə təqva sarıdan korluq çəkə bilir. Elə buna görə də
Peyğəmbər  insanlara etdikləri pis əməldən sonra onu
siləcək yaxşı əməl işləməyi əmr etmişdir.
Allah  buyurur:

ِا ِّمنَ ٱَّليۡلَِۚ ِإنَّ ٱلۡحَسَنََٰتٞ
ط َر َفيِ ٱ َّلنهَارِ َوزُلَف
َ َوََأقِمِ ٱلصَّلَوَٰة
١١٤ َلذ ِكرِين
ََّٰ ِيُذۡهِبۡنَ ٱلسَّئَِّاتَِۚ ذََِٰلكَ ذِكۡرَىَٰ ل
Gündüzün iki başında və gecənin bəzi saatlarında
namaz qıl! Həqiqətən, yaxşı işlər pis əmələri silib aparır.
Bu, yada salanlar üçün bir xatırlatmadır. (Hud 114)
Buxari və Müslim İbn Məsuddan  belə dediyini rəvayət
etmişlər:
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ِ
ٍّ
ِ "أَ َّن رجل أَص
،ك لَهه
َ  فَ َذ َكَر ذَل، َّب
َّ  هثَّ أَتَى الن،اب م ِن ْامرأة قهْب لَة
َ َ َه
: فَ َق َال َر هجل، فَ َد َعاهه فَ َقَرأَ َها َعلَْي ِه،ت َه ِذهِ اآليَةه
ْ َ َح َّّت نََزل َّب
ُّ ت الن
َ فَ َس َك
ِ َّ بَ ْل لِلن:اصة؟ قَ َال
"اس َع َّامة
َّ َه َذا لَهه َخ
“Bir nəfər bir qadını öpmüşdü. O Peyğəmbərin  yanına
gələrək bu olanı ona zikr etdi. Peyğəmbər  bu ayə nazil
olana qədər susdu. Ayə nazil olduqdan sonra isə həmin
adamı çağıraraq ayəni ona oxudu. Bir nəfər (Ömər ibn Xəttab
olduğu rəvayət olunur) soruşdu: “Bu ayə xüsusi olaraq onun
üçünmü nazirl olub?” O buyurdu: “Xeyir. Bütün insanlar
üçün”.24
Allah  müttəqiləri Peyğəmbərin  bu nəsihətdə etdiyi
kimi vəsf etmişdir. Allah  buyurur:

عرۡضُهَا
َ ٍ مِّن ر َِّّبكُمۡ وَجَنَّةٞ
۞وَسَارِعُوٓاْ إَِلىَٰ َمغۡ ِفرَة
 ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي١٣٣ َلسمََٰوََٰتُ َوٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ ِللۡمُتَّقِين
َّ ٱ
ِۗعنِ ٱلنَّاس
َ َظمِينَ ٱلۡغَيۡظَ َوٱلۡعَافِين
ِ ٱلسَّرَّآءِ َوٱلضَّرَّآءِ َوٱلۡ ََٰك
ْشةً أَوۡ ظََلمُوٓا
َ ِ َوٱلَّذِينَ إِذَا َفعَلُواْ فََٰح١٣٤ ََوٱّللَُّ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِين
َّسهُمۡ َذ َكرُواْ ٱّللََّ َفٱسۡ َتغۡ َفرُواْ لِذُنُو ِبهِمۡ َومَن يَغۡ ِفرُ ٱلذُّنُوبَ إَِّل
َ ُأَنف
َ أُوْلََٰٓ ِئك١٣٥ َٱّللَُّ وَلَمۡ يُصِرُّواْ عَلَىَٰ مَا َفعَلُواْ وَهُمۡ َيعَۡلمُون
ُ َتجۡرِي مِن تَحۡ ِتهَا ٱلۡأَنۡ ََٰهرٞ
 مِّن ر َِّّبهِمۡ وَجَنََّٰتٞ
جزَآؤُهُم َّمغۡ ِفرَة
َ
١٣٦ َخََٰلِدِينَ فِي َهاَۚ وَنِعۡمَ أَجۡرُ ٱلۡ ََٰعمِلِين
Rəbbiniz tərəfindən bağışlanmağa və müttəqilər üçün
hazırlanmış, genişliyi göylər və yer qədər olan Cənnətə
tələsin. O müttəqilər ki, bolluq zamanı da, qıtlıq zamanı da
(mallarından Allah yolunda) xərcləyir, qəzəblərini boğur
və insanları bağışlayırlar. Allah yaxşı iş görənləri sevir. O
kəslər bir çirkin əməl etdikdə, yaxud özlərinə zülm etdikdə
24

Buxari: 4687, Müslim: 2763, 42.
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Allah`ı xatırlayıb günahlarının bağışlanmasını diləyərlər, –
günahları Allah`dan başqa kim bağışlaya bilər? – onlar
bilə-bilə etdiklərinə görə israr etməzlər. Onların mükafatı,
Rəbbindən bağışlanma və (ağacları) altından çaylar axan
Cənnət bağlarıdır ki, orada əbədi qalacaqlar. (Yaxşı) əməl
sahiblərinin mükafatı necə də gözəldir! (Əli İmran 133-136)
Ayədə müttəqilər məxluqata qarşı gözəl rəftar etmək,
qəzəbə hakim olmaq, bağışlamaqla vəsf edilmişlər. Yəni
müttəqilərdə iki xüsusiyyət; məxluqata qarşı əliaçıq olmaq
və onların verdiyi əziyyətə səbir etmək kimi iki mühüm
xüsusiyyət cəmlənib. Peyğəmbərin  Muaza  tövsiyə etdiyi
gözəl əxlaqın da zirvəsi məhz elə budur.
Ayədə daha sonra müttəqilər belə vəsf olunurlar: O
kəslər bir çirkin əməl etdikdə, yaxud özlərinə zülm etdikdə
Allah`ı xatırlayıb günahlarının bağışlanmasını diləyərlər.
Deməli müttəqilər bir günah etdikdə onun üzərində
qətiyyətlə dayanmazlar. Ayə onu göstərir ki, bəzən
müttəqilərdən bəziləri çirkin əməl adlanan böyük günahları
və ya özlərinə zülm etmək kimi ifadə olunan kiçik günahları
işləyə bilirlər. Amma onlar bu günahlarda davam etməz,
əksinə günahı işlədikləri anda Allah`ı xatırlayır, tövbə
edərək Ondan bağışlanma diləyirlər. Tövbə isə bir əməli
davam etməmək, onu tərk etməkdir.
“Allah`ı xatırlayıb”; yəni Allah`ın  əzəmətini, qəzəbinin
və intiqamının şiddətini, edilən günahlara qarşı vəd etdiyi
şeyləri xatırlayıb. Sadalanan bu şeylər isə öz növbəsində
günahın işlənəcəyi anda onu tərk etməyi, bağışlanma
diləməyi lazım edir və günaha davam etməyin qarşısını alır.
Allah  buyurur:

َكرُواْ فَإِذَا
َّ  مِّنَ ٱلشَّيۡطََٰنِ تَذٞ
إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ إِذَا مَسَّهُمۡ طََٰٓئِف
٢٠١ َصرُون
ِ ۡهُم مُّب
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Allah`dan qorxanlara şeytandan bir vəsvəsə toxunduğu
zaman (Allah`ı) xatırlayar və dərhal (gerçəyi) görərlər. (Əraf
201)
Buxari və Müslim Peyğəmbərin  belə buyurduğunu
rəvayət etmişlər:

ِ
ِ  ر: فَ َق َال،"أَ ْذنَب َعْبد َذنْبا
:ت َذنْبا فَا ْغ ِف ْر ِل فَ َق َال للاه
ب ِإن َعم ْل ه
َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ ْ و َيْ هخ هذ ِبل َّذن،الذنْب
،ت لِ َعْب ِدي
 قَ ْد َغ َف ْر ه،ب
َ َ َّ َعل َم َعْبدي أَ َّن لَهه َرب يَ ْغف هر
"َ فَ ْليَ ْع َم ْل َما َشاء- :الرابِ َع ِة
َّ  إِ َل أَ ْن قَ َال ِف- آخَر
َ ب ذَنْبا
َ َهثَّ أَ ْذن
“Bir qul günah edər və deyər: “Ey Rəbbim! Mən günah iş
gördüm, məni bağışla”. Allah  buyurar: “Qulum, günahları
bağışlayan və ya o günaha görə hesaba çəkən bir Rəbbin
olduğunu bildi. Mən qulumun gunahını bağışladım”. Daha
sonra qul yenidən başqa bir günah edər (və hər dəfəsində
bağışlanma diləyər). Dördüncü dəfə Allah  buyurar:
“(Qulum) istədiyini etsin”. 25 Yəni qulum bu hal üzərinə
davam etdiyi müddətcə istədiyini etsin. Çünki o hər dəfə
günah işlədikdə bağışlanma diləyir.
Tirmizinin Əbu Bəkr Siddiqdən  rəvayət etdiyi bir
hədisdə Peyğəmbər  buyurmuşdur:

ِ
"مرة
َّ ي
َّ "ما
َ أصر من استَ ْغ َفر ولو
َ اليوم َسْبع
َ عاد ف

“(Günah etdikdən sonra) bağışlanma diləyən şəxs gündə
yetmiş dəfə də o günahı etmiş olsa günahda israr edənlərdən
sayılmaz.”26
Hakim Uqbə ibn Amirdən belə dediyini rəvayət etmişdir:



Buxari: 7507, Müslim: 2758. Hədis Əbu Hüreyrədən
rəvayət olunmuşdur.
26 Tirmizi: 3559, Hədisin isnadı güclü deyil. Əbu Davud: 1514.
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ِ َ ي رس: فَ َق َال "أَ َّن رجل أَتَى النَّب
ِ
ب
َّ
َه
َ َه
 يه ْكتَ ه: قَ َال،ب
ول للا أَ َح هد َن يه ْذن ه
ِ
ِ ِ
ِ
ود
 فَيَ عه ه: قَا َل،اب َعلَيه
 َو يهتَ ه، يه ْغ َف هر لَهه: قَ َال، هثَّ يَ ْستَ ْغف هر مْنهه: قَ َال،َعلَْيه
ِ ِ
ِ
ِ
 يه ْغ َف هر: قَ َال،وب
 هثَّ يَ ْستَ ْغف هر مْنهه َو يَته ه: قَ َال،ب َعلَيه
 يه ْكتَ ه: قَ َال،ب
فَيه ْذن ه
" َو َل َيََ ُّل للا َح َّّت َتَلُّوا،اب َعلَْي ِه
 َو يهتَ ه،لَهه
“Bir nəfər Peyğəmbərin  yanına gələrək dedi: “Ey
Allah`ın Rəsulu! Birimiz günah iş gördüyü zaman (nə
olur?)”. O buyurdu: “Həmin şəxsə günah yazılar”. O dedi:
“Bəs daha sonra bağışlanma diləsə?”. O buyurdu: “Onun
tövbəsi qəbul olunar və günahı bağışlanar”. Həmin şəxs
dedi: “Bəs bu adam yenidən günah işləsə?”. Peyğəmbər 
buyurdu: “Ona günah yazılar”. Həmin şəxs dedi: “Bəs o
yenə tövbə edib bağışlanma diləsə?”. Peyğəmbər  buyurdu:
“Onun tövbəsi qəbul olunar və günahı bağışlanar. Siz
bağışlanma
diləməkdən
bezmədikcə
Allah

da
bağışlamaqdan usanmaz”27.

Tabarani zəif bir isnadla Aişədən g belə dediyini rəvayət
etmişdir:

ِ "جاء حبِيب بن الا ِر
ول للاِ إِِن َر هجل
ِ ث إِ َل الن
َ  َي َر هس: فَ َق َال، َّب
َ ه ْه
ََ
ِ
ِ ُّ ِِم ْقراف ل
 فَ هكلَّ َما: قَ َال،ود
 هثَّ أَعه ه،وب
َ أته ه: قَ َال،ب إِ َل للا
ْ  فَته: قَ َال،لذنهوب
 فَ َع ْفوه للا أ ْكثَ هر: قَ َال،ول للاِ إِذا تَ ْكثه هر ذهنه ِويب
َ  َي َر هس: قَ َال،ب
َ أَ ْذنَْب
ْ  فَته،ت
ِ ك ي حبِيب بن الا ِر
ِ
"ث
َ م ْن ذهنهوبِ َ َ َ ه ْ ه
“Həbib ibnu`l-Həris Peyğəmbərin  yanına gələrək dedi:
“Ey Allah`ın Rəsulu! Mən çox günah etməyi adət etmişəm”.

Hakim: 1\59. Hədisin Buxarinin şərtlərinə görə səhih olmasına
baxmayaraq nə Buxari, nə dəki Müslim hədisi nəql etməmişlər. Zəhəbi
də hədisin səhih olduğunu təsdiqləmişdir.
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Peyğəmbər  buyurdu: “O zaman tövbə et”. O dedi: “Tövbə
edirəm, amma yenidən (o günahı) edirəm”. Peyğəmbər 
buyurdu: “O zaman günah edən kimi tövbə et”. O dedi: “Ey
Allah`ın Rəsulu! Bəs əgər günahlarım çoxalsa necə edim?”.
Peyğəmbər  buyurdu: “Allah`ın  əfvi sənin günahlarından
çoxdur, ey Həbib ibnu`l-Həris”.
Tabarani eyni mənada zəif isnadla başqa bir hədisi də
mərfu olaraq Ənəs ibn Malikdən  rəvayət etmişdir. Onun
eyni isnadla Abdullah ibn Amr ibn Asdan  nəql etdiyi başqa
bir rəvayətdə isə belə deyilir: “Kim bir xətasını xatırlayıb
qəlbi titrəyər və Allah`dan  bağışlanma diləyərsə ondan
əsər-əlamət qalmaz və Allah  onu silər”.28
İbn Əbu Dünyə Əli ibn Əbu Talibdən  belə dediyini
rəvayət etmişdir: “Sizin ən xeyirliniz günahlarla imtahana
çəkilən və çoxlu tövbə edəninizdir”. Ondan “Bəs əgər həmin
günahı yenidən etsə?” deyə soruşdular. O dedi: “Tövbə edib
Allah`dan  bağışlanma diləyər”. Yenə “Bəs əgər həmin
günahı yenidən etsə?” deyə soruşdular. O dedi: “Tövbə edib
Allah`dan  bağışlanma diləyər”. Yenə “Bəs əgər həmin
günahı yenidən etsə?” deyə soruşdular. O dedi: “Tövbə edib
Allah`dan  bağışlanma diləyər”. “Bu nə vaxta qədər belə
davam edəcək?” deyə soruşdular. O dedi: “Şeytan yorulub
əldən düşənə və ümidini üzənə qədər”.
İbn Məcə İbn Məsuddan  mərfu olaraq belə dediyini
rəvayət etmişdir: “Günahlardan tövbə edən şəxs heç günahı
olmayan kimidir”.29
Həsən əl-Bəsridən soruşdular: “Bizdən hər hansı birimiz
günahının bağışlanmasını diləyib sonra yenidən o günahı
Bəzzar: 3249.
İbn Məcə: 4250, Tabarani “əl-Kəbir”-də: 10281, Əbu Nueym “əl-Hilyə”də: 4\210.
28
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etdiyi, daha sonra yenidən bağışlanma diləyib və o günahı
bir də etdiyi üçün Rəbbindən utanmalı deyilmi?”. O cavab
verdi: “Şeytanın da istədiyi bu yolla sizə qarşı zəfər
çalmaqdır. Bağışlanma diləməkdən bezməyin”.
Həsən əl-Bəsrinin həmçinin belə dediyi də rəvayət
olunmuşdur: “Mən bunun ancaq möminlərin əxlaqından
olduğunu düşünürəm”. Yəni mömin olan bir kəs günah edən
kimi tövbə edib Allah`dan  bağışlanma diləyər.
Peyğəmbərdən  rəvayət olunan hədislərdən birində deyilir:
“Mömin günahlarla imtahan olunduğu halda çoxlu tövbə
edəndir”.30
Cabir ibn Abdullahdan mərfu olaraq zəif bir isnadla
(Peyğəmbərin ) belə buyurduğu rəvayət olunmuşdur:
“Mömin günah işləyib tövbə edəndir. Xoşbəxt olan kəs bu
hal üzərə vəfat edən kəsdir”.31
Bir dəfə Ömər ibn Əbdüləziz xütbə verərkən belə
demişdir: “Sizdən kim yaxşı bir əməl etsə Allah`a  həmd
etsin. Kim də pis bir əməl etsə Allah`dan  bağışlanma
diləsin. Çünki Allah`ın  qövmlər üçün vəzifə olaraq təyin
etdiyi və ya onların əleyhinə yazdığı əməlləri olacaqdır”.
Başqa bir xütbəsində isə demişdir: “Ey insanlar! Kim bir
günah etsə tövbə edib Allah`dan  bağışlanma diləsin. Əgər
dönüb o günahı bir də etəsə yenə tövbə edib Allah`dan 
bağışlanma diləsin. Əgər o günahı yenidən bir də etsə yenə
tövbə edib Allah`dan  bağışlanma diləsin. Bu günahlar

30

Abdullah İbn Əhməd: 1\80, Əbu Yələ: 483. Hədisin tam mətni belədir:



“Allah
günahlarla imtahana çəkildiyi halda çoxlu tövbə edən qulu
sevər”. Hədisin sənədi olduqca zəifdir.
31 Tabarani “əs-Sağir”-də: 179. Sənədidə Səid İbn Xalid əl-Xuzəi zəifdir.
Sənədin qalan raviləri isə etibarlı adamlardır.
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insanların boynundan asılmış xətalardır. İnsanın həlak
olması isə onun günah etməyə davam etməsidir”.
Bu isə o deməkdir ki, qulun onun üçün yazılmış
günahları etməsi labüddür. Peyğəmbər buyurmuşdur:

ِ
ِ
ِ آد َم َحظُّهه ِم َن
"َك َل هُمَالة
َ  فَ هه َو هم ْد ِرك َذل،الز ََن
َ ب َعلَى ابْ ِن
َ " هكت

“Adəm övladının zinadan payı yazılmışdır. Onun bunu
etməsi isə qaçınılmazdır”.32 Bütün bunlara baxmayaraq Allah
 qul üçün işlədiyi günahlardan xilas olmaq üçün bir çıxış
yolu göstərmiş və bu günahı tövbə və bağışlanma diləməklə
siləcəyini bildirmişdir. Əgər qul tövbə edər və bağışlanma
diləyərsə bu günahlardan xilas olmuş olar. Yox əgər tövbə
etməz və bağışlanma diləməzsə o zaman həlak olar.
İmam Əhməd “Müsnəd” əsərində Abdullah ibn Amrdan
 Peyğəmbərin  belə dediyini rəvayət etmişdir:

ِ  ويل لِلم، ويل ِلقْم ِاع ال َقوِل، و ا ْغ ِفروا ي ْغ َفر لَ هكم،"اِر ََحوا تهر ََحوا
ص ِرين
ْ ْ ه
ْ َْ ه
َ َْ ْ ْ َ ه ه
ِ
ِ الذين ي
" صُّرو َن َعلَى َما فَ َعلهوا َوهه ْم يَ ْعلَ همو َن
َه
“Mərhəmət edin ki, mərhəmət olunasınız, bağışlayın ki,
siz də bağışlanasınız. Vay olsun söz bir qulağından girib o
biri qulağından çıxanların halına, vay olsun bilə-bilə
etdiklərindən əl çəkməyənlərin halına”. 33 Sözü bir
qulağından alıb o biri qulağından verən şəxslər hikmət və ya
bir nəsihət eşitdikləri zaman onu qulaqardı edər və eşitdiyi
şeydən faydalanmazlar.
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Buxarinin: 6243, 6612, Müslimin: 2675 və Əbu Davudun: 2152 Əbu

Hüreyrədən

 rəvayət etdikləri hədisin bir parçası.

“Müsnəd”: 2\165. Hədisin isnadı səhihdir. Hədisi həmçinin
Buxari “Ədəbu`l-Mufrad” kitabında: 380 da rəvayət etmişdir.
33
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Peyğəmbərin  “Etdiyin pis əməlləri dərhal yaxşı əməllə
əvəz et” ifadəsində “yaxşı əməl” ilə tövbəni nəzərdə tutması
da mümkündür. İbn Əbu Dünyənin mürsəl olaraq
Məhəmməd ibn Cubeyrdən rəvayət etdiyi hədisdə də bu
açıq göstərilmişdir. Hədisdə deyilir:

ِ ِ و اعمل بِ هق َّوت،"ي معاذه ات َِّق للا ما استطَعت
 َو اذْ هك ِر،ت
َ
َ ك لل َما أَطَْق
ََ ه
ْ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ
ِ
 إِ ْن،ث عِْن َدهه تَ ْوبَة
ْ  فَأَ ْح َد،ت َذنْبا
َ ْ َو إِ ْن أَ ْح َدث،للاَ عْن َد هك ِل َش َجَرةٍّ َو َح َج ٍّر
" َو إِ ْن َع َلنِيَة فَ َع َلنِيَة،ِسَّرا فَ ِسر

“Ey Muaz! Gücün yetdiyi qədər Allah`dan  qorx. Yenə
gücün yetdiyi qədər Allah  üçün əməl et. Hər ağacın və
daşın yanında Allah`ı  zikr et. Əgər bir günah etsən, tövbə
et. Əgər etdiyin günah gizlidirsə gizlicə, açıqdırsa açıq olaraq
tövbə et.”34
Əbu Nueym də bu mənada bir hədisi başqa bir yolla zəif
olaraq Muaz ibn Cəbəldən  rəvayət etmişdir.35
Qatədə Salman Farisinin  belə dediyini rəvayət etmişdir:
“Gizlində bir pis əməl etsən elə gizlində də bir yaxşı əməl et,
əgər aşkarda bir pis əməl etsən elə aşkarda da bir yaxşı əməl
et ki, bu onun yerini tutsun”. Salman Farisinin yaxşı əməl
deyərkən tövbəni nəzərdə tutduğu da bir ehtimaldır.
Allah , kitabında da bir çox yerdə günahından tövbə
edən şəxsin günahının bağışlanacağını və tövbəsinin qəbul
olacağını xəbər vermişdir.

Məhəmməd İbn Cübeyr Mədinənin tabiinlərindəndir. Hədis alimləri
arasında etibarlı mənbə olaraq bilinir. Buxari, Müslim və “Sünən”
sahibləri ondan hədis rəvayət etmişlər.
35 Əbu Nueym “əl- Hilyə”: 1\240-241.
34
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َّ ثُمٞ
جهََٰلَة
َ إ َِّنمَا ٱلتَّوۡ َبةُ عَلَى ٱّللَِّ لِلَّذِينَ َيعۡمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ ِب
علِيمًا
َ َُّ َفأُ ْولََٰٓ ِئكَ يَتُوبُ ٱّللَُّ عَلَيۡهِمۡۗ وَكَانَ ٱّللٞ
يَتُوبُونَ مِن َقرِيب
١٧ اٞ
حكِيم
َ
Allah yanında yalnız o kəslərin tövbəsi qəbul olunar ki,
onlar nadanlıq ucundan pis bir iş gördükdən sonra dərhal
tövbə edərlər. Allah belələrinin tövbəsini qəbul edir!
Həqiqətən, Allah biləndir, hikmət sahibidir! (Nisə 17)

ِ ثُمَّ تَابُو ْا مِنُۢ بَعۡدٞ
جهََٰلَة
َ عمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ ِب
َ َثُمَّ إِنَّ ر ََّبكَ لِلَّذِين
١١٩ ٌر رَّحِيمٞذََِٰلكَ وَأَصۡلَحُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنُۢ َبعۡدِهَا َلغَفُو
Şübhəsiz ki, Rəbbin, avamlıqları üzündən pis iş görən,
ondan sonra tövbə edib özlərini islah edənləri, (bütün)
bunlardan sonra, əlbəttə ki, Rəbbin bağışlayacaq və rəhm
edəcək. (Nəhl 119)

َُّا َفأُوْلََٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱّللٞ
ا صََٰلِحٞ
عمَل
َ َعمِل
َ َإَِّلَّ مَن تَابَ وَءَامَنَ و
٧٠ اٞ
ا رَّحِيمٞ
ۗ َوكَانَ ٱّللَُّ غَفُورٞ
سَئَِّا ِتهِمۡ حَسَنََٰت
Ancaq tövbə edib iman gətirən və saleh əməllər
edənlərdən başqa. Allah onların pis əməllərini yaxşı
əməllərlə əvəz edər. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir!
(Furqan 70)

٨٢ َٰحا ثُمَّ ٱهۡتَدَى
ِٞعمِلَ صََٰل
َ َ ِّلمَن تَابَ وَءَامَنَ وٞ
وَإِنِّي َلغَفَّار
Mən, həqiqətən də, tövbə edib, iman gətirib yaxşı işlər
görən, sonra da doğru yolu tutanları bağışlayıram. (Tahə
82)

َا َفأُوْلََٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡج ََّنةٞ
عمِلَ صََٰلِح
َ َإَِّلَّ مَن تَابَ وَءَامَنَ و
٦٠ ٔاٞ
ۡوََّلَ ُيظَۡلمُونَ شَي
Ancaq tövbə edib iman gətirənlər və xeyirxahlıq
edənlərdən başqa! Onlar Cənnətə daxil olacaq və heç bir
haqsızlığa məruz qalmayacaqlar. (Məryəm 60)
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ََّسهُمۡ َذ َكرُواْ ٱّلل
َ ُشةً أَوۡ ظََلمُوٓاْ أَنف
َ َِوٱلَّذِينَ إِذَا َفعَلُواْ فََٰح
َْفٱسۡ َتغۡ َفرُواْ لِذُنُو ِبهِمۡ وَمَن َيغۡ ِفرُ ٱلذُّنُوبَ ِإَّلَّ ٱّللَُّ وَلَمۡ يُصِرُّوا
١٣٥ َعَلَىَٰ مَا َفعَلُواْ وَهُمۡ َيعۡلَمُون
O kəslər ki, bir pis iş gördükdə, yaxud özlərinə zülm
etdikdə Allah`ı xatırlayıb günahlarının bağışlanmasını
diləyərlər, – günahları Allah`dan başqa kim bağışlaya
bilər? – onlar bilə-bilə etdiklərinə görə israr etməzlər. (Əli
İmran 135)
Abdu`r-Razzəq Cəfər ibn Süleymandan, o Sabitdən, o da
Ənəs ibn Malikdən  belə dediyini rəvayət etmişdir: “İblisin
“O kəslər ki, bir pis iş gördükdə, yaxud özlərinə zülm
etdikdə Allah`ı xatırlayıb günahlarının bağışlanmasını
diləyərlər” ayəsini eşitdikdən sonra ağladığını eşitmişdim”.36
İbn Məsudun  belə dediyi rəvayət olunmuşdur: “Bu ayə
günah edənlər üçün dünyadan və içindəkilərdən daha
xeyirlidir”.37
İbn Sirin demişdir: “Allah  bu ayəni bizə İsrail
oğullarının günahları üçün verdiyi kəffarənin əvəzinə bəxş
edib”.
Əbu Cəfər ər-Razi Rabii ibn Ənəsdən, o da Əbu`lƏliyədən belə dediyini rəvayət etmişdir:

ِ ول للاِ لَو َكانَت َك َّفاراتهنَا َك َك َّفار
ِات ب ِن إِسرائ
،يل
َ  َي َر هس:"قَ َال َر هجل
ْ
َ
ْ
َ
َ ْ
َ
َ
 َما أَ ْعطَا هك هم للاه َخْي ر ِمَّا أَ ْعطَى-  ثََلاث-  اللَّ هه َّم َل نَْبغِ َيها: َّب
ُّ فَ َق َال الن
ِ ِ
ِ ِ
 َو َج َد َها،َاب أَ َح هد هه ْم الَ ِطيئَة
ْ َ َكان،يل
َ َيل إِ َذا أ
َ ص
َ ت بَنهو إ ْسَرائ
َ بَِن إ ْسَرائ
ِ
ُّ ت ِخ ْزي ِف
ْ َ فَِإ ْن َكفََّرَها َكان،َم ْكتهوبَة َعلَى َببِه َو َك َّف َارتَ َها
ْ َو إِ ْن َل،الدنْيَا
36
37

İbn Cərir Təbəri: 7852, Süyuti “Durru`l-Mənsur”: 2\326.
Süyuti “Durru`l-Mənsur”: 2\326.
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ِ ي َك ِفرها َكانَت لَه ِخزي ِف
 فَ َما أَ ْعطَا هك هم للاه َخْي ر ِمَّا أَ ْعطَى بَِن،ِاآلخَرة
ْ ْ ه
َْ ه
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َسهُ ُُثَّ يَ ْستَ ْغف ِر هللاَ ََِيد هللا
َ  َوَم ْن يَ ْع َم ْل ُسوءاً أ َْو يَظْل ْم نَ ْف :يل قَ َال
َ إ ْسَرائ
"ًغَ ُفوراً َرِحيما
“Bir nəfər “Ey Allah`ın Rəsulu! Bizim də kəffarəmiz İsrail
oğullarının kəffarəsi kimi olsaydı” dedi. Peyğəmbər  üç
dəfə “Allah`ım bunu istəmirik” deyə təkrarladı və daha
sonra buyurdu: “Allah`ın  sizə verdiyi İsrail oğullarına
verdiyindən daha xeyirlidir. İsrail oğullarından biri xəta
etsəydi xətasının və bunun kəffarəsinin qapısından asılı
olduğunu görərdi. Əgər kəffarəsini yerinə yetirsə bu onun
üçün dünyada, yerinə yetirməsəydi isə bu onun üçün
axirətdə zillət olardı. Allah`ın  sizə verdiyi İsrail oğullarına
verdiyindən daha xeyirlidir. Allah  buyurur: Kim pis bir iş
görərsə və ya özü özünə zülm edərsə, sonra da Allah`dan
bağışlanma diləyərsə, Allah`ın Bağışlayan, Rəhmli
olduğunu görər. (Nisə 110)”.
İbn Abbasın  (Allah) bu dində də sizin üçün heç bir
çətinlik yaratmadı (Həcc 78) ayəsi haqda belə dediyi rəvayət
olunmuşdur: “Bu İslamın genişliyindəndir. Allah 
Muhəmmədin  ümməti üçün İsrail oğullarına yazdığı)
tövbə və kəffarəni yazmayıb”.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz ayələrdən anlaşılan budur ki,
hər kim səmimi qəlbdən Allah`a  tövbə edər (tövbətu nəsuh)
və onda həqiqi tövbənin şərtləri cəmləşərsə o zaman Allah`ın
 onun tövbəsini qəbul etdiyini qəti olaraq söyləmək olar. Bu,
eynilə bir kafirin tövbə edərək İslamı qəbul etdiyi zaman
onun müsəlman olduğunu qəti olaraq söylədiyimiz kimidir.
Zikr etdiyimiz bu görüş cumhurun görüşüdür. İbn Abdu`l-
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Bərrin sözlərinə görə isə bu məsələdə icmanın olduğunu
deyə bilərik.
Bəzi alimlərin fikrincə isə tövbə edən şəxsin tövbəsinin
qəbul olunduğunu qəti olaraq demək olmaz. Tövbə etsə belə
onun tövbəsi Allah`ın  istəyinə bağlıdır və qəbul olunmasını
ümid etmək lazımdır. Bu görüşdə olanların dəlili isə
aşağıdakı ayədir:

ِن ٱّللََّ َّلَ َيغۡ ِفرُ أَن يُشۡ َركَ ِبهِۦ وَ َيغۡ ِفرُ َما دُونَ ذََٰلِكَ ِلمَن
َّ إ
َُۚيَشَآء
Şübhəsiz ki, Allah Özünə şərik qoşulmasını
bağışlamaz, bundan başqa (günahları) isə dilədiyi kimsəyə
bağışlayar. (Nisə 48)
Ayədən də göründüyü kimi
günahların hamısı Allah`ın  istəyinə və diləyinə bağlıdır.
Məsələ ilə bağlı dəlil olaraq göstərilən digər ayələr isə
bunlardır:

َٰسى
َ َ نَّصُوحًا عٞ
َيَٰٓأ َُّيهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓ ْا إِلَى ٱّللَِّ َتوۡبَة
٨ ۡر َُّبكُمۡ أَن ُيك َِّفرَ عَنكُمۡ سَئَِّا ِتكُم
Ey iman gətirənlər! Allah`a səmimi olaraq tövbə edin.
Ola bilsin ki, Rəbbiniz günahlarınızdan keçsin. (Təhrim 8)

َسىَٰٓ أَن َيكُونَ مِن
َ َا َفعٞ
عمِلَ صََٰلِح
َ ََفأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ و
٦٧ َٱلۡمُفۡلِحِين
Tövbə edib iman gətirən və yaxşı işlər görən kimsəyə
gəlincə, ola bilsin ki, o, nicat tapanlardan olsun. (Qasas 67)

٣١ َجمِيعًا أ َُّيهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ َلعََّلكُمۡ تُفۡلِحُون
َ َِّوَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱّلل
Ey iman gətirənlər! Hamınız Allah`a tövbə edin ki,
bəlkə nicat tapasınız. (Nur 31)

َا وَءَاخَرٞ
ا صََٰلِحٞ
عمَل
َ ْخرُونَ ٱعۡ َت َرفُواْ بِذُنُو ِبهِمۡ خََلطُوا
َ وَءَا
١٠٢ ٌ رَّحِيمٞ
سَيِّئًا عَسَى ٱّللَُّ أَن يَتُوبَ عَلَيۡهِمَۡۚ إِنَّ ٱّللََّ غَفُور
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Digərləri isə günahlarını etiraf etdilər. Onlar yaxşı bir
əməllə başqa bir pis əməli qarışdırdılar. Ola bilsin ki,
Allah onların tövbələrini qəbul etsin. Hə-qiqətən, Allah
Bağışlayandır, Rəhmlidir. (Tövbə 102)
Ayələrdən görünən odur ki, tövbə edən şəxsin tövbəsi
qəbul olunar. Çünki günahı etiraf etmək peşmanlığın
nəticəsində yaranan bir şeydir. Aişədən g nəql olunan bir
hədisdə də Peyğəmbərin  belə dediyi rəvayət olunmuşdur:

ِ ِ َ "إِ َّن العب َد إِذَا ْاعتَ ر
"ب للاه َعلَْي ِه
َْ
َ ب َت
َ  هثَّ َت،ف ب َذنْبِه
َ

“Şübhəsiz ki, qul öz günahını etiraf edib tövbə etdikdə
Allah  onun tövbəsini qəbul edər.” 38 Məsələ ilə bağlı ən
doğru görüş isə əksər alimlərin qəbul etdiyi görüşdür.
Yuxarıda qeyd olunan ayələr isə tövbənin qəti olaraq
qəbul olunduğunu deməyə mane olmur. Kəramət sahibi və
comərd olan biri (Allah ) ümid verdiyi zaman o ümidi boşa
çıxarmaz. Məhz buna görə də İbn Abbas  demişdir:
“Ayədəki “ola bilsin ki” ifadəsi Allah`a  nisbət edilərsə bu
vaciblik mənasında olar”. (Yəni Allah`ın  bağışlaması vacib
olar) Bu rəvayəti İbn Abbasdan  Əli ibn Əbu Talha nəql
etmişdir. 39
Quranda Allah`a  iman edib yaxşı işlər görənlərin
mükafatı da “ola bilsin ki” ilə ifadə olunmuşdur. Bu isə
mükafatın qətiyyət ifadə etmədiyini göstərmir. Allah 
buyurur:

Buxari: 4141, 4750, Müslim: 2770, Əhməd: 6\196.
İbn Cərir Təbəri: 1655. Əli İbn Talhənin İbn Abbasdan rəvayəti
mürsəldir. Çünki o İbn Abbası görməmişdir.
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خرِ وَأَقَا َم
ِ ٓإ َِّنمَا َيعۡ ُمرُ مَسََٰجِدَ ٱّللَِّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱّللَِّ َوٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأ
ك َأن
َ لز َكوَٰةَ وَلَمۡ يَخۡشَ إَِّلَّ ٱّللََّ َفعَسَىَٰٓ أُوْلََٰٓ ِئ
َّ ٱلصََّلوَٰةَ وَءَاتَى ٱ
١٨ ََيكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُهۡتَدِين
Allah`ın məscidlərini yalnız Allah`a və Axirət gününə
iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allah`dan başqa
heç kəsdən qorxmayanlar abadlaşdırar. Ola bilsin ki, onlar
doğru yolla gedənlərdən olsunlar. (Tövbə 18)
“Bundan başqa (günahları) isə dilədiyi kimsəyə
bağışlayar” ifadəsinə gəldikdə isə tövbə edən kəs Quranda
bir çox yerdə göstərildiyi kimi Allah`ın  dilədiyi kəslərdir.
(Yəni Allah  onları bağışlamaq istədiyi üçün onlara tövbə
etməyi nəsib etmişdir.)
Peyğəmbər  “(Etdiyin) pis əməlləri dərhal yaxşı əməllə
əvəz et” ifadəsində yaxşı əməl dedikdə bəlkə də tövbədən
daha geniş bir mənanı nəzərdə tutub. Allah  buyurur:
Gündüzün iki başında (əvvəlində və axırında), və gecənin
bəzi saatlarında namaz qıl! Həqiqətən, yaxşı işlər pis
əməlləri silib aparır. Bu, yada salanlar üçün bir
xatırlatmadır.(Hud 114) Muaz ibn Cəbəldən Peyğəmbərin bu
ayənin nazil olmasına səbəb olan şəxsə dəstəmaz alıb namaz
qılmasını əmr etdiyi rəvayət olunmuşdur. 40
İmam Əhməd, Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai və İbn Məcə
Əbu Bəkr əs-Siddiqdən  Peyğəmbərin  belə dediyini
rəvayət etmişlər:

ِ
ِ  هثَّ ي، ثَّ ي هقوم فَي تطَ َّهر،"ما ِمن رج ٍّل يذنِب ذنبا
َ َ ه ََ ه ه
َ هثَّ يَ ْستَ ْغف هر للا،صلي
َ ْ َه ه ه
ِ َوالَّ ِذين إِذَا فَ علُوا ف :َ هثَّ قَرأَ ه ِذ ِه اآلية،إِلَّ َغ َفر للا لَه
شةً أ َْو ظَلَ ُموا
َ اح
َ
َ َ
َ ه ه
َ َ َ
"استَ غْ َف ُروا لِ ُذنُوِبِِ ْم
ْ َس ُه ْم ذَ َك ُروا هللاَ ف
َ أَنْ ُف
40

Əhməd: 5\244, Tirmizi: 3113, Təbəri: 18678, 18682.
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“Kim günah etdikdən sonra dəstəmaz alıb namaz qılar və
daha sonra Allah`dan bağışlanma diləyərsə Allah mütləq
onu bağışlayar”. Daha sonra bu ayəni oxudu: O kəslər ki,
bir pis iş gördükdə, yaxud özlərinə zülm etdikdə Allah`ı
xatırlayıb günahlarının bağışlanmasını diləyərlər. (Əli
İmran 135)41
Buxari və Müslimdə belə rəvayət olunur: Osman ibn
Affan  dəstəmaz aldı və dedi: “Mən Peyğəmbərin  mənim
dəstəmaz aldığım kimi dəstəmaz aldığını və daha sonra belə
buyurduğunu gördüm: “Kim mənim dəstəmaz aldığım kimi
dəstəmaz alıb tam səmimiyyətlə iki rükət namaz qılsa onun
keçmiş günahları bağışlanar”.42
İmam Əhmədin “Müsnəd” kitabında Əbu Dərdadan belə
dediyi rəvayət olunur:

ِ ْ َصلَّى رْك َعت
ي أَْو أَْربَعا هْي ِس هن
َّ " َم ْن تَ َو
الو ه
ضأَ فَأَ ْح َس َن ه
َ َ َ هثَّ قَ َام ف،َضوء
ِِ
"استَ ْغ َفَر للاَ غه ِفَر لَهه
َ وع َو اله هش
َ الرهك
ْ َّ هث،وع
فيه َما ه

“Kim gözəl şəkildə dəstəmaz alar, daha sonra iki və ya
dörd rükət namaz qılar, namazın rükusunu və xüşusunu
gözəl şəkildə yerinə yetirər və Allah`dan  bağışlanma
diləyərsə onun günahları bağışlanar. ”43
Buxari və Müslim Ənəs ibn Malikin belə dediyini rəvayət
etmişlər:

İmam Əhməd: 1\2,10, İbn Əbu Şeybə: 2\387, Əbu Davud: 1520,
Tirmizi: 3006, İbn Məcə: 1395.
42 Buxari: 159, 164, Müslim: 227.
43 İmam Əhməd “Müsnəd”: 6\443, 450, Tabarani “Kitəbu`d-Duə”: 1848.
Həsən hədisdir.
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ِ َ  ي رس: فَ َق َال، فَجاء رجل، َّب
ت
ِ ت ِعْن َد الن
صْب ه
" هكْن ه
َ َول للا إِِن أ
َ َ َه
َ َه
ِ  فَح، و ِل يسأَلْه عْنه: قَ َال، فَأَقِمه علَي،حدا
صلَّى َم َع
َّ ضَر ِت ا
َّ َ ْ ه
َ َلص َلةه ف
َ َ َ َْ ه َ ه
َ
ِول للا
ِ الن
َ  َي َر هس:الر هج هل فَ َق َال
َّ  َّب
َّ الص َل َة قَا َم إِلَْي ِه
َ َ فَلَ َّما ق، َّب
ُّ ضى الن
ِ
ِ َّ ِ  فَأَقِم،إِِن أَصبت حدا
:ت َم َعنَا؟ قَ َال
َ صلَّْي
َ س قَ ْد
َ َف كت
َ َْ ه
ْ
َ  أَلَْي: قَ َال،اب للا
"َّك
َ  َحد- : أَْو قَ َال- ك
َ َك ذَنْب
َ َ فَِإ َّن للاَ قَ ْد َغ َفَر ل: قَ َال،نَ ْعم
“Mən Peyğəmbərin  yanında idim. Bir nəfər gələrək “Ey
Allah`ın Rəsulu! Mən cəzaya layiq bir əməl etmişəm, məni
cəzalandır” dedi. Peyğəmbər  ondan hansı günahı etdiyini
soruşmadı. Namazın vaxtı girdi və həmin şəxs də
Peyğəmbərlə  birlikdə namaz qıldı. Peyğəmbər  namazı
bitirdikdən sonra həmin şəxs yenə “Ey Allah`ın Rəsulu! Mən
cəzaya layiq bir iş görmüşəm, Allah`ın  kitabını mənim
üzərimdə tətbiq et” dedi. Peyğəmbər  “Sən bizimlə namaz
qılmadınmı?” deyə soruşdu. O “Bəli” deyə cavab verdi.
Peyğəmbər  buyurdu: “Şübhəsiz ki, Allah  sənin günahını
– və ya cəzanı – bağışladı”44

Müslim bu mənada bir hədisi Əbu Uməmədən rəvayət
etmişdir.45 İbn Cərir Təbəri də Əbu Uməmə yolu ilə başqa
yöndən bir hədis rəvayət etmişdir. Hədisdə deyilir:
“(Peyğəmbər  buyurdu): “Şübhəsiz ki, sən indi etdiyin xəta
baxımından ananın səni dünyaya gətirdiyi vaxtdakı kimisən,
(o xətaya) geri dönmə”. Daha sonra Allah  “Gündüzün iki
başında (əvvəlində və axırında), və gecənin bəzi

Buxari: 6823, Müslim: 2764. İmam Nəvəvi buradakı günahın kiçik
günah olduğunu söyləmişdir. Çünki həmin şəxsin işlədiyi günah böyük
günah olsaydı bu günah namazla silinməzdi.
45 Müslim: 2765.
44

42

saatlarında namaz qıl! Həqiqətən, yaxşı işlər pis əməlləri
silib aparır” (Hud 114) ayəsini nazil etdi”.46
Buxari və Müslim Əbu Hüreyrədən Peyğəmbərin  belə
buyurduğunu rəvayət etmişlər:

ٍّ اب أَح ِد هكم ي ْغتَ ِسل فِ ِيه هك َّل ي وٍّم خَْس مَّر
ِ "أَرأَيْتهم لَو أَ َّن نَ ْهرا بِب
ات َه ْل
َ َ
َ
َْ
ْ ْ َ
َ َْ ه
ِ
ك َمثَ هل
َ  فَ َذل: قَ َال، َل يَْب َقى ِم ْن هد ْرنِِه َش ْيء: قَالهوا،يَْب َقى ِم ْن هد ْرنِِه َش ْيء؟
ِ الصلَو
ِ ات الَ ْم
"س َيَْ هحو للاه بِِ َّن الَطَ َاي
َ َّ

“Sizcə birinizin qapısından bir çay axsa və həmin şəxs hər
gün beş dəfə bu çayda yuyunsa onda (onun bədənində) kir
qalarmı?” (Ətrafdakılar) dedilər: “Xeyr! Onda kir deyə bir
şey qalmaz”. Peyğəmbər  buyurdu: “Bu eynilə beş vaxt
namaza bənzəyir. Allah  onlarla xətaları silər”.47
Müslim Osman ibn Affandan  Peyğəmbərin  belə
buyurduğunu rəvayət etmişdir:

ت َخطَا َيهه ِم ْن َج َس ِدهِ َح َّّت َتْهر َج
َّ " َم ْن تَ َو
ْ  َخَر َج،َضوء
الو ه
ضأَ فَأَ ْح َس َن ه
ِ ِمن َْت
"ِت أَظْ َفا ِره
ْ
“Kim gözəl şəkildə dəstəmaz alarsa onun bədənindəki
xətaları dırnaqlarının altından tökülüb gedər.”48
Müslim Əbu Hüreyrədən
buyurduğunu rəvayət etmişdir:



Peyğəmbərin

İbn Cərir Təbəri: 18681. Hədisin isnadı zəifdir.
Buxari: 528, Müslim: 667.
48 Müslim: 245.
46
47
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belə

ِ  وي رفَع بِِه الدَّرج،"أََل أَدلُّ هكم علَى ما َيَْحو للا بِِه الطَاي
:ات؟ قَالهوا
ََ
َ َ َ َْ ه
ه ْ َ َ ه ه
ِ  إِسباغه الوض: قَ َال،ِول للا
 َو َكثْ َرةه الهطَا إِ َل،ِوء َعلَى امل َكا ِره
َ بَلَى َي َر هس
َْ ه ه
ِ املس
"ط
 فَ َذلِ هك هم ال ِرَب ه،ط
 فَ َذلِ هك ْم ال ِرَب ه،ِالص َلة
َّ الص َلةِ بَ ْع َد
َّ  َو انْتِظَ هار،اج ِد
َ

“Allah`ın, onunla xətalarınızı siləcəyi və dərəcənizi
yüksəldəcəyi şeyi sizə bildirimmi?”. (Ətrafdakılar) dedilər:
“Bəli Ey Allah`ın Rəsulu!” O buyurdu: “Çətinliyinə
baxmayaraq (soyuq su və ya soyuq hava kimi) dəstəmazı
tam almaq, məscidə çox addım atmaq, namazdan sonra
növbəti namazı gözləmək. Bax bu sizin ribatınızdır
(döyüşünüzdür). Bax, bu sizin ribatınızdır.”49
Buxari və Müslim Əbu Hüreyrədən  Peyğəmbərin  belə
buyurduğunu rəvayət etmişlər:

ِ
ِ "من صام رمضا َن إَِيَان و
 َو َم ْن،َّم ِم ْن َذنْبِ ِه
َ ََ َ َ ْ َ
ْ َ
َ  غهفَر لَهه َما تَ َقد،احت َساب
َ َو َم ْن قَ َام لَْي لَة، غه ِفَر لَهه َما تَ َق َّد َم ِم ْن َذنْبِ ِه،احتِ َساب
َ قَ َام َرَم
ْ ضا َن إَِيَان َو
ِ
ِ ال َق ْد ِر إَِيَان و
"َّم ِم ْن َذنْبِ ِه
ْ َ
َ  غهفَر لَهه َما تَ َقد،احت َساب
“Kim Ramazan orucunu imanla və qarşılığını Allah`dan
umaraq tutarsa onun keçmiş günayları bağışlanar. Kim
Ramazan ayını imanla və qarşılığını Allah`dan umaraq ihya
edərsə onun keçmiş günayları bağışlanar. Kim də Qədr
gecəsini imanla və qarşılığını Allah`dan umaraq ibadətlə
keçirərsə onun keçmiş günahları bağışlanar.”50
Buxari və Müslim Əbu Hüreyrədən  Peyğəmbərin  belə
buyurduğunu rəvayət etmişlər:

49
50

Müslim: 251.
Buxari: 1901, 2008, 2014, Müslim: 759.
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 َخَر َج ِم ْن ذهنهوبِِه َكيَ ْوٍّم، َو َلْ يَ ْف هس ْق،ث
ْ  فَلَ ْم يَ ْرفه،ت
َ " َم ْن َح َّج َه َذا البَ ْي
"َولَ َدتْهه أهُّمهه
“Kim çirkin söz söyləmədən və günah etmədən bu evi
(Kəbəni) ziyarət edərsə (həcc edərsə) anasının onu dünyaya
gətirdiyi kimi günahlardan təmizlənər.”51
Müslim Amr ibn Asdan
buyurduğunu rəvayət etmişdir:



Peyğəmbərin



belə

 َو، َو إِ َّن اهلِ ْجَرةَ تَ ْه ِد هم َما َكا َن قَْب لَ َها،"إِ َّن ا ِل ْس َل َم يَ ْه ِد هم َما َكا َن قَ ْب لَهه
"إِ َّن الَ َّج يَ ْه ِد هم َما َكا َن قَ ْب لَهه
“Heç şübhəsiz ki, İslam özündən əvvəlki günahları silər.
Heç şübhəsiz ki, hicrət özündən əvvəlki günahları silər. Heç
şübhəsiz ki, həcc özündən əvvəlki günahları silər.”52
Müslim Əbu Qatədədən  Peyğəmbərin  aşura orucu
haqda belə buyurduğunu rəvayət etmişdir:

ِ
ِ
ِ
ِ َالسنَة
ص ْوِم يَ ْوِم
َ  َو قَ َال ِف،الت قَ ْب لَهه
"أَ ْحتَس ه
َ ب َعلَى للا أَ ْن يه َكفَر
ِ
ِ
ِ
ٍّ
ِ السنَةَ ال ِت قَ ْب لَهه َو
"الت بَ ْع َدهه
 أَ ْحتَس ه:َعَرفَة
َ ب َعلَى للا أَ ْن يه َكفَر
“Allah`ın (aşura orucunu) ondan əvvəlki ilin (günahlarına) kəffarə edəcəyinə ümid edirəm.” O həmçinin Arafat
gününün orucu haqda belə buyurmuşdur: “Allah`ın Arafat
gününün orucun ondan əvvəlki və sonrakı iki ilin
günahlarına kəffarə edəcəyinə ümid edirəm.”53

İmam Əhməd Uqbə ibn Amirdən belə dediyini rəvayət
etmişdir:
Buxari: 1819, 1820, Müslim: 1350.
Müslim: 121.
53 Müslim:1162.
51
52
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ِ "مثل
ِ
ِ َّ الذي ي عمل
ت
ْ َ َك َمثَ ِل َر هج ٍّل َكان، هثَ يَ ْع َم هل الَ َسنَات،السيِئَات
ْ
َ
َ
ه
ََ ه
ِ ِ
 هثَّ َع ِم َل،ت َحلَ َقة
ْ  هثَّ َع ِم َل َح َسنَة فَانْ َف َّك،ضيِ َقة قَ ْد َخنَ َقْتهه
َ َعلَْيه د ْرع
ِ ت أه ْخَرى َح َّّت َيْهر َج إِ َل الَْر
"ض
ْ  فَانْ َف َّك،َح َسنَة أه ْخَرى
“Pis əməllər etdikdən sonra yaxşı əməllər edən şəxsin halı
əynində dar bir dəbilqə olub onu sıxan şəxsin halına bənzər.
Həmin şəxs bir yaxşı əməl işlər və dəbilqənin bir halqası
açılar. Daha sonra bir yaxşı əməl də edər və dəbilqənin bir
halqası da açılar. Bu vəziyyət həmin şəxs dəbilqədən
tamamilə azad olunana qədər belə davam edər.”54

Allah`ı zikr etmək də insanın xətalarına kəffarə olan
şeylərdəndir. Biz daha əvvəl də bir nəfərin Peyğəmbərdən 
“Lə iləhə illəllah”ın yaxşı əməllərdən sayılıb sayılmayacağı
haqda soruşduğunu, onun isə cavabda “O yaxşı əməllərin ən
gözəlidir” deyə buyurduğunu qeyd etmişdik.
Buxari və Müslim Əbu Hüreyrədən
belə buyurduğunu rəvayət etmişlər:



Peyğəmbərin



ِ
ِِ
ِ ِِ
ت َخطَا َيهه َو
ْ َّ هحط،ٍّ هسْب َحا َن للا َو ِبَ ْمده ِف يَ ْومه مئَةَ َمَّرة:" َم ْن قَ َال
"ت ِمثْ َل َزبَ ِد البَ ْح ِر
ْ َإِ ْن َكان
“Kim gün ərzində yüz dəfə “Sübhənəllahi və bihəmdihi”
(Allah nöqsan sifətlərdən münəzzəhdir, Ona həmd olsun)
desə onun xətaları dənizin köpükləri qədər belə olsa
silinər.”55

Yenə Buxari və Müslim Əbu Hüreyrədən  Peyğəmbərin
 belə buyurduğunu rəvayət etmişlər:

54
55

İmam Əhməd: 4\145. Hədisin sənədi həsəndir.
Buxari: 6405, Müslim: 2692.
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 َو لَهه الَ ْم هد،ك
 لَهه امللْ ه،يك لَهه
َ  َل إِلَهَ إَِّل للاه َو ْح َدهه َل َش ِر:" َم ْن قَ َال
ٍّ
ِ ٍّ
ِ
ت لَهه ِع ْد َل
ْ َ َكان،ٍّيت َو هه َو َعلَى هك ِل َش ْيء قَ ْدير ِف يَ ْوم مئَةَ َمَّرة
هْييِي َو هَي ه
ٍّ
ِ
ِ ٍّ
ِ
ِ
ٍّ ََع َش ِر ِرق
ْ َ َو َكان،ت َعْنهه مئَةه َسيِئَة
ْ َ َو هُمي،ت لَهه مئَةه َح َسنَة
ْ َ َو هكتب،اب
ت لَهه
ِ ْت أَحد ِبَف
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ َالشيط
َ ان يَ ْوَمهه ذَل
َ
ْ َّ ح ْرزا م َن
َ ْ َو َلْ َي،ك َح َّّت َيهْس َي
َض َل مَّا َجاء
ِ
ِ
"ك
َ ض َل ِم ْن ذَل
َ ْبِه إَِّل أَ َحد َع ِم َل أَف
“Hər kim gündə yüz dəfə “Lə iləhə illəllahu vəhdəhu lə
şərikə ləh, ləhul-mulku və ləhul-həmdu, yuhyi və yumitu və
huvə ələ kulli şeyin qadir” (Allah`dan başqa ilah yoxdur, O
təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur, can verər və
öldürər, O hər bir şeyə qadirdir) deyərsə bu onun üçün on
kölə azad etməyə bərabər olar. Ona yüz savab yazılar və yüz
günahı bağışlanar. Həmçinin bu dua o gün axşama qədər
onu şeytandan qoruyar. Bu duanı ondan daha çox oxuyan
şəxsdən başqa heç kim onun etdiyindən daha üstün bir şey
(əməl) etmiş olmaz.”56
İmam Əhməd “Müsnəd”də və İbn Məcə “Sünən”də
Ummu Hənidən g Peyğəmbərin  belə buyurduğunu
rəvayət etmişlər:

" َو َل يَ ْسبِ هق َها َع َمل،"َل إِلَهَ إَِّل للاه َل تَ ْت هرهك َذنْبا

“Lə iləhə illəllah” (kəlməsi insanda) günah qoymaz, heç
bir əməl onu (bu kəlməni) keçə bilməz.”57
Tirmizi Ənəs ibn Malikdən  belə dediyini rəvayət
etmişdir:

Buxari: 3293, 6403, Müslim: 2191.
İmam Əhməd: 6\425, İbn Məcə: 3797. Sənədindəki ravilərdən biri olan
Əbu Məşər əl-Mədəni zəif ravidir.
56
57
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ِ ِ ٍّ ِ
: فَ َق َال،الوَر هق
َ َ ف،الوَرِق
َ ضَربَ َها بِ َع
َ  فَتَ نَاثََر،صاهه
َ "أَنَّهه َمَّر ب َش َجَرة َيب َسة
ط ِم ْن
 َو للاه أَ ْكبَ هر لَته َساقِ ه،  َو َل إِلَهَ إِلَّ للاه، ِ َو هسْب َحا َن للا،ِإِ َّن الَ ْم َد لل
ِ
"الش َجَرةه
َّ ِط َوَر هق َه ِذه
العْب ِد َك َما يَتَ َساقَ ه
َ ذهنهوب
“Bir dəfə Peyğəmbər  yarpaqları qurumuş bir ağacın
yanından keçirdi. Əsası ilə həmin ağacı çırpdı və ağacın
yarpaqları yerə töküldü. Daha sonra buyurdu: “Heç şübhəsiz
“Əlhəmdulilləh, Sübhənallah, Lə iləhə illəllah və Allahu
Əkbər” sözləri insanın günahlarını bu ağacın yarpaqlarını
tökdüyü kimi tökər”.58
İmam Əhməd səhih bir isnadla Ənəs ibn Malikdən 
Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Heç
şübhəsiz “Sübhənallah, Əlhəmdulilləh, Lə iləhə illəllah və
Allahu Əkbər” sözləri ağacın yarpaqlarını tökdüyü kimi
insanın günahlarını tökər.” 59 Hədis kitablarında mövzu ilə
bağlı nəql olunan hədislər kifayət qədər çoxdur.
Həsən əl-Bəsridən günahlardan çəkinməyib dili daim
Allah`ı zikr edən şəxsin halı haqda soruşdular. O dedi: “Bu
nə gözəl yardımdır” (Allah`ın həmin şəxsə yardımı).
İmam Əhməddən şübhəli yollarla qazanc əldə edən şəxs
haqda “Nə deyirsiniz? Onun namazı və zikrləri onun bu
günahını silərmi?” deyə soruşdular. O dedi: “Əgər bunu
niyyət edərək namaz qılır və zikr edirsə ümidvaram ki,
günahları silinər. Allah təala buyurur: “Onlar yaxşı bir
əməllə başqa bir pis əməli qarışdırdılar. Ola bilsin ki,
Allah onların tövbələrini qəbul etsin” (Tövbə 102)”

Tirmizi: 3533. Tirmizi hədisin ğarib olduğunu, Əməşin Ənəsdən rəvayət etdiyini görmədiklərini demişdir.
59 İmam Əhməd: 3\152.
58
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Malik ibn Dinar demişdir: “İşlənən günaha görə göz yaşı
tökmək günahları, küləyin quru yarpağı süpürdüyü kimi
silib süpürər”.
Əta demişdir: “Kim bir zikr məclisində oturarsa bu əməl,
onun oturduğu on batil məclis üçün kəffarə olar”.60
Tanınmış tabiinlərdən olan Şuveys əl-Ədəvi demişdir:
“İnsanın sağ tərəfindəki (yaxşı əməlləri yazan) mələk sol
tərəfdəki (pis əməlləri yazan) mələyin
üzərində əmr
sahibidir. Adəm övladı bir pis əməl etsə sağ tərəfdəki mələk
sol tərəfdəkinə “Tələsmə,bəlkə yaxşı əməl etdi” deyər. Əgər
həmin şəxs yaxşı əməl etsə (etdiyi yaxşı əməlin qarşılığında
on savab qazanar) bu zaman bir savab bir pis əməli silər və
bu şəxsin əməl dəftərinə doqquz savab yazılar. Bu zaman
şeytan “Vay olsun (mənim halıma). Adəm övladının yaxşı
əməllərinə verilən savablara kim çata bilər?” deyər”.
Təbarani Əbu Malik əl-Əşaridən problemli bir sənədlə
Peyğəmbərin  belə dediyini rəvayət etmişdir: “Adəm övladı
yatdığı zaman mələk şeytana “Səndəki səhifəni mnə ver”
deyər. Mələk öz səhifəsində (həmin şəxsin əməllərinə dair
yazdıqları arasında) olan bir yaxşı əmələ qarşılıq olaraq
eytanın həmin şəxsə aid səhifəsindən on pis əməl silərək
onların (həmin pis əməllərin) əvəzinə savab yazar. Sizdən
biriniz yatmaq istədiyi zaman otuz üç dəfə təkbir gətirsin,
otuz dörd dəfə Allah`a həmd etsin və otuz üç dəfə də Allah`ı
təsbeh etsin (Sübhənallah). Bunlar bir yerdə yüz edər”.61 Bu
rəvayət ğarib və münkərdir.
Rəvayətin ardı “əl-Hilyə”də: 3\313 belə nəql olunur: “Ondan
soruşdular: “Zikr məclisi nədir?”. O dedi: “Namaz qıldığın, oruc tutduğun, nikah bağladığın, boşandığın və alqı-satqı kimi halal və harama
riayət olunan məclislər”.
61 3451. Hədisin sənədində yer alan Məhəmməd İbn İsmail İbn Əyyaş
atasından eşitmədiyi halda hədis rəvayət etmişdir.
60
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Vəkiin belə rəvayət etdiyi bildirilir: “Əməş Əbu İshaqdan,
o da Əbu Əhvasdan Abdullah ibn Məsudun belə dediyini
rəvayət etmişlər: “Mən hər gün üçün doqquz xəta və bir
yaxşı əməl etmək barəsində sövdələşmiş olmağı arzu
edərdim”. O bu sözü ilə bir yaxşı əməlin doqquz xətanı
siləcəyini və geriyə bir savab qalacağını demək istəmişdir ki,
bu savab da insana kifayət edər. Allah ən doğrusunu
biləndir.
İnsanlar iki məsələdə ixtilaf etmişlər. Bunlardan birincisi
yaxşı əməllərin sildiyi günahlar haqqındadır. Alimlər yaxşı
əməllərin təkcə kiçik günahlarımı, yoxsa həm kiçik, həm də
böyük günahlarımı sildiyi barəsində fikir ayrılığına
düşmüşlər. Onlardan bəziləri deyirlər ki, yaxşı əməllər ancaq
kiçik günahları silə bilər. Bu görüş Əta və başqa sələf
alimlərindən rəvayət olunmuşdur. Onlar dəstəmazın kiçik
günahları sildiyini demişlər. Salman əl-Farisi  dəstəmaz
haqda demişdir: “Dəstəmaz kiçik günahları silər. Məscidə
getmək isə bundan bir az daha böyük günahlara kəffarə olar.
Namaz da bu ikisindən daha böyük günahları silər”. Bunu
Məhəmməd ibn Nasr əl-Mərvəzi nəql etmişdir. 62 Böyük
güahların silinməsi üçün isə qulun tövbə etməsi lazımdır.
Çünki Allah qullarına tövbə etmələrini əmr etmiş, tövbə
etməyəni isə zalım adlandırmışdır. İslam ümməti arasında
tövbənin fərz olması barəsində heç bir fikir ayrılığı yoxdur.
Fərzləri yerinə yetirmək üçün isə mütləq niyət və qəsd
olmalıdır. Əgər böyü günahlar dəstəmaz, namaz və İslamın
digər rüknlərini yerinə yetirməklə silinsəydi bu zaman
tövbəyə ehtiyac qalmazdı. Bu isə icma ilə batil olan bir
görüşdür.

62

Namaz kitabında 99 rəqəmi ilə.
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Həmçinin əgər böyük günahlar fərz əməllərin yerinə
yetirilməsi ilə silinsəydi fərzləri yerinə yetirən heç bir kəsi
cəhənnəmə daxil edən günah qalmazdı. (Yəni fərzləri yerinə
yetirən heç bir kəs cəhənnəmə düşməzdi) Bu görüş isə
murciələrin görüşünə bənzəyir ki, bu da batil bir görüşdür.
Bu sözləri İbn Əbdu`l-Bərr “ət-Təmhid” kitabında zikr
edərək bu məsələdə müsəlmanların icmasının olduğunu
söyləmiş və aşağıdakı hədisləri dəlil olaraq qeyd etmişdir:
Peyğəmbər  buyurmuşdur:

ِ
ضا َن
َّ "ال
َ ضا هن إِ َل َرَم
َ  َو َرَم، واله هم َعةه إِ َل اله هم َعة،س
صلَ َو ه
ات الَ ْم ه
ِ
ِ كفرات لِما بينَ ه َّن ما اجتهنِب
"ت ال َكبَائِهر
َ ْ َ هم َ َ َ ه

“Böyük günahlardan uzaq durulduğu müddətcə beş vaxt
namaz, cümə namazı digər cümə namazına qədər, Ramazan
ayı digər Ramazan ayına qədər öz aralarında olanlara
(günahlara) kəffarədir.” Hədisi Buxari və Müslim Əbu
Hüreyrə yolu ilə nəql etmişlər.63 Hədis onu göstərir ki, fərz
əməllər böyük günahları silmir.
İbn Atiyyə öz təfsirində bu hədisin mənası haqda iki
görüş nəql etmişdir:
Bunlardan birincisi böyük günahlardan çəkinməyin fərz
əməllərin kiçik günahları silməsi üçün şərt olduğu
görüşüdür ki, bu görüş də əhli sünnənin çoxunun
görüşüdür. Bu görüşə görə insan əgər böyük günahlardan
çəkinmirsə onun yerinə yetirdiyi fərz əməllər ümumiyyətlə
kiçik günahları silməz.
İkinci görüş isə fərz əməllərin mütləq olaraq (heç bir
şərtsiz) kiçik günahları silməsi görüşüdür. Bu görüşə görə
Hədisi təkcə Müslim: 233 rəvayət etmişdir. Buxaridə bu hədis nəql
olunmamışdır. İbn Hibban: 1733, 2418 hədisin səhih olduğunu demişdir.
63
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əgər insan böyük günah etmişsə fərz əməllər böyük
günahları silməz. Ancaq həmin şəxs kiçik günahlara görə
tövbə edib, bu günahları mütəmadi olaraq etməsə fərz
əməllər böyük günahları da silə bilər. İbn Atiyyə bu görüşü
seçmiş və İbn Atiyyənin “kiçik günahlara görə tövbə edib, bu
günahları mütəmadi olaraq etməsə böyük günahlar da
bağışlana” görüşünü seçməsinin səbəbi isə odur ki, insan
kiçik günahı mütəmadi olaraq etdiyi zaman həmin kiçik
günah böyük günaha çevrilər və fərz əməllər həmin günahı
silə bilməz. Amma İbn Atiyyənin rəvayət etdiyi birinci görüş
məzhəb alimlərimizdən olan Əbu Bəkr Əbdü`l-Əziz ibn
Cəfərdən də rəvayət olunmasına baxmayaraq qəribə bir
görüşdür.
Müslim “Səhih” kitabında Osmandan  Peyğəmbərin 
belə buyurduğunu rəvayət etmişdir:

ِ
ِ
ِ
ضوءَ َها َو
" َما م ِن ْام ِر ٍّئ هم ْسل ٍّم َْت ه
 فَيه ْحس هن هو ه،ص َلة َم ْكتهوبَة
َ ض هرهه
ِ وب ما َل ي ْؤ
ِ ُّ ت َك َّفارة لِما قَ ْب لَها ِمن
ِ َ وع َها و رهك
ت
الذنه َ ْ ه
َ َ َ َ ْ َوع َها إَّل َكان
هخ هش َ َ ه
ِ
"الد ْهَر هكلَّهه
َ ك
َ  َو َذل،َكبِ َرية
“Hər kim fərz namazın vaxtı girən zaman dəstəmazını,
xüşusunu və rükusunu gözəlləşdirərsə (və ya gözəl bir
şəkildə yerinə yetirərsə) həmin şəxs böyük günah etmədiyi
müddətcə bu etdikləri daha öncə etdiyi günahlara kəffarə
olar. Bu hər zaman belədir.”64
İmam Əhməd “əl-Müsnəd” kitabında Salmandan əlFarisidən  Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət
etmişdir:

64

Müslim: 228.
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 هثَّ َيِْت، فَيه ْح ِس هن طَ هه َورهه- يَ ْوَم اله هم َع ِة:يَ ْع ِن- الر هج هل
َّ "َل يَتَطَ َّه هر
ِ
ِ
ِ
ي
َ ْ ََّارة َما بَْي نَهه َو ب
َ اله هم َعةَ فَيه ْنص
َ ت َح َّّت يَ ْقض َي ا ِل َم هام
َ  إَّل َكا َن َكف،ص َلتَهه
ِ المع ِة امل ْقبِلَ ِة ما اجتهنِب
"ت ال َكبَائِهر امل ْقتِلَ ِة
َ هه
َ ْ َ
“Hər kim cümə günü qüsl alar, cüməyə gələr və imam
namazını bitirənə qədər susarsa həlak edici (böyük)
günahları etmədiyi müddətcə (yerinə yetirdiyi bu ibadət)
özündən əvvəlki cümə ilə arasındakı günahlara kəffarə
olar.”65

Nəsai, İbn Hibban və Hakim Əbu Səid əl-Xudri və Əbu
Hüreyrədən  Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət
etmişlər:
“Canım əlində olan Allah`a and olsun ki, hər kim beş vaxt
namazı qılar, Ramazan orucunu tutar, zəkatını verər və
yeddi böyük günahdan uzaq durarsa Cənnətin qapıları
həmin şəxsin üzünə açılar və daha sonra ona “Salamat olaraq
daxil ol!” deyilər.”66
İmam Əhməd və Nəsai bu mənada bir başqa hədisi Əbu
Eyyub əl-Ənsaridən  də rəvayət etmişlər. 67 Hakim bu
mənada bir başqa hədisi isə atasından nəql etməklə Übeyd
ibn Ümeyrdən rəvayət etmişdir.68
Abdullah ibn Ömərdən  mərfu olaraq belə dediyi
rəvayət olunmuşdur: “Allah  buyurur: “Ey Adəm övladı!
Günün əvvəlində və günün sonunda məni bir saat
müddətinə yad et. Sənin üçün böyük günahlar xaric olmaqla
“əl-Müsnəd”: 5\439. Hədisin raviləri etibarlı adamlardır.
Nəsai: 5\8, Hakim: 1\200, 2\240. İbn Hibban: 1748 hədisin səhih
olduğunu demişdir.
67 Nəsai: 7\88, Əhməd: 5\413. Hədisin isnadı həsəndir.
68 “əl-Müstədrak”: 1\59, 4\259.
65
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bu ikisi arasında olanları bağışlayım. Böyük günahlara görə
isə tövbə et.”69
İbn Məsud  demişdir: “Böyük günahlardan uzaq
durulduğu müddətcə beş vaxt namaz öz aralarında olanlara
(kiçik günahlara) kəffarədir”.70
Salman əl-Farisi  demişdir: “Bu beş vaxt namazı
qoruyun. Heç şübhəsiz ki, onlar məhvedici günahlara
bulaşılmadığı müddətcə bu yaralara (kiçik günahlara)
kəffarə olar”.71
Abdullah ibn Ömər  bir nəfərə dedi: “Atəşə düşməkdən
qorxur, Cənnətə girməyi istəyirsənmi?”. Həmin şəxs “bəli”
deyə cavab verdi. İbn Ömər dedi: “Anana yaxşılıq et. Əgər
ona qarşı yumşaq davransan və onu yedirtsən böyük
günahlardan çəkindiyin müddətcə Cənnətə daxil olarsan”.
Qatədə  “Heç şübhəsiz ki, Allah  böyük böyük
günahlardan çəkinənlərə bağışlanma vəd etmişdir” deyərək
Peyğəmbərin  belə buyurduğunu zikr etdi: “Böyük
günahlardan uaq durun, doğru yola yönəlin və müjdə sizin
olsun”.72
Hədis əhlindən bir qrup alim saleh əməllərin böyük
günahlara kəffarə olacağı görüşündə olmuşdur. İbn Hazm
əz-Zahiri də bu görüşdə olan alimlərdəndir. İbn Abdu`l-Bərr
“ət-Təmhid” itabında onun bu görüşünü rədd edərək belə
demişdir: “Bu adamın (İbn Hazm) sözü olmasaydı mən bu
məsələ ilə bağlı danışmazdım. Sadəcə cahil insanların
Hədisi Əbu Nueym: 8\213 “əl-Hilyə”-də də rəvayət etmişdir. Hədis
zifdir.
70 Mərvəzi “Tazim qadri`s-Salə” kitabında: 1\224 rəvayət etmişdir.
71 Bunu Abdu`r-Razaq “Musannəf”-də: 148, 4737 rəvayət etmişdir.
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Hədisi İmam Əhməd: 3\394 Cabir İbn Abdullahdan
etmişdir. Hədisin sənədində İbn Luheyə var və o zəif ravidir.
72
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rəvayət

peşmanlıq, bağışlanma diləmək və tövbə etmək kimi şeylərə
ehtiyac görmədən namazların kəffarə olduğunu düşünərək
böyük günahlara düşməsindən qorxdum. Allah`ın  bizi
günahlardan qorumasını və müvəffəq etməsini diləyirəm”.
Deyirəm: Bu kimi sözlərə hədis əhlindən olan bəzi
alimlərinin dəstəmaz və buna bənzər ibadətlər haqqında
dediklərində də rast gəlmək mümkündür. İbn Munzirin
qədr gecəsinin ihya edilməsi haqda dediklərini buna misal
göstərmək olar. O demişdir: “Qədr gecəsini ihya edən
kəslərin bütün kiçik və böyük günahlarının bağışlanması
umulur”. Əgər bu görüşdə olanlar İslamın fərzlərini yerinə
yetirən şəxsin böyük günahlarının mütləq bağışlanacağını
nəzərdə tuturlarsa bu batil bir fikirdir. Bu görüşün batil
olması da dindən bilinməsi zəruri olan məsələlərdəndir. Biz
bundan əvvəl də Peyğəmbərin  “Kim İslamda ola-ola pis
əməl işləyərsə o həm əvvəlki, həm də sonrakı günahlarına
görə hesaba çəkilər” hədisini xatırlatmışdıq. Yəni həm cahil
olarkən, həm də müəlman olduqdan sonra etdiyi pis
əməllərə görə hesaba çəkiləcək. Bu məsələ hər hansı bir
açıqlamaya ehtiyac duymayacaq qədər açıqdır. Yox əgər
bunu deyənlər insanın fərzlərə əməl edərək böyük
günahlardan uzaq duracağı, böyük günahlara görə
peşmanlıq çəkməyib, tövbə etməyəcəyi təqdirdə (böyük
günahlar
da daxil
olmaqla) bütün
günahlarının
bağışlanacağını nəzərdə tutur və Sizə qadağan olunmuş
böyük günahlardan çəkinsəniz, Biz sizin təqsirlərinizdən
keçər və sizi şərəfli bir keçidə (Cənnətə) daxil edərik (Nisə
31) ayəsini dəlil gətirərsə bu görüşü ümumi olaraq demək
mümkündür. Bunu nəzərdə tutanlar deyirlər: “Ayədəki
təqsir kəlməsi kiçik və böyük günahları əhatə edir. Əgər
kiçik günahlar heç bir hədəf və niyyət olmadan böyük
günahlardan çəkinməklə silinirsə bunu böyük günahlara da
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şamil etmək olar”. Bunu deyənlər Allah`ın  mömin və
müttəqilərə onların günahlarını bağışlamağı vəd etdiyini öz
görüşlərinə dəlil göstərirlər. Allah`ın  bu vədi Quranda bir
çox yerdə öz əksini tapır. Fərzləri yerinə yetirən və böyük
günahlardan çəkinən şəxslər müttəqilərdən sayılır və böyük
günahlardan çəkinməyin isə niyətə və qəsdə ehtiyacı yoxdur.
Bu məsələdə ən doğru olan görüş cumhur alimlərin
görüşüdür. Cumhurun görüşünə görə isə böyük günahlar
tövbə olmadan bağışlanmaz. Çünki tövbə etmək insanara
fərz buyrulan əməllərdəndinr. Allah  buyurur:

١١ ََومَن لَّمۡ يَتُبۡ َفأُوْلََٰٓ ِئكَ هُمُ ٱلظََِّٰلمُون
Məhz tövbə etməyənlər zalımlardır. (Hucurat 11)
Ömər, Əli və İbn Məsud  kimi səhabələr tövbəni
peşmanlıq kimi təfsir etmişlər. Digər bir qrup səhabə isə
tövbənin günaha geri dönməmək olduğunu söyləmişdir. Bu
görüş isə mərfu olaraq nəql edilmişdir ki, bu da zəif bir
görüşdür. Amma buna baxmayaraq istər səhabələrdən,
istərsə də Ömər ibn Abdu`l-Əziz, Həsən əl-Bəsri kimi
tabiinlərdən bunun əksi olaraq heç bir şey rəvayət
lunmamışdır.
Muttəqilərin
pis
əməllərinin
və
günahlarının
bağışlanmasını göstərən ayə və hədislər isə kifayət qədər
çoxdur. Alah  buyurur:

ۡا وَ ُيك َِّفرٞ
َيَٰٓأ َُّيهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَتَّقُواْ ٱّللََّ َيجۡعَل لَّكُمۡ فُرۡقَان
٢٩ ِعَنكُمۡ سَئَِّا ِتكُمۡ وَ َيغۡ ِفرۡ لَكُمۡۗ وَٱّللَُّ ذُو ٱلۡفَضِۡلِلۡ َعظِيم
Ey iman gətirənlər! Əgər Allah`dan qorxsanız, O sizə
haqla-nahaqı ayırd edən (bir nur) verər (dünyada və
axirətdə çıxış yolu göstərər), günahlarınızın üstünü örtüb
sizi bağışlayar. Allah böyük lütf (mərhəmət) sahibidir!
(Ənfal 29)
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َِّجمۡعِ ذََِٰلكَ يَوۡمُ ٱل َّتغَابُنِۗ َومَن يُؤۡمِنُۢ ِبٱّلل
َ ۡيَوۡمَ يَجۡ َم ُعكُمۡ لِيَوۡمِ ٱل
ت تَجۡرِي مِن
ََّٰٞا ُيك َِّفرۡ عَنۡهُ سَئَِّا ِتهِۦ وَيُدۡخِلۡهُ جَنٞ
وَ َيعۡمَلۡ صََٰلِح
٩ ُاَۚ ذََِٰلكَ ٱلۡ َفوۡزُٱلۡ َعظِيمٞ
َتحۡ ِتهَا ٱلۡأَنۡ ََٰهرُ خََٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَد
Allah`ın sizi (haqq-hesab üçün) toplanmış gününə cəm
edəcəyi gün - məhz o gün qarşılıqlı aldanma günüdür!
(Həmin gün kafirlərin dünyaya uyaraq axirəti əldən
verdiklərinə görə, bə´zi mö´minlərin də dünyada
bacardıqlarından az yaxşı əməllər etdiklərinə görə
aldanmaları bəlli olacaqdır). Kim Allah`a iman gətirib
yaxşı əməllər etsə, (Allah) onun günahlarının üstünü örtər
və onu (ağacları) altından çaylar axan cənnətlərə daxil edər.
Belələri orada (Cənnətdə) əbədi qalacaqlar. Bu, böyük
qurtuluşdur (uğurdur)! (Təğabun 9)

ذََِٰلكَ أَمۡرُ ٱّللَِّ أَنزََلهُۥٓ إِلَيۡكُمَۡۚ َومَن يَتَّقِ ٱّللََّ ُيك َِّفرۡ عَنۡهُ سَئَِّا ِتهِۦ
٥ وَ ُيعۡظِمۡ َلهُۥٓ أَجۡرًا
Bu, Allah`ın sizə nazil etdiyi buyuruğudur. Kim
Allah`dan qorxsa, Allah onun (günahlarının) üstünü örtər
və (axirətdə) mükafatını artırar. (Talaq 5)
Allah  bu ayələrdə (muttəqilərdən bəhs edərkən)
təqvanın və yaxşı əməllərin xüsusiyyətlərini açıqlamamışdır.
Səmimi tövbə (tövbətu`n nasuh) də bu qəbildən olan
əməllərdəndir. Tövbə etməyən şəxs zalımdır və onun
muttəqi olması mümkün deyil. Allah  Əli İmran surəsində
sahibinin bağışlanmasına səbəb olan və onu Cənnətə daxil
edən
təqvanın
xüsusiyyətlərini
açıqlamışdır.
Bu
xüsusiyyətlərdən biri də bağışlanma (istiğfar) diləmək və
günahı davamlı etməkdən imtina etməkdir ki, pis əməllərin
silinməsi və günahların bağışlanması yalnız bu sifətə sahib
insanlar üçün keçərlidir. Allah  ən doğrusunu biləndir.
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Böyük
günahların
tövbəsiz
və
ya
cəzasız
bağışlamayacağının bir başqa dəlili isə Ubədə ibn Samitin 
hədisidir. Hədisdə deyilir: “Biz Allah Rəsulunun  yanında
idik. O “Allah`a heç bir şeyi şərik qoşmayacağınız, oğurluq
etməyəcəyiniz və zina etməyəcəyiniz üzərinə mənə beyət
edin” buyuraraq bu ayəni oxudu: Ya Peyğəmbər! Mömin
qadınlar Allah`a heç bir şərik qoşmayacaqları, oğurluq və
zina etməyəcəkləri, övladlarını öldürməyəcəkləri, özgə
kişilərdən olan uşaqlarını yalandan ərlərinə isnad
etməyəcəkləri və heç bir yaxşı (bəyənilən) işdə sənin
əleyhinə çıxmayacaqları barədə sənə beyət etmək üçün
yanına gəldikləri zaman onların beyətini qəbul et və
Allah`dan onların bağışlanmasını dilə. Həqiqətən, Allah
bağışlayandır, rəhm edəndir! (Mumtəhinə 12) və buyurdu:
“Sizlərdən kim verdiyi sözün üstündə dursa onun qarşılığını
Allah  verəcək. Kim bunlardan birini edər və
cəzalandırılarsa bu (cəza) onun kəffarəsi olar. Kim də
bunlardan birini edər və Allah  da o günahının üstünü
örtərsə onun halı artıq Allah`a qalmışdır, istərsə onu
cəzalandırar, istərsə də onu bağışlayar”. Hədisi Buxari və
Müslim rəvayət etmişlər. Müslimin rəvayəti isə belədir:
“Sizdən kim həddi (cəza) lazım edən bir əməl işlər və ona
hədd tətbiq olunarsa bu da onun günahının kəffarəsi olar”.73
Bu da onu göstərir ki, müsəlmanlara tətbiq olnan cəzalar
onların günahlarına kəffarədir. İmam Şafii demişdir:
“Verilən cəzanın günahı işləyən şəxsin günahına kəffarə
olması babında Ubadə ibn Samitin hədisindən daha gözəl
şey eşitməmişəm”. Hədisdəki “Kim bunlardan birini edər və
cəzalandırılarsa” ifadəsi şəri cəzaların hamısını əhatə edir.
Bu cəzalar tətbiq olunmuş və ya üzürlü səbəblərə görə tətbiq

73

Buxari: 18, Müslim: 1709.
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olunmamış hədlərdən, müsibətlər, xəstəliklər və ağrılar kimi
qədərdə olan cəzalardan ibarətdir. Peyğəmbərin  belə
buyurduğu rəvayət olunmuşdur:

ِ صيب
ِ
صب َو َل َهم َو َل هح ْزن َح َّّت الش َّْوَكةه
َ صب َو َل َو
َ َاملسل َم ن
ْ "َل يه ه
"يه َشا هك َها إَِّل َكفََّر للاه ِبَا َخطَ َايهه

“Müsəlmanın başına gələn elə yorğunluq, ağrı, kədər,
hüzün və ya onun (bədəninə batan) tikan yoxdur ki, Allah 
bunun səbəbilə onun xətalarını bağışlamış olmasın”. 74 Əli
ibn Əbu Talibdən  rəvayət edildiyinə görə insana günahı
səbəbilə tətbiq olunan hədd (cəza) onun işlədiyi günaha
kəffarədir. 75 İbn Cərir Təbəri bu məsələ ilə bağlı insanlar
arasında ixtilafın olduğunu demişdir. O günaha görə verilən
cəzanın həmin günaha kəffarə olduğu görüşünün daha
Bu hədisi Əbu Səid əl-Xudri və Əbu Hüreyrədən Buxari: 5641, 5642,
Müslim: 2573, 2574, Tirmizi: 966, İmam Əhməd: 2\303, 335, 3\18-19, 48
rəvayət etmişlər.
75 İmam Əhməd: 1\99, 159, Tirmizi: 2626 və İbn Məcə: 2604 Əli İbn Əbu
74





Talibdən mərfu olaraq belə dediyini rəvayət etmişlər: “Peyğəmbər
buyurmuşdur: “Hər kim cəza verilməli olan bir günah işləyər və cəzasını



dünyada alarsa Allah qulunu həmin günaha görə axirətdə cəzalandırmayacaq qədər ədalətlidir. Hər kim də cəza verilməli olan bir günah işlər





və Allah həmin günahı ört-basdır edərsə, Allah axirətdə dünyada
bağışladığı bir günaha geri dönməyəcək qədər kəramət sahibidir”.
Tirmizi bu hədisin həsən ğarib olduğunu demişdir. Hakim isə hədisin
Buxari və Müslimin şərtlərinə görə səhih olduğunu demiş, Zəhəbi də onu
təsdiqləmişdir.
Əbu Təmimə əl-Həcimidən rəvayət olunan başqa bir hədisdə isə belə



deyilir: “Heç şübhəsiz ki, Allah
bir quluna xeyir diləyərsə etdiyi
günahın cəzasını ona dünyadaca verər. Rəbbimiz bir günaha görə iki
dəfə cəzalandırmayacaq qədər kəramət sahibidir”. Hədisi Heysəmi
“Məcməi`z-Zəvaid” kitabında: 6\265-266 rəvayət etmişdir.
59

üstün olduğunu qeyd etmiş, bu görüşə qarşı çıxanların
görüşünün isə çox zəif olduğunu söyləmişdir.
Səid ibn Müseyyib və Safvan ibn Səlimdən verilən
cəzanın günaha kəffarə olmadığı rəvayət olunmuşdur.
Onların fikrincə verilən cəza işlənilən günaha kəffarə olması
üçün həmin şəxs mütləq tövbə etməlidir. Mutəəxxir (son
zaman alimləri) alimlərdən Bəğavi və Əbu Abdullah ibn
Teymiyyə76 kimi bir qrup alim də bu görüşü mənimsəmiş və
öz təfsir kitablarında nəql etmişlər. Bu görüş həmçinin İbn
Həzm əz-Zahiridən də ravayət edilmiş, Mücahid, Zeyd ibn
Əsləm, Süfyan əs-Sövri və İmam Əhməd kimi alimlərin də
ilk görüşü olmuşdur. (Bu sadalanan alimlər daha sonra bu
görüşdən
dönmüşlər)Hakim
və
başqalarının
Əbu
Hüreyrədən  mərfu olaraq rəvayət olunan “Verilən
cəzaların yiyəsi üçün təmizlik (kəffarə) olub, olmadığını
bilmirəm” hədisinə gəlincə isə Buxari bu hədisin illətli
(problemli) olduğunu demiş və bu hədisin sabit olmadığını
müdafiə etmişdir. Onun fikrincə bu hədis Zühridən mürsəl
olaraq rəvayət olunmuş və zəifdir. Abdu`r-Razzəq bu hədisi
səhvən mövsul (mərfu) olduğunu demişdir. Çünki
Peyğəmbərdən  cəzaların kəffarə olduğu bildirilmişdir.
Verilən cəzanın günaha kəffarə olmadığını deyənlərin bir
dəlili də Allah`ın  dininə qarşı vuruşanlar haqda nazil olan
bu ayədir:

ٌ فِي ٱلدُّنۡيَا وََلهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِ َر ِة عَذَابٌ عَظِيمٞ
ذََِٰلكَ َلهُمۡ خِزۡي
٣٤ ۡ إَِّلَّٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡ ِدرُواْ عَلَيۡهِم٣٣

O, Fəxrəddin Əbu Abdullah Məhəmməd İbn Əbu`l-Qasim əl-Xadr İbn
Məhəmməd İbn Teymiyyə əl-Harranidir. Hicri 622-ci ildə vəfat etmişdir.
Onun təfsir kitabı isə dərc olunmamışdır.
76
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Bu, onlar üçün dünyada bir rüsvayçılıqdır. Axirətdə isə
onları böyük bir əzab gözləyir. Sizə məğlub olub əlinizə
keçməzdən öncə tövbə edənlər istisnadır. (Maidə 33-34)
Bu ayənin zahirinə baxdığımız zamanı həmin şəxslərin
dünyada da, axirətdə də cəzalanacağını görürük. Bu ayəni
dəlil gətirənlərə belə cavab vermək olar; ayədə həmin
şəxslərin dünyada və axirətdə cəzalandırılacağının zikr
edilməsi hər iki cəzanın veriləcəyini göstərmir. Çünki
ayədəki istisna ancaq dünyadakı cəzaya aiddir. Axirət cəzası
isə ələ keçməzdən əvvəl və ya sonra ediləcək tövbə ilə
qüvvədən düşər.
Peyğəmbərin  “Hər kim bu günahlardan birini edər və
Allah  bu günahını örtərsə, onun işi Allah`a  qalmışdır,
istərsə onu cəzalandırar, istərsə də onu bağışlayar” hədisi
açıq-aydın onu göstərir ki, kim böyük günahla Allah`ın
qarşısına çıxarsa onun halı Allah`a qalar. Bu da onu göstərir
ki, fərzləri yerinə yetirmək böyük günahlara kəffarə olmaz
və onları silməz. Çünki müsəlmanların əksəriyyəti, xüsusilə
də Peyğəmbərə  beyət edənlər fərzləri yerinə yetirirlər.
Amma Quran və sünnətdə olan dəlillərə əsaslanaraq deyə
bilərik ki, işlədiyi günahlardan tövbə edərək Allah`ın 
hüzuruna çıxan kəslər istisnadır. Allah  da işlədiyi günaha
görə tövbə edən şəxslərin tövbəsini qəbul edər və onların
günahını bağışlayar. Tövbə etməyənlərin halı isə Allah`a
qalar.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz hədis həmçinin (saleh) əməllərin
də böyük günahlara kəffarə olmayacağını göstərir. Çünki
Allah  dünyada heç bir böyük günahın kəffarəsi olaraq hər
hansı bir əməli vacib etməyib. Əksinə Allah  kiçik günahlar
üçün kəffarə təyin etmişdir. Zihar (zövcəsini özünə haram
etmək) edənin zövcəsi ilə yaxınlıq etməsi, İmam Əhməd və
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başqalarının İbn Abbasın  hədisini 77 dəlil göstərərək
dediklərinə görə heyzli olduğu zaman qadınla yaxınlıq
etmək, həcc ziyarətinin bəzi vacib əməllərini tərk etmək və
ya həcc zamanı qadağan olunmuş əməlləri etmək kəffarsi
olan günahlara daxildir.
Günahların kəffarəsi dörd növdür. Bunlar qurban
kəsmək, kölə azad etmək, sədəqə vermək və oruc tutmaqdan
ibarətdir. Cumhura görə qəsdən adam öldürməyin kəffarəsi
yoxdur və həmçinin alimlərin çoxuna görə də qəsdən
yalandan and içməyin kəffarəsi yoxdur. Buna baxmayaraq
müstəhəb olaraq qatilə kölə azad etmək əmr olunur. Vəsilə
ibn Əsqadan rəvayət olunan hədisdə bildirilir ki, onlar
(etdiyi əmələ görə ona atəş) vacib olan bir dostları ilə bağlı
Peyğəmbərin  yanına gəldilər. O buyurdu: “Onun yerinə bir
kölə azad edin ki, Allah da onu oddan azad etsin”. 78 Bəzi
rəvayətlərdə həmin şəxsin adam öldürdüyü nəql olunur.
Müslimin “Səhih” kitabında rəvayət edildiyinə görə İbn
Ömər g bir köləsini vurmuş və daha sonra onu azad edərək
yerdən bir çöp götürüb göstərərək ona belə demişdir:
“Mənim üçün bunda (köləni azad etməkdə) bu qədər belə
savab yoxdur. Mən Peyğəmbərin  belə buyurduğunu
eşitdim: “Hər kim köləsini vurar və ya onu döyərsə onun
kəffarəsi həmin köləni azad etməkdir”.79 Əgər kimsə desə ki,
Ramazan orucunu pozmaq böyük günahlardan olduğu
77

Əbu Davud: 264, Nəsai: 1\153, Tirmizi: 136, 137, İbn Məcə: 640, İmam

Əhməd: 1\230, Darimi: 1\254 və başqaları İbn Abbasdan

 Peyğəmbərin

 heyzli ikən zövcəsi ilə yaxınlıq edən şəxs haqqında belə buyurduğunu
rəvayət etmişlər: “Yarım dinar və ya bir dinar sədəqə versin”. Hədisin
isnadı səhihdir. Hakim: 1\171-172 hədisin səhih olduğunu demiş, Zəhəbi
də bunu təsdiq etmişdir.
78 İmam Əhməd: 3\490-491, 4\107, Əbu Davud: 3964.
79 Müslim: 4307.
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halda bəs niyə Ramazanda cima edənə kəffarə ödəməsi əmr
olunur? Bu şəxsə belə cavab verə bilərik ki, burada əmr
olunan kəffarə Ramazan orucunun pozulması səbəbilə deyil.
Məhz elə buna görə də bir çox alimə görə Ramazanda
qəsdən orucu pozana kəffarə vacib olmaz. Buradakı kəffarə
Ramazanın gündüzünə cima ilə hörmətsizlik edilməsi
səbəbilədir. Bu səbəbdən də İmam Əhmədə görə bir nəfər
Ramazanda əvvəlcə orucunu (yemək və ya içməklə) pozub
daha sonra (oruclu olmadığı halda) cima edərsə ona kəffarə
vacib olar.
Kəffarənin kiçik günahlar üçün olduğunun bir başqa
dəlili də Buxarinin Hüzeyfədən  rəvayət etdiyi bu hədisdir:
O dedi: “Bir dəfə Ömərin  yanında oturmuşduq. O dedi
“Hansınız Peyğəmbərin  fitnə haqda hədisini xatırlayır?”.
Mən dedim: “Kişinin fitnəsi ailəsində, malında, övladında və
qonşusunda olacaq ki, bunların da kəffarəsi namaz, sədəqə,
yaxşılığı əmr etmək və pislikdən çəkindirməkdir”. Ömər 
dedi: “Mən onu demirdim”. Müslim də bu mənada bir hədis
rvayət etmişdir. Bu ifadələri nəzərə alsaq hədisin mərfu
olduğunu deyə bilərik. Buxarinin bir başqa rəvayətində isə
belə deyilir: “Mən Peyğəmbərin  belə buyurduğunu
eşitdim: “Kişinin fitnəsi...”. Bu ifadədən isə hədisin mərfu
olduğu açıq görünür. Müslimin bir başqa rəvayətində isə bu
sözlərin Ömərin  sözü olduğu bildirilir.80
Peyğəmbərin  yanına gələrək “Ey Allah`ın Rəsulu! Mən
cəzaya layiq bir günah işləmişəm, məni cəzalandır” deyən
şəxsə, birlikdə namaz qıldıqdan sonra “Şübhəsiz ki, Allah 
sənin günahını (və ya cəzanı) bağışladı” deməsinə gəldikdə
isə burada həmin şəxsin hansı günah işlədiyini açıq göstərən
Buxari: 525, 1435, 1895, 3586, 7096, Müslim: 144. İbn Hibban: 5966 hədisin səhih olduğunu demişdir.
80
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heç bir dəlil yoxdur. Çünki Quranda da göstərildiyi kimi
Allah`ın  hüdudları Onun haram etdiyi şeylərdir. Allah 
buyurur:

١ُسه
َ ِۡتلۡكَ حُدُودُٱّللََِّۚ َومَن يَ َتعَدَّ حُدُودَ ٱّللَِّ َفقَدۡ ظَلَمَ نَف
Bu, Allah`ın hədləridir (hökmləridir). Allah müəyyən
etdiyi hədləri aşan kimsə özünə zülm etmiş olar. (Talaq 1)

٢٢٩ِتلۡكَ حُدُودُ ٱّللَِّ َفَلَ تَعۡتَدُوهَا
Bunlar Allah`ın hədləridir (hökmləridir). Onlardan
kənara çıxmayın. (Bəqərə 229)

 تَجۡرِيٞ
خلۡهُ جَنََّٰت
ِ ِۡتلۡكَ حُدُودُ ٱّللََِّۚ َومَن ُيطِعِ ٱّللََّ َورَسُوَلهُۥ يُد
 َومَن١٣ ُمِن َتحۡ ِتهَا ٱلۡأَنۡ ََٰهرُ خََٰلِدِينَ فِي َهاَۚ وَذََٰلِكَ ٱلۡ َفوۡزُٱلۡعَظِيم
ا فِيهَا وََلهُۥٞ
يَعۡصِ ٱّللََّ َورَسُوَلهُۥ وَيَ َتعَدَّ حُدُو َدهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خََٰلِد
١٤ ٞ
 ُّمهِينٞ
عَذَاب
Bunlar Allah`ın hədləridir (hökmləridir). Hər kəs
Allah`a və Rəsuluna itaət edərsə, Allah onu (ağacları)
altından çaylar axan Cənnətlərə əbədi olaraq daxil edər ki,
bu da (möminlər üçün) böyük qurtuluşdur! Hər kəs
Allah`a və Rəsuluna itaət etməyib Onun hədlərini aşarsa,
(Allah da) onu həmişəlik Cəhənnəmə daxil edər. Onu
rüsvayedici əzab gözləyir. (Nisə 13-14)
Nəvvas ibn Səmandan rəvayət olunan hədisdə
Peyğəmbərin  İslamı kənarlarında hasarlar olan doğru bir
yola bənzətdiyi və “Bu hasarlar Allah`ın  hüdudlarıdır”
buyurduğu rəvayət olunmuşdur.81 Yuxarıda hədis tam mətni
ilə qeyd olunmuşdu. Allah`ın  haram etdiyi şeylərdən birini
edən hər bir şəxs Onun hüdudlarını pozmuş, taptalamış olar.
Hədisdəki şəxsin işlədiyi günahın böyük günah olduğunu
fərz etsək belə bu şəxs günahından peşman şəkildə və tövbə
81

Bu hədis həsən hədisdir. Yuxarıda təxrici göstərilmişdir.
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edərək gəlmiş, öz nəfsini cəzanın tətbiq olunması üçün
təslim etmişdi. Heç şübhəsiz ki, peşmanlıq özü elə tövbə
deməkdir və tövbə də tərəddüdsüz olaraq böyük günahlara
kəffarə olar, onları silər.
Bəzi yaxşı əməllərin böyük günahları sildiyinə dəlil
olaraq göstərilən bəzi rəvayətlər də mövcuddur. İmam
Əhməd və Tirmizi Abdullah ibn Ömərdən belə dediyini
rəvayət etmişdir:

ِ
،ت ذَنْبا َع ِظيما
َّ "أَ َّن َر هجل أَتَى الن
صْب ه
َ َ إِِن أ، َي َر هسوَل للا: فَ َق َال، َّب
ك ِم ْن
َ َ فَ َه ْل ل: قَ َال، َل: قَا َل،ك ِم ْن أهٍّم؟
َ َ َه ْل ل:فَ َه ْل ِل ِم ْن تَ ْوبٍَّة؟ قَ َال
"فِبها:
َّ ِ  قَ َال، نَ ْعم: قَ َال،َخالٍَّة؟

Bir nəfər Peyğəmbərin  yanına gələrək dedi: “Mən
böyük bir günah işləmişəm. Mənim tövbəm varmı?” O
buyurdu: “Sənin anan varmı?” O dedi: “Xeyr”. Peyğəmbər 
buyurdu: “Bəs xalan necə?” O dedi: “Bəli,var”. Peyğmbər
dedi :“O zaman ona yaxşılıq et”.82 Hədisi İbn Hibban “Səhih”
kitabında və Hakim rəvayət etmişlər. Hakim hədisin Buxari
və Müslimin şərtlərinə uyğun olduğunu demişdir. Tirmizi
hədisi başqa bir rəvayətlə mürsəl olaraq nəql etmiş və
mürsəlin o biri rəvayətdən daha səhih olduğunu demişdir.
Əli ibn Mədini və Dəraqutni də Tirmizinin bu görüşünü
təsdiqləmişlər.
Rəvayətə görə bir nəfər Ömər ibn Xəttaba  adam
öldürdüyünü deyib. Ömər  isə ondan: “Anan varmı?”- deyə
soruşub. O : “Xeyr” deyə cavab verdikdə Ömər  ondan:
“Bəs atan necə?” - deyə soruşub. Ömər: “Bəli” - deyə cavab
verən həmin şəxsə “Atana yaxşılıq et və ona qarşı gözəl
Hədisi İmam Əhməd: 2\13-14, Tirmizi: 1905, İbn Hibban: 435 və
Hakim: 4\155 rəvayət etmişlər.
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rəftar et” deyə tövsiyə edib və daha sonra deyib: “Əgər onun
anası sağ olsa və o anasına yaxşılıq etsəydi Cəhənnəm
atəşinin heç vaxt ona toxunmamasını ümid edərdim”. İbn
Abbasdan  da buna bənzər bir rəvayət nəql olunmuşdur.83
Dəvmətu`l-Cəndəldə (Səudiyyə Ərəbistanında bölgə)
sehrbazlıqla məşğul olan qadının rəvayəti də bunun kimidir.
O tövbəsinin olub-olmadığını öyrənmək üçün Mədinəyə
gəlmişdi. Həmin qadın Mədinəyə gəldiyi zaman Peyğəmbər
 artıq vəfat etmişdi. Peyğəmbərin  əshabı ona dedi:
“Valideynlərindən biri və ya hər ikisi sağ olsaydı
(günahlarının silinməsi üçün) sənə kifayət edərdi. Bunu
Hakim84 rəvayət etmiş və demişdir: “Peyğəmbərin  yenicə
vəfat etdiyi bu dövrdə səhabələr valideynlərə olunan
yaxşılığın həmin qadına kifayət edəcəyi ilə bağlı yekdil
görüşdə idilər”. Məkhul İmam Əhmədə demişdir:
“Valideynlərə olunan yaxşılıq böyük günahlara kəffarədir”.
Sələfdən bəziləri cənazənin daşınmasının böyük günahları
siləcəyi görüşündə idilər. Bu görüş bir neçə yöndən mərfu
olaraq rəvayət olunmasına baxmayaraq səhih deyildir.85
Əbu Burdədən səhih yolla Əbu Musa əl-Əşarinin  ölüm
ayağında ikən belə dediyi rəvayət olunmuşdur: “Övladım!
Çörək sahibini unutmayın. Bir kişi yetmiş il kilsədə ibadətə
çəkilmişdi. Bir gün şeytan qadın libasında onun yanına gəldi
və yeddi gün, yeddi gecə onun yanında qaldı. Daha sonra
həmin şəxsin gözlərindəki pərdə qalxdı və o məsələnin nə
yerdə olduğunu anladı. O tövbə edərək kilsədən çıxdı.
Bundan sonra o yoxsul insanların arasında yaşamağa
Rəvayəti Buxari “Ədəbu`l-Mufrad”: 4 kitabında nəql etmişdir. Rəvayətin isnadı Buxari və Müslimin şərtlərinə uyğundur.
84 Hakim “Müstədrak” kitabında: 4\155-156 rəvayət edərək səhih olduğunu demiş, Zəhəbi də bunu təsdiqləmişdi.
85 Tabarani “Əvsat”-da, İbn Ədiyy də “Kamil”-də rəvayət etmişlər.
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başladı. O hər kəsə bir çörək sədəqə verirdi. Ona da bir çörək
vermişdilər. Yanında çörək verilən bir yoldaşı çörəyini
itirmişdi. Bunu bildiyi zaman həmin şəxs öz çörəyini
yanındakı yoldaşına verdi və öldü. Bu şəxsin yetmiş ili ilə
yeddi gecəsi tərəzidə ölçüldü və yeddi gecə daha ağır gəldi.
Daha sonra çörəklə həmin yeddi gecə tərəzidə ölçüldü və
çörək ağır gəldi.86
İbn Mübarək öz isnadı ilə “əl-Birru və`s-Sılə” kitabında
İbn Məsuddan  belə dediyini rəvayət etmişdir: “Bir kişi
yetmiş il Allah`a  ibadət etmişdi. Daha sonra o bir pozğun
qadınla yaxınlıq etdi və Allah  onun əməllərini puç etdi. Bir
müddət sonra həmin şəxs iflic olaraq yerindən qalxa bilmədi.
Bir dəfə o kasıblara əl tutan bir adamı gördü. Həmin adam
iflic olan kişinin də yanına gəldi və kişi ondan bir çörək
götürdü. O da götürdüyü çörəyi kasıblara verdi. Allah  onu
bağışladı və yetmiş ilin əməlini ona qaytardı”. Nəql etmiş
olduğumuz bu dəlillər onu göstərir ki, saleh əməllər özü
özlüyündə böyük günahlara kəffarə ola bilməz. Çünki bu
rəvayətlərdəki insanlar tutduğu əməldən peşman olaraq
tövbə etmişdilər. Bu şəxslər tövbədən sonra onları Allah`a
yaxınlaşdıracaq əməlləri axtarırdılar ki, bu əməllər onların
günahlarını bütünlükdə silsin. Heç şübhəsiz ki, Allah  da
tövbənin qəbul edilməsi və günahların bağışlanması üçün
saleh əməl işləməyi şərt qoşmuşdur. Allah  buyurur:

٦٠ اٞ
ن وَعَمِلَ صََٰلِح
َ َإَِّلَّ مَن تَابَ وَءَام
Tövbə edib iman gətirən və yaxşı işlər görənlərdən
başqa! (Tövbə 60)

٨٢ حا
ِٞعمِلَ صََٰل
َ َ ِّلمَن تَابَ وَءَامَنَ وٞ
وَإِنِّي َلغَفَّار
86

Əbu Nueym “əl-Hilyə”-də: 1\263 rvayət etmişdir.
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Şübhəsiz ki, Mən tövbə edib iman gətirəni və yaxşı işlər
görəni çox bağışlayanam! (Tahə 82)

َسىَٰٓ أَن َيكُونَ مِن
َ َا َفعٞ
عمِلَ صََٰلِح
َ ََفأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ و
٦٧ َٱلۡمُفۡلِحِين
Tövbə edərək iman gətirib yaxşı işlər görənlərə
gəldikdə isə, onların nicat tapmaları mümkündür. (Qasas
67)
Bu sonuncu ayədə “Tövbə edənin tövbədən sonrakı halı
Allah`a qalmışdır” deyənlərin görüşünə bir işarə vardır.
Sələfdən təqva sahibi olan kəslərin halı məhz belə idi.
Sələfdən biri ilə bir nəfər arasında belə bir dialoqun keçdiyi
rəvayət olunur:
- “Sən günah işlədinmi?”
- “Bəli”
-“Bəs bu əməllərinin əməl dəftərinə yazıldığından
əminsənmi?”
- “Bəli”
- “O zaman Allah`ın  həmin günahlarını sildiyindən
əmin olunanadək (saleh) əməl et!”
İbn Məsudun  belə dediyi rəvayət olunmuşdur:
“Şübhəsiz ki, mömin olan kəs günahını böyük bir dağ kimi
görər və bu dağın altında qalmaqdan qorxar. Facir isə
işlədiyi günahı burnunun üstündən uçan bir milçək kimi
görər”. Bunu Buxari rəvayət etmişdir.87
Saleh insanlar həmişə öz əməllərini və tövbələrini
sorğuya çəkir, etdikləri əməllərin və tövbələrinin qəbul
edilməməsindən
qorxurdular.
Bu
əməlləri
onların
qorxularını daha da artırır, onları daha çox yaxşı əməl
87

6308. Həmçinin İmam Əhməd: 1\383, Tirmizi: 2497 də ravayət etmişlər.
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işləməyə sövq edirdi. Həsən əl-Bəsri demişdir: “Elə
insanlarla qarşılaşdım ki, dünya qədər sədəqə versələr belə
günahlarını böyük gördükləri üçün onun bağışlanmasından
əmin olmazdılar”. İbn Əvn demişdir: “Əməllərinin
çoxluğuna etibar etmə. Çünki sən əməllərinin qəbul olunubolunmadığını bilmirsən. Günahlarından da xilas olduğunu
düşünmə. Çünki sən onların bağışlanıb-bağışlanmadığını
bilmirsən. Şübhəsiz ki, əməllərinin hamısı (qəbul olunmaq
baxımından) səndən gizlindir”.
Allah  doğrusunu bilir, amma bu məsələdə − əməllərin
böyük günahlara kəffarə olub-olmaması məsələsini nəzərdə
tuturam – zahirən görünən odur ki, böyük günahlardan uzaq
durulduğu zaman kiçik günahların silindiyi kimi, fərz olan
əməlləri yerinə yetirməklə böyük günahların silindiyini
deyənlərin sözü batildir. Əgər kimsə qiyamət günü böyük
günahlarla bəzi əməllərin ölçüləcəyini, böyük günahın
həmin əməllərin müqabilində silinəcəyini və əməldən də
əsər-əlamət qalmayacağını, bu əməl qarşılığında aldığı
savabının da silinəcəyini deyərsə belə bir şeyin olması
mümkündür.
Biz yuxarıda da İbn Ömərin g bir köləsini vurduqdan
sonra onu azad edərək “Mənim üçün bunda (köləni azad
etməkdə) bu qədər belə savab yoxdur” dediyni qeyd etmişdi.
Çünki köləni azad etmək onun günahının kəffarəsi idi. Onun
etdiyi günahın böyük günah olmadığını nəzərə alsaq böyük
günahlara kəffarə olan əməllərin savabının qaldığını deyə
bilərikmi?
Biz bundan öncə də sələfdən bir nəfərin “Heç şübhəsiz ki,
günah silinir. Amma bunun qarşılığında həmin günaha
bərabər olan yaxşı əməllərdən birinin savabı da silinir”
dediyini qeyd etmişdik. Əgər bu kiçik günahlarda belədirsə
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bəs böyük günahlarda necə? Şübhəsiz ki, bəzi böyük
günahlar ziddi olduğu bəzi yaxşı əməlləri puç edir. Minnət
qoyaraq əziyyət verməyin sədəqəni, Aişə g anamızın dediyi
kimi faizə girməyin cihadı puç etməsi 88 bu qəbildən olan
əməllərdəndir.
Hüzeyfə  demişdir: “Namuslu qadına böhtan atmaq yüz
illik əməli puç edər”. Bəzzar bu sözü ondan mərfu olaraq
(Peyğəmbərin  hədisi kimi) da rəvayət etmişdir. 89 Əsr
namazını tərk etməyin əməlləri batil etdiyi kimi böyük
günahlara kəffarə olan əməllərin savabının batil olmasını da
normal qəbul etmək lazımdır.
Bəzzar “Müsnəd” kitabında və Hakim İbn Abbasdan 
Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət etmişlər:

ِ ات العب ِد و سيِئاتِِه ي وم
ِ َ"ي ْؤت ِبسن
ض َها
ُّ  فَيه َق،القيَ َام ِة
ضى بَ ْع ه
َ ص أَْو يه ْق
َ ْ َ َ َ َ َْ
ََ َ ه
ِ
ٍّ ِم ْن بَ ْع
" هو ِس َع لَهه ِبَا ِف الَنَّ ِة،ت لَهه َح َسنَة
ْ َ فَِإ ْن بَقي،ض
“Qiyamət günü qulun savabları və pis əməlləri
gətiriləcək. Onun savabları qisas olaraq etdiyi pisliklər
qarşılığında veriləcək. Bundan sonra əgər onun savabı qalsa
bu savablar qarşılığında onun Cənnətdəki yeri genişlənər”.90
İbn Əbu Hatim İbn Luheyə yolu ilə Əta ibn Dinardan, o
da Səid ibn Cübeyrdən “Kim zərrə qədər yaxşı iş
görmüşdürsə, onu görəcəkdir (Zəlzələ 7)” ayəsi haqda belə
dediyini rəvayət etmişdir: “Əvvəllər müsəlmanlar sədəqə
Bunu Dəraqutni “Sünən” kitabında: 3\52 və Beyhaqi: 5\330 rəvayət
etmişlər.
89 Bəzzar: 105, Tabarani “əl-Kəbir”də: 3023. Sənədində Leys İbn Əbu
Səlim var və o zəifdir.
90 Hədisi Bəzzar: 3456, Hakim:4\252 və Buxari “Tarix” kitabında: 7\113
rəvayət etmişlər. Sənədində Ğatrif İbn Übeydullah Əbu Harun əlUmməni var ki, İbn Hibbandan başqa heç kim ona etibar etməmişdir.
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verəcəkləri kiçik şeylər qarşılığında heç bir savab
qazanmadıqlarını düşünürdülər. Bir yoxsul insan onlardan
bir şey istədikdə onlar həmin şəxsə az gördükləri üçün
xurma, bir parça çörək, qoz və ya buna bənzər şeylər
verməkdən imtina edir və deyirdilər: “Bu nədir ki? Biz ancaq
sevdiyimiz şeylərdən sədəqə verdiyimiz zaman savab
qazanırıq”. Bəziləri isə bir dəfə yalan danışmaq, bir dəfə
harama baxmaq və ya bir dəfə qiybət etmək kimi kiçik
şeylərə görə qınanmayacaqlarını düşünür və deyirdilər:
“Allah  böyük günahlara görə Cəhənnəm vəd etmişdir”.
Buna görə də Allah  onları kiçik də olsa xeyr əməl işləməyə,
kiçik də olsa günahlardan çəkinməyə təşviq etmişdir. Çünki
kiçik əməllərin və kiçik günahların getdikcə böyüməsi
ehtimalı vardır. Məhz buna görə də Allah  onlara “Kim
zərrə qədər yaxşı iş görmüşdürsəonu görəcəkdir” ayəsini
endirdi;yəni qarışqadan daha yüngül belə olsa insan o əməli
əməl dəftərində görəcəkdir. Bu da müsəlmanların sevincinə
səbəb olmuşdur”. Səid ibn Cübeyr daha sonra sözlərinə belə
davam etmişdir: “Hər bir saleh və ya günahkar insanın
etdiyi bir pis əməl qarşılığında əməl dəftərinə bir günah
yazılar. Hər bir yaxşı əml qarşılığında is onun əməl dəftərinə
on savab yazılar. Qiyamət günü gəldikdə isə Allah 
möminlərin savablarını on misli qədər artırar, onun hər bir
savabının qarşılığında on günahını pozar. Kimin də savabları
günahlarından zərrə qədər çox olsa o kəs Cənnətə girər”.91
Bu rəvayətin zahiri onu göstərir ki, qiyamət günü
savablarla günahlar qarşılaşdırılar. Bu zaman günahların
qarşılığında savabların bir qismi silinər və qarşılaşdırmadan
sonra nə qalacağına baxılar. Bu ifadə isə “Savabları bir savab
Bunu İbn Əbu Hatim Əbu Züradan rəvayət etmişdir. Həmçinin “İbn
Kəsir Təfsiri”: 8\484-485. Sənədindən Əbu Luheyə var və onun yaddaşı
zəifdir.
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belə olsa günahlarından çox olan şəxs həmin bir savabının
qarşılığını alar. Geri qalan savabları isə etdiyi pis əməllərinin
qarşılığı olaraq silinər” deyənlərin sözünə uyğundur. Bu
görüş bundan başqa “Savablarının hamısının qarşılığını
alacaq, etdiyi pis əməllər isə heç olmamış kimi silinəcək”
deyənlərin görüşünə ziddir.
Buraya qədər dediklərimiz ancaq böyük günahlar
haqqında keçərlidir. Kiçik günahlara gəldikdə isə onlar saleh
əməllərin qarşılığında silinər və əməllərin savabından da heç
bir şey əksilməz.
Peyğəmbər  buyurmuşdur:

ِ الدرج
ِِ
ِِ
 إِ ْسبَاغه:ات
َ َ َ  َو يَ ْرفَ هع به،"أََل أَ هدلُّ هك ْم َعلَى َما َيَْ هحو للاه به الَطَ َاي
ِ الو
ِ  و َكثْ رةه الطَا إِ َل املس،ِوء علَى امل َكا ِره
الص َلةِ بَ ْع َد
َّ  َو انْتِظَ هار،اج ِد
َ َ ه
هه
َ ض
َ
"ِالص َلة
َ

“Allah`ın  onunla sizin xətalarınızı siləcəyi və
dərəcələrinizi artıracağı şeyi sizə göstərimmi? (Bunlar
xəstəlik və suyun soyuqluğu kimi) çətinliklərə baxmayaraq
dəstəmazı kamilləşdirmək, məscidə çox getmək və
namazdan sonra növbəti namazı gözləməkdir.”92 Peyğəmbər
 bu əməllərin xətaları sildiyini və insanın dərəcələrini
yüksəldəcəyini xəbər vermişdir.
Başqa bir hədisdə isə buyrulur:

،ك َو لَهه الَ ْم هد
 لَهه امللْ ه،يك لَهه
َ  َل إِلَهَ إَِّل للاه َو ْح َدهه َل َش ِر:" َم ْن قَ َال
ِ
ٍّ ِ ٍّ
،ب للاه لَهه ِمئَةَ َح َسنَ ٍّة
هْييِي َو هَي ه
َ َ َكت، َو هه َو َعلَى هك ِل َش ْيء قديرمئَةَ َمَّرة،يت
ِ
ِ
ٍّ َت لَهه َع ْد َل َع َش ِر ِرق
"اب
ْ َ َو َكان،ت َعْنهه مئَةه َسيِئَة
ْ ََو هُمي
Əbu Hüreyrədən İmam Malik: 1\176, Müslim: 251 rəvayət etmişlər. İbn
Hibban: 1038 hədisin səhih olduğunu demişdir.
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“Kim yüz dəfə “Lə iləhə illə`Allahu vəhdəhu lə şərikə
ləhu” deyərsə ona yüz savab yazılar və onun yüz günahı
silinər. Bu etdiyi onun üçün on kölə azad etməyə bərabər
olar.”93 Bu hədis onu göstərir ki, zikr etmək pis əməlləri silir
və onun savabı da əlavə olaraq həmin şəxsin əməl dəftərinə
yazılır.
Həmçinin səmimi şəkildə tövbə edənin də pis əməlləri
silinər və savabları ona qalar. Allah  buyurur:

ٓ قَالَ رَبِّ َأوۡزِعۡنِيٞ
ُدهُۥ وَبَلَغَ أَرۡ َبعِينَ سَنَة
َّ ح ََّتىَٰٓ إِذَا بَلَغَ أَش
َأَنۡ أَشۡ ُكرَ ِنعۡمَ َتكَٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ َوعََلىَٰ وََٰلِدَيَّ وَأَنۡ أَعۡمَل
ا َترۡضَىَٰهُ وَأَصۡلِحۡ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓ إِنِّي تُبۡتُ ِإلَيۡكَ َوإِنِّيٞ
صََٰلِح
ْعمِلُوا
َ أُوْلََٰٓ ِئكَٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنۡهُمۡ أَحۡسَنَ مَا١٥ َمِنَ ٱلۡمُسِۡلمِين
وَنَتَجَا َوزُ عَن سَئَِّا ِتهِمۡ فِيٓ أَصۡحََٰبِ ٱلۡج ََّنةِ َوعۡدَ ٱلصِّدۡقِٱلَّذِي
١٦ َكَانُواْ يُوعَدُون
Nəhayət, (insan) kamillik həddinə yetişib qırx yaşa
çatdıqda belə deyər: “Ey Rəbbim! Mənə həm mənim
özümə, həm də ata-anama əta etdiyin nemətə şükür etmək
və Sənə xoş gedəcək yaxşı əməl etmək üçün ilham ver,
nəslimi əməlisaleh et. Mən (günahlardan) Sənə tövbə
etdim və şübhəsiz ki, mən müsəlmanlardanam!” Belələri
(dünyadakı)
yaxşı
əməllərini
qəbul
edəcəyimiz,
günahlarından keçəcəyimiz və onlara verilmiş doğru vədə
görə Cənnət əhli içərisində olacaq kimsələrdir! (Əhqaf 1516)
Allah  buyurur:

İmam Malik:1\209, Buxari: 3293, Müslim: 2691, İmam Əhməd: 2\302,
375, Tirmizi: 3468, Nəsai “əl-Yavmu və`l-Leylətu”da: 25, İbn Məcə: 3798.
İbn Hibban: 849 hədisin səhih olduğunu demişrir.
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٣٣ ََدقَ ِبهِۦٓ أُوْلََٰٓ ِئكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُون
َّ َوٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدۡقِ وَص
٣٤ َجزَآءُ ٱلۡ ُمحۡسِنِين
َ ََلهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمَۡۚ ذََِٰلك
ِعمِلُواْ وَيَجۡزِ َيهُمۡ أَجۡرَهُم ِبأَحۡسَن
َ لِ ُيك َِّفرَٱّللَُّ عَنۡهُمۡ أَسۡوَأَ ٱلَّذِي
٣٥ َٱلَّذِي كَانُو ْا َيعۡمَلُون
Haqqı gətirən və onu təsdiq edənlər isə əsl
müttəqilərdir. Onlar üçün Rəbbinin dərgahında dilədikləri
hər şey vardır. Yaxşı işlər görənlərin mükafatı budur! Allah
(bununla) onların etdikləri ən pis işlərin üstünü örtəcək və
gördükləri
ən
yaxşı
işlərə
görə
onları
mükafatlandıracaqdır. (Zümər 33-35) Allah`ın  buradakı
şəxsləri təqvalı olmaq və gözəl əməllər etməklə vəsf etməsi
onların günahları davamlı etməkdən çəkinmələrini və
günahlara görə tövbə etdiklərini göstərir.
“Allah (bununla) onların etdikləri ən pis işlərin üstünü
örtəcək”; yəni böyük günahlar da bura daxildir. Allah  bir
digər ayədə buyurur:

ذََِٰلكَ أَمۡرُ ٱّللَِّ أَنزََلهُۥٓ إِلَيۡكُمَۡۚ َومَن يَتَّقِ ٱّللََّ ُيك َِّفرۡ عَنۡهُ سَئَِّا ِتهِۦ
٥ وَ ُيعۡظِمۡ َلهُۥٓ أَجۡرًا
Bu, Allah`ın sizə nazil etdiyi buyuruğudur. Kim
Allah`dan qorxsa, Allah onun (günahlarının) üstünü örtər
və (axirətdə) mükafatını artırar. (Talaq 5) Burada Allah 
vacib əməlləri etməyi və haram əməlləri tərk etməyi əhatə
edən təqvanı günahların bağışlanması və böyük savabın
yazılması üçün şərt qoşmuşdur. Allah  həmçinin yerin və
göylərin yaradılışı haqda düşünən möminlər haqda xəbər
verərkən buyurmuşdur:

ۡا يُنَادِي ِللۡإِيمََٰنِ أَنۡ ءَامِنُواْ ِبر َِّبكُمٞ
سمِعۡنَا مُنَادِي
َ رَّبَّنَآ إِنَّنَا
ََفَٔام ََّناَۚ رَبَّنَا فَٱغۡ ِفرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا َوك َِّفرۡ عَنَّا س َِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَع
١٩٣ ِٱلۡأَبۡرَار
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Ey Rəbbimiz! Həqiqətən, biz: “Rəbbinizə inanın!” deyə imana tərəf çağıran bir kimsənin çağırışını eşidib
Sənə iman gətirdik. Ey Rəbbimiz! İndi günahlarımızı bizə
bağışla, təqsirlərimizdən keç və canımızı yaxşı əməl
sahibləri ilə bir yerdə al! (Əli İmran 193) Daha sonra Allah 
həmin şəxslərin duasını qəbul etdiyini, onların xətalarını
bağışladığını və onları Cənnətə qoyduğunu xəbər vermişdir.
“İndi günahlarımızı bizə bağışla, təqsirlərimizdən keç”
(ifadəsinə əsaslanaraq demək olar ki,) Allah  günahları
bağışlayar, təqsirləri isə örtər. Bəzi alimlər təqsir kəlməsinin
kiçik günahlar, günahların isə böyük günahlar olduğunu
demişlər. Kiçik günahların qarşılığı olaraq kəffarə ödəmək
lazımdır. Çünki şəriətə görə kiçik günahlar kəffarə ilə
örtülər. Amma böyük günahların sahibini onun şərrindən
qoruyacaq bağışlanmaya ehtiyacı var. Buradakı bağışlama və
ört-basdır etmə sözləri demək olar ki, yaxın mənaları ifadə
edir.Bəzən bağışlamağın günahları örtmək olduğunu da
demişlər. Həmçinin bağışlamağın günahları örtərək onların
şərrindən qorumaq olduğu da deyilmişdir. Buna görə də
döyüşdə başı örtərək onu qoruyan geyim növünə miğfər
(dəbilqə) deyilmişdir. (Miğfər və məşfirət kəlmələri
eyniköklü kəlmələrdir. Tərcüməçi) Amma hər başı örtən
geyim növünə də miğfər deyilməz. Allah  mələkdən xəbər
verərkən onların tövbə edən möminlərin günahlarının
bağışlanması və günahların şərrindən qorunmaları üçün dua
etdiklərini bildirmişdir. Təkfir kəlməsi də eyni cinsdən olan
bir kəlmədir. Çünki küfr kəlməsi örtmək deməkdir.
Son dönəm alimlərindən bəziləri bağışlanma (məğfirət)
ilə ört-basdır (kəffarə) etməyin eyni olmadığını söyləmişdir.
Onların fikrincə kəffarə heç olmamış kimi günahın izinin
silinməsidir. Bağışlanma isə bundan daha çox Allah`ın  qula
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lütfünü və ikramını əhatə edir. Bu məsələnin isə müzakirəyə
ehtiyacı var.
Bəzən günahların saleh əməllərlə bağışlanmasını onların
savaba çevrilməsi, kəffarə ilə örtülməsini isə onların
silinməsi kimi də açıqlamışlar. Bu məsələnin də müzakirəyə
ehtiyacı var. Çünki səhih yolla insanı atəşə salan günahların
savaba çevrilməsi bilinməkdədir. Bu halda saleh əməllə
kəffarəsi qarşılanmış xəta savaba çevrilməyə daha yaxındır.
Bundan başqa bağışlanma və kəffarə kəlmələri məna
baxımdan iki şeyi əhatə edir:
Birincisi odur ki, bağışlanma cəzalandırmadan və hesaba
çəkmədən olur. Çünki bağışlama günahın şərrindən
bütünlükdə qorumaq deməkdir. Amma kəffarə isə bəzən
cəza verildikdən sonra ola bilir. Heç şübhəsiz ki, insanın
başına gələn müsibətlərin hamısı xətaları üçün kəffarədir. Bu
isə öz növbəsində (xətanın qarşılığında) verilən cəzadır. Əfv
və ya mərhəmət də həm cəza ilə, həm də cəzasız ola bilir.
İkincisi isə odur ki, kəffarə olan əməllər Allah`ın  müəyyən
bir günahı silmək üçün təyin etdiyi əməllərdir. Bu əməllərin
savabı həmin əməllərin qarşılığında işlənilən günahın
silinməsidir, belə əməllərin başqa bir savabı yoxdur. Belə
əməllər əksər hallarda həva və həvəsə müxalif cinsdən olub
çətinlik və sıxıntı əhatə edən əməllərdir. Allah`ın  böyük
günahlardan uzaq durmağı kiçik günahlara kəffarə etməsi
bu qəbildən olan əməllərdəndir. Geri qalan əməllər isə
günahların bağışlanmasına səbəb olan əməllərdir. Belə
əməllər həm günahın bağışlanmasına səbəb olur, həm də bu
əməllərə görə savab yazılır. Allah`ın zikr etmək bu qəbildən
olan əməllərdəndir ki, onun qarşılığında savab yazılar və
xətalar silinər. Məhz elə buna görə də kəffarə olan əməllərlə
digər əməllər biri-birindn fərqlənir. Amma günahın
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bağışlanması və örtülməsi Allah`a  nisbət olunduğu zaman
bu iki kəlmə arasında fərq olmaz. Birinci açıqlamaya görə də
bu iki kəlmə biri-birindən fərqlənər. İkinci açıqlama üçün bu
iki şeyi dəlil olaraq göstərmək olar:
Bunlardan biri Abdullah ibn Ömərin  vurduğu köləsini
azad edərkən dediyi “Mənim üçün bunda (köləni azad
etməkdə) bu qədər belə savab yoxdur” sözdür. Alimlər bu
rəvayəti nəql edərək deyirlər ki, bu rəvayət kölə azad
etməyin işlənən pis əmələ kəffarə olduğuna dəlildir. İkincisi
isə odur ki, dünyada insanın başına gələn müsibətlərin
hamısı günahlara kəffarədir. Səhabələr də daxil olmaqla
sələfdən bir çox şəxs bu müsibətlərin sadəcə olaraq kəffarə
olduğunu və bu müsibətlərə görə heç bir savabın olmadığını
demişdir. Amma bu görüşün əksini deyənlər də olmuşdur.
Peyğəmbərin  yuxusunu danışdığı hədisdəki 94 soyuq
günlərdə də dəstəmazı mükəmməl olaraq almaq və ya
namaza yeriyərək getmək kimi əməllərin (pis əməllərin)
kəffarəsi kimi açıqlandığını demək isə mümkün deyil. Bu
əməllər haqda belə demək olar ki, bu əməlləri edən şəxs
xeyir üzərinə yaşayar və xeyir üzərinə ölər. Günahları
baxımdan isə anası onu dünyaya gətirdiyi kimi (tər-təmiz)
olar. Bütün bu yaxşı əməllər pis əməllərə kəffarə olmaqla
yanaşı həmin şəxsin dərəcəsinin yüksəlməsinə də səbəb olur
və bu məllər müqabilində insana savab yazılır. Deyə bilərik
ki, bir əməldə iki şey cəmləşə bilər. Bunlardan biri o əməli
işləyən şəxsin dərəcəsinin yüksəlməsi, digəri isə pis əməllərə
kəffarə olmasıdır. Məsələn dəstəmaz özü-özlüyündə insana
savab qazandırır. Amma şiddətli soyuğun olduğu vaxtda
dəstəmazı kamil almaq özü də insana əziyyət verici iş

İmam Əhmədin: 5\243 və Tirmizinin: 3235 qəvayət etdikləri və
Tirmizinin həsən səhih olduğunu dediyi uzun hədisdən bir parça.
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olduğu üçün bu halda həmin dəstəmaz (pis əmələ) kəffarə
olur. Zikr və digər əməllərdə olduğu kimi geri qalan hallarda
isə (dəstəmaz almaq) xətaların bağışlanmasına səbəb olur.
Camaat namazına getmək də bu qəbildən olan
əməllərdəndir. Bu qulun Allah`a  yaxınlaşmasını təmin edən
bir itaətdir. Bu əmələ görə qul üçün savab vardır. Amma
yaxşı əməllə yanaşı insan çətinlik, ağrı, yorğunluq və kədər
hiss edirsə bu onun (pis əməlləri) üçün kəffarə olur. İnsanın
namaz vaxtını gözləmək məqsədilə, vərdiş etdiyi və nəfsin
ona meyl etdiyi gəzmək və ya alış-veriş etmək kimi əməlləri
tərk etmək şərtilə çölə çıxmadan məsciddə qalması da
belədir. Bu əməl (məsciddə dayanıb namaz vaxtını
gözləmək) nəfs üçün olduqca çətin bir işdir. Elə buna görə də
bu əməl (pis əməllərə) kəffarə olur.
Hədisdə də qeyd olunduğu kimi insanın məscidə
gedərkən attığı hər iki addımdan biri onun dərəcəsini artırır,
ikincisi isə onun xətalarını silir.95 Bu hədis də öz növbəsində
bizim yuxarıda dediklərimizi dəstəkləyir. Hədisdən çıxan
digər bir nəticə isə odur ki, (günahlara) kəffarə olan şeylərlə
dərəcələri artıran şeylər fərqli şeylərdir. Allah  ən
doğrusunu biləndir.Buna əsasən də demək olar ki, bir əməl
özündə həm günahlara kəffarə olmaq, həm də insanın
dərəcələrini artırmaq xüsusiyyətlərini cəmləşdirə bilər və hər
iki halda bu iki xüsusiyyətlə vəsf edilər. Bir əməlin pis
əməllərə kəffarə olmasını deməyimizlə, onun savabları
artırdığını və ya dərəcələri artırdığını deməyimiz arasında
heç bir ziddiyət yoxdur. Buna görə də Peyğəmbər 
buyurmuşdur: “Böyük günahlardan uzaq durulduğu
müddətcə beş vaxt namaz, cümə namazı digər cümə
İmam Əhmədin: 2\252, Buxarinin: 477, Müslimin: 649, Əbu Davudun:
559, Tirmizinin: 603, İbn Məcənin: 281 rəvayət etdikləri hədisin bir
parçasıdır. İbn Hibban: 2043 hədisin səhih olduğunu demişdir.
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namazına qədər, Ramazan ayı digər Ramazan ayına qədər öz
aralarında olanlara (günahlara) kəffarədir”. Heç şübhəsiz ki,
nəfsi fərzləri yerinə yetirməyə məcbur etmək nəfsin həva və
həvəsinə və onun meyl etdiyi şeylərə ziddir və buna görə də
bu əməl kiçik günahların kəffarəsidir.
Allah yolunda şəhid olmaq da ağrılara səbəb olduğu
üçün günahlara kəffarədir. Bu əməl qəlb və bədənlə yerinə
yetirilən saleh əməlləri əhatə etdiyi üçün insanın
dərəcələrinin yüksəlməsinə səbəb olur. Buradan da məlum
olur ki, bəzi əməllərdə həm insanın dərəcələrinin artmasına,
həm də onun xətalarının örtülməsinə səbəb olacaq şeylər
toplanmışdır. Bu iki şey arasında isə heç bir ziddiyət yoxdur.
Bu isə heç şübhəsiz ki, yalnız kiçik günahlara şamil olunur.
Böyük günahlara gəldikdə isə insanın şəhid mərtəbəsinə
çatması ilə bu günahlar da örtülür. Təbii ki, həmin şəxsə
şəhidliyin savabı da yazılır. Amma günahları olan şəhid
şəhidlik mərtəbələrinin dördüncüsündə olar. Bu məsələ
İmam Əhməd və Tirmizinin Fudalə ibn Übeyd  yolu ilə
Peyğəbərdən  rəvayət etdikləri hədisdə öz əksini
tapmaqdadır96.
Bəzi əməllərə görə həm günahın bağışlanması və həm də
savab yazılması məsələsinə gəldikdə isə (Allah`ı) zikr etmək
haqda rəvayət olunan səhih hədislər buna dəlildir. Həmçinin
bir görüşə görə pis əməllər də savab olaraq insanın əməl
dəftərinə yazılır. Bu məsələ Əbu Malik əl-Əşaridən rəvayət
olunan bir hədisdə göstərilmişdir. 97 Biz bundan əvvəl
sələfdən bəzilərinin pis əməlin yaxşı əməldən qazanılan on
savabdan biri qarşılığında silindiyini, geriy isə doqquz
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İmam Əhməd: 1\23, Tirmizi: 1644.
Tabarani “əl-Kəbir”də: 3451.
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savabın qaldığını dediklərini də zikr etmişdik. Buradan
görünən odur ki, bu deyilənlər kiçik günahlar üçündür.
Amma Axirətə gəlincə isə burada yaxşı əməllərlə pis
əməllər (tərəzinin gözünə qoyularaq) ölçüləcək. Bu zaman
işlənən pisəməllər yaxşı əməllərin qarşılığı olaraq silincək.
Kimin yaxşı əməlləri pis əməllərindən daha çox olarsa o şəxs
nicata çatmış və Cənnətə daxil olmuş olacaq. Yaxşı əməlləri
və üzərində qul haqqı olanlar da eyni şəkildə hesaba
çəkiləcək. Bu zaman haq sahibləri insanın yaxşı əməllərindən
öz paylarına düşən qədər götürəcəklər. Bundan sonra əgər
onun yaxşı əməli qalarsa o Cənnətə daxil olacaq.
İbn Məsud  demişdir: “Əgər insan Allah  dostudursa və
hesaba çəkildikdən sonra bir zərrə miqdarında yaxşı əməli
qalmışdırsa o zaman Allah  onun yaxşı əməlini Cənnətə
girməsinə kifayət edincəyə qədər çoxaldar. Əgər qul günah
sahibi biridirsə o zaman mələklər “Ya Rəbbi! Bu qulun yaxşı
əməlləri qutardı. Amma onda alacağı olanlar çoxdur” deyə
müraciət edəcək. Allah  buyuracaq: “Alacağı olanların
günahlarını ona yükləyin və onu Cəhənnəm atın”. Bunu İbn
Əbu Hatim və başqaları rəvayət etmişlər.
İbn Məsudun dediklərində məqsəd odur ki, qulun yaxşı
əməllərinin pis əməllərindən zərrə miqdarında çox olması
Allah`ın  o şəxsə rəhməti və lütfü səbəbilə yaxşılıqlarının
artırılması və həmin yaxşılıqlara bərəkət verməsinin
təzahürüdür. Yaxşı və pis əməlləri olan, Allah`ın  ona
mərhəmət etmək istədiyi hər bir kəsin halı belə olacaq. Allah
 həmin şəxsin yaxşı əməllərini onun Cənnətə daxil olmasına
kifayət edəcək qədər artırar. Bunların hamısı Allah`ın 
lütfünün və mərhəmətinin nəticəsində olacaqdır. Allah`ın 
lütfü və mərhəməti olmadan da heç kimin Cənnətə daxil
olması mümkün olmayacaq.
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Əbu Nueym zəif bir isnadla Əli ibn Əbu Talibdən  mərfu
olaraq belə dediyini rəvayət etmişdir: “Allah  İsrail
oğullarınının peyğəmbərlərindən birinə belə vəhy etdi:
“Ümmətindən itaət əhli olanlara de ki, əməllərinə
güvənməsinlər. Çünki Mən qiyamət günü qulun hesaba
çəkilməsində qisas almaram. Əzab vermək istədiyim şəxsə
əzab verərəm. Ümmətindən günahkar olanlara da de ki,
ümidlərini heç itirməsinlər. Çünki Mən günahın
böyüklüyünə baxmadan günahı bağışlayaram”.
Peyğəmbərin  bu səhih hədisi də yuxarıda deyiləni
təsdiq edir:

ِ
ِ ِ"من نهوق
"ب
َ َْ
َ اب عهذ
َ ش ال َس

“(Qiyamət günü diqqətlə) hesaba çəkilən kəs əzaba düçar
olar.”98 Başqa bir rəvayətdə isə deyilir: “Həlak olar”. Allah 
ən doğrusunu biləndir.
İkinci məsələyə gəldikdə isə bu kiçik günahlara tövbənin
vacib olub olmaması məsələsidir. Çünki böyük günahlardan
uzaq durmaq özü kiçik günahlar üçün bir kəffarədir. Allah 
buyurur:

ۡإِن تَجۡتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ ُنكَفِّرۡ عَنكُمۡ سَئَِّا ِتكُم
٣اٞ
ا َكرِيمٞ
خلۡكُم مُّدۡخَل
ِ ۡوَنُد
Əgər sizə qadağan olunmuş böyük günahlardan
çəkinsəniz, Biz də sizin qəbahətlərinizin (kiçik
günahlarınızın) üstünü örtər və sizi (şərəfli bir mənzilə)
çatdırarıq. (Nisə 31) Bu məsələ alimlərin fikir ayrılığına
düşdükləri məsələdir.
98

Aişə anamızdan

g İmam Əhməd: 6\47, Buxari: 103, Müslim: 2876, Əbu

Davud: 3093, Tirmizi: 3337 rəvayət etmişlər. İbn Hibban: 7369, 7370
hədisin səhih olduğunu demişdir.
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Onlardan bəziləri kiçik günahlara görə tövbə etməyin
vacib olduğunu müdafiə etmişdir. Bu bizim alimlərimizin
(hənbəlilərin), bəzi fəqihlərin və mütəkəllimlərin görüşüdür.
Çünki Allah  kiçik və böyük günahlardan sonra tövbə
etməyi əmr etmişdir. Allah  buyurur:

َ ِجهُمَۡۚ ذََٰل
ك
َ صرِهِمۡ وَيَحۡ َفظُواْ فُرُو
ََٰ ۡقُل ِّللۡمُؤۡمِنِينَ َيغُضُّواْ مِنۡ أَب
ِ َوقُل ِّللۡمُؤۡمِنََٰت٣٠ َأَزۡ َكىَٰ َلهُمَۡۚ إِنَّ ٱّللََّ خَبِيرُُۢ ِبمَا يَصۡنَعُون
َجهُنَّ وََّلَ يُبۡدِين
َ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصََٰرِهِنَّ وَيَحۡ َفظۡنَ ُفرُو
َّظ َهرَ مِنۡهَا وَلۡ َيضۡرِبۡنَ بِخُ ُمرِهِنَّ عََلىَٰ جُيُو ِبهِن
َ زِينَ َتهُنَّ إَِّلَّ مَا
ِن أَوۡ ءَابَآء
َّ ِوََّلَ يُبۡدِينَ زِينَ َتهُنَّ إَِّلَّ لُِبعُولَ ِتهِنَّ أَوۡ َءابَآ ِئه
ُٓبعُولَ ِتهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآ ِئهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَ ِتهِنَّ أَوۡ إِخۡوََٰ ِنهِنَّ أَوۡ بَنِي
ِِإخۡوََٰ ِنهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوََٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآ ِئهِنَّ أَوۡ مَا مََلكَتۡ أَيۡمََٰ ُنهُنَّ أَو
ۡن لَم
َ ِللَّذِي
ِ ۡجالِ أَوِ ٱلطِّف
َ ِّٱلتََّٰ ِبعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡ َبةِ مِنَ ٱلر
عوۡرََٰتِ ٱلنِّسَآءِ وََّلَ يَضۡرِبۡنَ ِبأَرۡجُلِهِنَّ لِ ُيعۡلَمَ َما
َ ََٰيظۡ َهرُواْ عََلى
َجمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُون
َ َِّيُخۡفِينَ مِن زِينَ ِتهِنََّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱّلل
٣١ ََلعََّلكُمۡ تُفۡلِحُون
(Ya Rəsulum!) Mömin kişilərə de ki, gözlərini haram
edilmiş şeylərdən çevirsinlər (naməhrəmə baxmasınlar),
ayıb yerlərini (zinadan) qorusunlar. Bu onlar üçün daha
yaxşıdır. Şübhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərindən
xəbərdardır! Mömin qadınlara da de ki, gözlərini haram
buyurulmuş
şeylərdən
çevirsinlər
(naməhrəmə
baxmasınlar), ayıb yerlərini (zinadan) qorusunlar; özözlüyündə görünən (əl, üz) istisna olmaqla, zinətlərini
(zinət yerləri olan boyun, boğaz, qol, ayaq və s.
naməhrəmə) göstərməsinlər; baş örtüklərini yaxalarının
üstünə çəksinlər (boyunları və sinələri görünməsin); zinət
yerlərini ərlərindən, yaxud öz atalarından, yaxud ərlərinin
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atalarından, yaxud öz oğullarından, yaxud ərlərinin
oğullarından,
yaxud
öz
qardaşlarından,
yaxud
qardaşlarının
oğullarından,
yaxud
bacılarının
oğullarından, yaxud öz (müsəlman) qadınlarından, yaxud
sahib olduqları (müşrik) cariyələrdən, yaxud kişiliyi
qalmamış xidmətçilərdən, yaxud qadınların məhrəm
yerlərini
hələ
anlamayan
uşaqlardan
başqasına
göstərməsinlər; gizlətdikləri bəzək şeylərini göstərmək
üçün ayaqlarını (yerə və ya bir-birinə) vurmasınlar. Ey
möminlər! Hamınız Allah`a tövbə edin ki, nicat tapasınız!
(Nur 30-31)
Allah  bir digər ayədə də xüsusilə kiçik günahlardan
tövbə etməyi əmr etmişdir:

ْم مِّن قَوۡمٍ عَسَىَٰٓ أَن َيكُونُواٞۡخرۡ قَو
َ َۡيَٰٓأ َُّيهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ َّلَ يَس
َّا مِّنۡهُنٞ
 مِّن نِّسَآءٍ عَسَىَٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٞ
ا مِّنۡهُمۡ وََّلَ نِسَآءٞ
خَيۡر
ُِلسۡمُ ٱلۡفُسُوق
ِ سكُمۡ وََّلَ تَنَا َبزُواْ بِٱلۡأَلۡقََٰبِ بِئۡسَ ٱ
َ ُوََّلَ َتلۡ ِمزُوٓاْ أَنف
١١ ن
َ بَعۡدَ ٱلۡإِيمََٰنَِۚ َومَن لَّمۡ يَتُبۡ َفأُوْلََٰٓ ِئكَ هُمُ ٱلظََِّٰلمُو
Ey iman gətirənlər! Bir qövm digərini lağa qoymasın.
Ola bilsin ki, onlar (lağa qoyulanlar) o birilərindən (lağa
qoyanlardan Allah qatında) daha yaxşı olsunlar. Qadınlar
da bir-birinə (rişxənd eləməsinlər). Bəlkə, onlar (rişxənd
olunanlar) o birilərindən (rişxənd edənlərdən) daha
yaxşıdırlar. Bir-birinizə tənə etməyin və bir-birinizi pis
ləqəblərlə çağırmayın. İman gətirdikdən sonra fasiq adını
qazanmaq necə də pisdir. Məhz tövbə etməyənlər
zalımlardır! (Hucurat 11)
Digər qisim alimlər isə kiçik günahlardan tövbə etməyin
vacib olmadığını müdafiə etmişlər. Mötəzilədən bir qrupu və
son dönəm alimlərindən bəzilərnin belə dedikləri rəvayət
olunmuşdur: “(Kiçik günahlara görə) bu iki şeydən birini
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etmək lazımdır; ya tövbə etmək, ya da bu günahlar üçün
kəffarə olaraq yaxşı əməllər işləmək lazımdır”.
İbn Atiyyə “Təfsir” əsərində kiçik günahlara kəffarə
olması baxımından fərzləri yerinə yetirib böyük günahlardan
uzaq durmaq haqda iki görüş nəql etmişdir:Bunlardan
birincisi ayə və hədislərin zahirinə görə sayılan əməllərin
(böyük günahlardan uzaq durmaq və fərzləri yerinə
yetirmək) mütləq şəkildə kiçik günahlara kəffarə olmasıdır.
O bu görüşü fəqihlərdən və hədis əhlindən olan bir qrupdan
rəvayət etmişdir.
İkincisi görüşə görə isə bu əməlləri yerinə yetirməyin
kiçik günahlara kəffarə olduğunu mütləq olaraq demək
olmaz. Bu görüş isə üsul alimlərinə aiddir. Onların fikrincə
bu əməlləri yerinə yetirməyin kiçik günahlara kəffarə
olmasını düşünmək və ümid etmək lazımdır. Çünki bu
günahların bağışlanması Allah`ın  istəyinə bağlıdır. Əgər bu
əməllərin kiçik günahlara kəffarə olduğunu mütləq şəkildə
desək o zaman kiçik günahlar sorğu-suala tutulmayan
mübah əməllər olar. Bu isə şəri dəlillərə ziddir.
Mən deyirəm ki, bu əməllərin kiçi günahlara kəffarə
olmasını mütləq olaraq demək olmaz. Çünki bu əməllərin
kiçik günahlara kəffarə olduğu barəsində nəql olunan
hədislərdə həmin əməllərin gözəl olaraq yerinə yetirilməsi
şərti qoşulmuşdur. Dəstəmaz və namazın kəffarə olması ilə
bağlınəql olunan hədislər bu qəbildəndir. Belə olduğu halda
da kiçik günahlara kəffarə olan əməllərin gözəl olaraq yerin
yetirildiyini də mütləq olaraq demək olmaz. O zaman kiçik
günahlar üçün tövbə edilib-edilməyəcəyi ilə bağlı ixtilafı da
İbn Atiyyənin qeyd etdiyi ixtilafın üzərinə bina etmək olar.
İbn Cərir Təbərinin Həsən əl-Bəsridən rəvayət etdiyinə
görə bir qrup şəxs Ömərin  yanına gələrək demişlər:
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“Allah`ın  kitabında onlarla əməl olunmayan bəzi şeylərin
olduğunu görürük”. O həmin şəxslərdən birinə deyir: “Sən
Quranın hamısını oxudunmu?” O cavab verir: “Bəli”. Ömər 
deyir: “Bəs bütün bunları gözəl bir şəkildə öz nəfsində tətbiq
etdinmi?” O cavab verir: “Xeyr”. Ömər  deyir: “Bütün
bunları baxışlarında tətbiq etdinmi? Bütün bunları
danışığında tətbiq etdinmi? Bütün bunları işlərində tətbiq
etdinmi?” deyə hər şeyi bir-bir soruşur və deyir: “Anası
Öməri itirəydi.
Siz onun (Öməri ) Allah`ın kitabını
bütünlükdə insanlara tətbiq etməsinimi istəyirsiniz? Halbuki
Rəbbimiz bizim pis əməllərimizin olduğunu bilirdi”. Daha
sonra bu ayəni oxudu: Əgər sizə qadağan olunmuş böyük
günahlardan çəkinsəniz, Biz də sizin qəbahətlərinizin
(kiçik günahlarınızın) üstünü örtər və sizi (şərəfli bir
mənzilə) çatdırarıq. (Nisə 31)99
Bundan başqa onun (Təbəri) yolu ilə Ənəs İbn Malikin 
belə dediyi rəvayət olunmuşdur: “Rəbbimizdən bizə gələnə
bənzər ikinci bir şey görmədim. Biz isə Onun üçün nə
malımızdan, nə də ailəmizdən keçə bildik”. O bir az susdu
və dedi: “Allah`a and olsun ki, O bizi daha asan şeylərdən
cavabdeh tutmuşdur. O böyük günahlardan başqa geri
qalanları (kiçik günahları) bağışlayır. Böyük günahlardan
bizə nə?” Daha sonda bu ayəni oxudu: “Əgər sizə qadağan
olunmuş böyük günahlardan çəkinsəniz, Biz də sizin
qəbahətlərinizin (kiçik günahlarınızın) üstünü örtər və sizi
(şərəfli bir mənzilə) çatdırarıq.” (Nisə 31) 100 Bunu Bəzzar
“Müsnəd” əsərində mərfu olaraq nəql etmişdir. Daha səhih
olanı isə rəvayətin mövquf olmasıdır.

Təbəri “Cəmiu`l-Bəyan”-da: 923. Onun yolu ilə də İbn Kəsir: 2\245 nəql
etmişdir.
100 Təbəri: 9231, İsnadı səhihdir.
99
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Allah  muhsinləri (gözəl əməl sahiblərini) böyük
günahlardan uaq durmaqla vəsf etmişdir. Allah  buyurur:

ْعمِلُواْ َويَجۡزِيَ ٱلَّذِينَ َأحۡسَنُوا
َ سَٰٓـُٔواْ ِبمَا
َ َلِيَجۡزِيَ ٱلَّذِينَ أ
ََۚحشَ ِإَّلَّ ٱ َّللمَم
ِ ََٰٱلَّذِينَ َيجۡتَنِبُونَ كَبََٰٓ ِئرَ ٱلۡإِثۡمِ َوٱلۡفَو٣١ ِبٱلۡحُسۡنَى
٣٢ِإِنَّ ر ََّبكَ وََٰسِعُ ٱلۡ َمغۡ ِف َرة
O, pislik edənlərə əməllərinin cəzasını verəcək, yaxşılıq
edənləri isə ən gözəl mükafatla mükafatlandıracaqdır! (O
yaxşılıq edənlər ki,) kiçik günahlar istisna olmaqla, böyük
günahlardan və rəzil işlərdən (zinadan) çəkinərlər.
Həqiqətən, sənin Rəbbin çox bağışlayandır. (Nəcm 31-32)
Ayədəki “ləməmə” (kiçik günahlar) kəlməsinin təfsiri ilə
bağlı iki görüş var:
Bunlardan birincisi həmin kəlmə ilə zinadan öncə olan
əldən tutmaq, öpmək kimi əməllərin nəzərdə tutulduğunu
demişdir. 101 İbn Abbasa  görə bunlar dünyada cəzası və
Axirətdə atəşlə təhdidi olmayan daha aşağı səviyyəli
əməllərdir. Bu kəlmə haqqında ikinci görüş isə onun böyük
günahları və çirkin əməlləri bir dəfə edib tövbə etmək
olduğu görüşüdür. Bu görüş İbn Abbas 102  və Əbu
Hüreyrədən  rəvayt olunmuşdur. Əbu Hüreyrədən  mərfu



İmam Əhməd: 2\276, Buxari: 6612, Müslim: 2657 İbn Abbasdan
belə dediyini rəvayt etmişlər: “Mən ləməm kəlməsi barəsində Əbu Hü101

 rəvayət olunan bu hədisdən daha yaxşı bir şey eşitməmişəm:
Peyğəmbər buyurmuşdur: “Şübhəsiz Allah  Adəm övladına zinadan
reyrədən

payını yazmışdır. Bundan qaçış yoxdur. Gözlərin zinası baxmaq, dilin
zinası danışmaq. Nəfs bunu arzu edər və iştahı keçər, cinsiyyət orqanlar
isə bunu ya təsdiq edər, ya da yalanlayar”.
102 Təbəri: 27\66 rəvayt etmişdir. Hakim: 2\469 bu rəvayətin Buxari və
Müslimin şərtlərinə uyğun olaraq səhih olduğunu demişdir. Zəhəbi də
bununla razılaşmışdır.
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olmasında şübhə olan bir rəvayətlə belə dediyi nəql
olunmuşdur: ““Lummə” (bir dəfə) zina edib daha sonra
tövbə edərək bu əmələ bir daha dönməməkdir, “lummə” (bir
dəfə) içki içib daha sonra tövbə edərək bu əmələ bir daha
dönməməkdir, “lummə” (bir dəfə) oğurluq edib daha sonra
tövbə edərək bu əmələ bir daha dönməməkdir”. 103 İkinci
görüşdə olan alimlər birinci görüşdə olan alimlərdən fərqli
olaraq insanın bu əmələ görə tövbə etməsi lazım olduğunu
demişlər. Çünki “ləməm” kəlməsini zinanın əvvəlindəki
əməllər olduğunu müdafiə edənlər bu əməllər üçün tövbəni
şərt qoşmamışlar.
Zahirən görünən isə odur ki, bu görüşlərdən hər biri
doğrudur və ayədəki sözdə bu iki görüşün hər biri nəzərdə
tutulmuşdur. O zaman muhsin dedikrə çox nadir hallarda
böyük günah işləyib sonra həmin günaha görə tövbə edən,
kiçik günah işlədiyi zaman isə yaxşı əməllərinin bu
günahlara kəffarə olduğu şəxs nəzərdə tutulur. Amma belə
bir şəxs kiçik günahları etməkdə davam etməməlidir. Allah 
buyurur:

ََّسهُمۡ َذ َكرُواْ ٱّلل
َ ُشةً أَوۡ ظََلمُوٓاْ أَنف
َ َِوٱلَّذِينَ إِذَا َفعَلُواْ فََٰح
َْفٱسۡ َتغۡ َفرُواْ لِذُنُو ِبهِمۡ وَمَن َيغۡ ِفرُ ٱلذُّنُوبَ ِإَّلَّ ٱّللَُّ وَلَمۡ يُصِرُّوا
١٣٥ َعَلَىَٰ مَا َفعَلُواْ وَهُمۡ َيعۡلَمُون
O müttəqilər ki, bir günah iş gördükləri, yaxud özlərinə
zülm etdikləri zaman Allah`ı yada salıb günahlarının
bağışlanmasını istəyərlər. Axı günahları Allah`dan başqa
kim bağışlaya bilər? Və onlar etdiklərini (gördükləri işin
pis olduğunu) bildikdə (tövbədən sonra) bir daha ona
qayıtmazlar. (Əli İmran 135)
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Təbəri: 27\66-67.
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İbn Abbasdan  belə dediyi rəvayət olunmuşdur: “Kiçik
günah etməkdə davam edən şəxs üçün kiçik günah,
bağışlanma diləyən şəxs üçün isə böyü günah yoxdur”.
(kiçik günaha davam etməklə o böyük günaha çevrilər) Bu
rəvayət ondan mərfu olaraq zəif yollarla nəql olunmuşdur.
Əgər kiçik günahlar davamiyyətlə böyük günaha çevrilərsə
bu zaman muhsin olan kəslərin böyük günahlardan və rəzil
işlərdən çəkinmək üçün davamiyyətdən əl çəkməlidirlər.
Allah  buyurur:

ۡرٞخي
َ َِّ َفمَتََٰعُ ٱلۡحَ َيوَٰةِٱلدُّنۡ َياَۚ َومَا عِندَ ٱّللٞ
شيۡء
َ َفمَآ أُوتِيتُم مِّن
َ َوٱلَّذِين٣٦ َوَأَبۡ َقىَٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىَٰ ر َِّبهِمۡ َيتَوَكَّلُون
َحشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمۡ َيغۡ ِفرُون
ِ َََٰيجۡتَنِبُونَ كَبََٰٓ ِئرَ ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡفَو
َٰ َوٱلَّذِينَٱسۡتَجَابُواْ ِلر َِّبهِمۡ وََأقَامُواْ ٱلصََّلوَٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَى٣٧
ۡ َوٱَّلذِينَ إِذَآ أَصَا َبهُمُ ٱلۡ َبغۡيُ هُم٣٨ َبَيۡ َنهُمۡ َومِمَّا َرزَقۡ ََٰنهُمۡ يُنفِقُون
َ مِّثُۡلهَا فَمَنۡ عَفَا َوأَصۡلَحٞ
 سَيِّئَةٞ
جزََٰٓؤُاْ سَيِّئَة
َ َ و٣٩ َصرُون
ِ َيَنت
٤٠ ََفأَجۡ ُرهُۥ عَلَى ٱّللََِّۚ إ َِّنهُۥ َّلَ يُحِبُّ ٱلظََِّٰلمِين
Sizə verilən hər hansı bir şey fani dünya malıdır. Allah
yanında olan isə daha yaxşı və daha baqidir. O kəslər üçün
ki, iman gətirib öz Rəbbinə təvəkkül edərlər; O kəslər
üçün ki, böyük günahlardan rəzil işlərdən çəkinər, (birinə)
qəzəbləndikləri zaman (onun günahını) bağışlayarlar; O
kəslər üçün ki, Rəbbinin dəvətini qəbul edər, namaz qılar,
işlərini öz aralarında məsləhət-məşvərətlə görər, onlara
verdiyimiz ruzidən (Allah yolunda) sərf edərlər. Və o
kəslər üçün ki, onlar zülmə məruz qaldıqda bir-birlərinə
yardım edərlər (intiqam alarlar). Hər hansı bir pisliyin
cəzası onun özü kimi bir pislikdir. Bununla belə hər kəs
bağışlasa və barışsa, onun mükafatı Allah`a aiddir.
Həqiqətən, O, zalımları sevməz! (Şura 36-40)
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Bu ayələrdə möminlər, Allah`ın onlara vacib etdiyi
(əməlləri) yerinə yetirməklə vəsf olunmuşlar ki, bu əməllər
iman gətirmək, təvəkkül etmək, namaz qılmaq, Allah`ın
ruziləndirdiklərindən sədəqə vermək və Allah`ın buyurduğu
şeylərdə Ona itaət etmək kimi əməllərdən ibarətdir. Mömin
olan şəxslər bütün bu əməllərlə birlikdə həmçinin böyük
günahlardan və mürdar əməllərdən də uzaq durarlar.
Təqvanın həqiqi mənası da elə bundan ibarətdir. Allah 
möminləri əxlaqlı davranmaq, qəzəbli ikən bağışlamaq və
əfv edib islah etməklə də vəsf etmişdir. O kəslər üçün ki,
onlar zülmə məruz qaldıqda bir-birlərinə yardım edərlər
(intiqam alarlar) (Şura 39) ayəsinə gəldikdə isə bu əməl
bağışlamaq əməli ilə ziddiyyət təşkil etmir. Çünki insanın
bir-birinə yardım etməsi intiqam almaq gücünü izhar
etməklə də mümkündür. Bundan sonra isə bağışlamaq feli
gəlir ki, bu da öz növbəsində tam və kamil olur. Nəxai bu
ayə haqda demişdir: “Möminlər (onlara qarşı olunan
haqsızlığa qarşı) zillət göstərməyi sevməz, (haqlarını almağa)
gücləri çatdığı zaman isə bağışlayardılar”. 104 Mücahid
demişdir: “Möminlər mömin birinin özünü zillətli
göstəməsini sevməzdilər. Çünki belə olduğu halda fasiqlərdə
onlara qarşı cürət yaranırdı”.105 Mömin olan kəs haqsızlıqla
qarşılaşdığı zaman intiqam almağa qadir olduğunu
göstərməli, daha sonra isə haqsızlıq edən şəxsi
bağışlamalıdır. Bu cür hadisələrə sələf arasında tez-tez rast
gəlmək mümkündür. Qatədə və başqalarını buna misal
göstərmək olar.106
Bu ayələr həmçinin Peyğəmbərin  Muaz ibn Cəbələ 
dediyi şeylərin hamısını əhatə etməkdədir. Heç şübhəsiz ki,
Süyuti “Drru`l-Mənsur”: 7\357.
Süyuti “Drru`l-Mənsur”: 7\358.
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Bax “əl-Hilyə”: 2\340.
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bu ayələr vacib əməlləri yerinə yetirmək, böyük günahlardan
uzaq durmaq, məxluqata qarşı gözəl rəftar edib onları
bağışlamaq kimi təqvanın təməl xüsusiyyətlərini əhatə edir.
Bu xüsusiyyətlər isə öz növbəsində onların böyük günahlar
və murdar əməllər xaricində etmiş olduğu kiçik günaların
təqvanın xüsusiyyətləri ilə örtülməsinə bağışlanmasına və
silinməsinə səbəb olar.
Əli-İmran surəsindəki ayələrə gəldikdə isə burada
müttəqilər məxluqata qarşı yaxşı davranmaq, murdar işlərə
və nəfsə zülm etməyə görə bağışlanma diləmək və (piş
işlərə) davam etməməklə vəsf olunmuşlar. Bu isə ən kamil
olanıdır və bu sifətlərə sahib olmaq həmçinin istər kiçik,
istərsə də böyük olsun işlənən hər bir günahdan sonra tövbə
etmək deməkdir. Peyğəmbər  Muaz ibn Cəbələ  bu sifətləri
vəsiyyət etmişdir. Bu rəvayəti daha öncə də zikr etmişdik.
Bu mövzu ilə bağlı sözü lazımi qədər uzatdıq. Çünki
insanların buna çox böyük ehtiyacı var. Hər kəs bunları
bilməli və bunlarla əməl etməlidir. Müvəffəqiyyət və yardım
Allah`dandır.
Peyğəmbərin  “(Etdiyin) pis əməlləri dərhal yaxşı əməllə
əvəz et (pis əməldən sonra yaxşı əməl işlə) ki, onu (pis əməli)
silsin” sözünə gəlincə isə zahirən pis əməllərin yaxşı
əməllərlə silindiyini göstərməkdədir. Biz daha öncə də pis
əməlin ondan dərhal sonra işlənən yaxşı əməl səbəbilə
mələklərin yazdığı əməl dəftərindən silindiyi haqda
rəvayətləri zikr etmişdik.
Atiyyə Əvfi demişdir: “Bizə çatan (rəvayətlərə) görə kim
işlədiyi xətaya görə ağlayarsa həmin xətası silinər və ona
savab yazılar”. Abdullah ibn Amrdan belə dediyi rəvayət
olunmuşdur: “Kim etdiyi bir xətanı xatırlayar və həmin
xətaya görə qəlbi titrəyər, daha sonra Allah`dan  bağışlanma
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diləyərsə heç bir şey o günahı saxlaya bilməz və Rəhman o
xətanı bağışlayar.
Bişr ibn Haris demişdir: “Fudeyl ibn İyadın belə dediyini
eşitdim: “Gündüz tökülən göz yaşları aşkarda işlənilən
günahları silər. Gecə vaxtı tökülən göz yaşı isə gizlində
işlənilən günahları silər”. Bz daha öncə də Peyğəmbərin 
“Allah`ın  onunla sizin xətalarınızı siləcəyi və dərəcələrinizi
artıracağı şeyi sizə göstərimmi?”107 sözünü zikr etmişdik.
Alimlərdən bəziləri tövbə və ya başqa hər hansı bir şeylə
günahların əməl dəftərindən silinməyəcəyini demiş və bu
ayəni dəlil gətirmişlər:

َضعَٱلۡكِتََٰبُ فَ َترَى ٱلۡمُجۡ ِرمِينَ مُشۡفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُون
ِ ُوَو
َّٓة وََّلَ كَبِي َرةً إَِّلَٞصغِير
َ ُيََٰوَيۡلَتَنَا مَالِ هََٰذَا ٱلۡكِتََٰبِ َّلَ ُيغَا ِدر
٤٩ ََۚأحۡصَىَٰ َها
(Qiyamət günü hər kəsin) əməl dəftəri qarşısına
qoyulacaq. (O zaman) günahkarların orada (yazılmış)
olanlardan qorxduqlarını görəcəksən. Onlar belə
deyəcəklər: “Vay halımıza! Bu necə bir kitab imiş! O Bizim
heç bir kiçik və böyük günahımızı gözdən qaçırmadan
hamısını sayıb yazmışdır ki!” (Kəhf 49)
Bu ayənin bu cürə açıqlanmasını gözdən keçirmək
lazımdır. Çünki burada söhbət böyük günah sahibi olan
şəxslərdən gedir. Tövbə edən mömin kimsələri və ya
etdikləri yaxşılıqlar səbəbilə günahları örtülmüş şəxsləri isə
buraya daxil etmək olmaz. Dəlil olaraq göstərilən bu ayədən
daha açıq başqa bir ayə isə budur:

 َومَن َيعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّة٧ ا َي َرهُۥٞ
ٞ
َرةٍ خَيۡر
َّ َفمَن َيعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذ
٨ ا َي َرهُۥٞ
ّشر
َ
107

Əbu Nueym “əl-Hilyə” kitabında: 5\226.
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Kim zərrə qədər yaxşı iş görmüşdürsə, onu görəcəkdir.
Kim də zərrə qədər pis iş görmüşdürsə, onu görəcəkdir.
(Zəlzələ 7-8)
Bəzi təfsir alimləri bu görüşün mühəqqiq alimlərə görə
səhih olduğunu qeyd etmişlər. Bu görüş Həsən əl-Bəsri, Bilal
ibn Səd əd-Diməşqidən də rəvayət olunmuşdur.
Həsəl əl-Bəsri günah işlədikdən sonra tövbə edib
bağışlanma diləyən birisi haqda demişdir: “Onun günahı
bağışlanar. Amma bu günah qul qiyamət günü hesaba
çəkilincəyə qədər əməl dəftərindən silinməz”. Həsəl əl-Bəsri
daha sonra hönkürtü ilə ağladı və dedi: “Heç olmasa o
məqamdan utandığımız üçün də olsa ağlamağımız
lazımdır”.
Bilal ibn Səd demişdir: “Heç şübhəsiz ki, qul tövbə etsə
belə Allah  günahları bağışlayır, amma onları Qiyamət günü
sahibinə göstərmədən əməl dəftərindən silmir”.108
Əbu Hüreyrə  demişdir: “Qiyamət günü Allah  qulu
yaxınlaşdıraraq onu himayəsi altına alar və bütün
məxluqatdan gizlədər. Daha sonra bu halda ikən əməl
dəftərini ona verər və belə buyurar: “Ey Adəm övladı! Əməl
dəftərini oxu”. O da əməl dəftərini oxuyar və orada etdiyi bir
yaxşılığı görər. (Bu əməl səbəbilə) onun üzü ağarar və qəlbi
sevinc hissi ilə dolar. Allah  ona buyurar: “Ey Adəm övladı!
Bilirsənmi?”. O “Bəli” deyə cavab verər. Allah  buyurar:
“Mən bu əməlini qəbul etdim”. (Bu zaman həmin şəxs)
səcdəyə qapanar. Allah  buyurar: “Başını qaldır və dəftərini
oxumağa davam et”. (Həmin şəxs əməl dəftərində) etdiyi bir
pis əməllə qarşılaşar. Bu zaman (bu əmələ görə onun) üzü
qaralar və qəlbi titrəyər. O (qorxudan) tir-tir əsər və o heç
kimin bilməyəcəyi bir şəkildə Rəbbindən həya edər. Allah 
108

Malik “Muvatta” kitabında: 1\161, Müslim: 251 Əbu Hüreyrədən .
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ona buyurar: “Ey Adəm övladı! Bilirsənmi?”. O “Bəli ey
Rəbbim” deyə cavab verər. Allah  buyurar: “Mən sənin
üçün o əməli bağışladım. (Bu zaman həmin şəxs) səcdəyə
qapanar. (Bütün bu vaxt ərzində) insanlar uzaqdan onun
yalnız səcdəsini görər və bir-birlərinə “Nə xoş bu qulun
halına ki, o heç Allah`a  asi olmayıb” deyə səslənərlər. Onlar
onunla Rəbbi arasında olub-keçənlərin hamısından xəbərsiz
olarlar”.109
Əbu Osman ən-Nəhdi demişdir: “Qiyamət günü əməl
dəftəri insana təqdim olunar. (Əvvəlcə əməl dəftərini) yuxarı
tərəfindən oxuyar və etdiyi pis əməlləri görər. (Artıq xilas
olmayacağı haqda) pis zənnə qapılar və əməl dəftərini aşağı
tərəfdən oxumağabaşlayar. O burada etdiyi yaxşı əməlləri
görər. Daha sonra yenidən əməl dəftərinin yuxarı hissəsinə
baxar və orada olan pis əməllərin savablarla əvəz
olunduğunu görər”. Bu söz Əbu Osmandan İbn Məsudun 
sözü kimi də rəvayət olunmuşdur. Amma Əbu Osmanın öz
sözü olara nəql olunan rəvayət daha səhihdir.
İbn Əbu Hatim Muaz ibn Cəbəlin  bəzi yoldaşları
vasitəsilə onun belə dediyini rəvayət etmişdir: “Cənnət əhli
olan insanlar Cənnətə dörd sinif olaraq girərlər; müttəqilər,
sonra şükür edənlər, sonra (Allah`dan) qorxanlar, daha sonra
isə əməl dəftəri ona sağından verilənlər. Ona sual verdilər ki,
bu şəxslər niyə görə əməl dəftəri ona sağından verilənlər
adlanırlar? O dedi: “Çünki bu şəxslər həm yaxşı əməllər,
həm də pis əməllər işləyiblər. Əməl dəftərləri onlara sağ
tərəflərindən verilər. Onlar pis əməllərini hərf-hərf oxuyar və
deyərlər: “Ey Rəbbimiz, bu bizim pis əməllərimizdir. Bəs
yaxşı əməllərimiz haradadır?” Elə bu zaman Allah  onların
pis əməllərini silər və onları savaba çevirər. Onlar deyərlər:
109

Buxari: 4658, Müslim: 2768.
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“Alın, əməl dəftərimi oxuyun!” (Həqqa 19) Cənnət əhlinin
çoxunu da elə bu şəxslər təşkil edəcək.”
Bu görüşdə olanlar (pis əməllərin hesaba çəkildikdən
sonra silinəcəyini deyənlər) pis əməllərin yaxşı əməllərlə
silinməsi ilə bağlı hədislər haqda isə deyirlər ki, burada pis
əməllər əməl dəftərindən silinməyəcək, amma onlara
veriləcək olan cəzalar silincək.
Peyğəmbərin  “İnsanlarla gözəl rəftar et” sözünə
gəldikdə isə bu təqvanın xüsusiyyətlərindəndir və təqva
ancaq onunla tamamlanar. Peyğəmbər  ehtiyac olduğu
üçün insanlarla gözəl rəftar etməyi burada ayrıca qeyd
etmişdir. Çünki bir çox insan təqvanın təkcə Allah`ın 
haqqını yerinə yetirmək olduğunu düşünür və qulların
haqqına fikir vermir. Məhz buna görə də insanlarla gözəl
rəftar etmək burada xüsusilə qeyd olunmuşdur. Peyğəbər 
Muazı  Yəmənə müəllim, fəqih və qazi kimi göndərmişdi.
İnsanlarla qaynayıb qarışmayan və onların ehtiyacının
olmadığı şəxslərdən fərqli olaraq bu məqamlara sahib olan
bir şəxs insanlarla gözəl rəftar etməlidir. Bir çox halda
Allah`ın  haqlarını yerinə yetirməyə önəm verən, Onun
məhəbbətinə, qorxusuna, itaətinə düşkün olan şəxslərin
qulların haqqını tamamilə bir kənara qoyduğunu və ya bu
məsələdə nöqsanlara yol verdiyini görürük. Allah`ın 
haqları ilə qulların haqlarına birlikdə riayət etmək isə
həqiqətən gözəl bir işdir. Buna isə yalnız peyğəmbərlər və
sıddiqlər kimi mükəmməl şəxsiyyətə sahib şəxslərin gücü
çatır.
Haris əl-Muhəsəbi demişdir: “Üç şey vardır ki, bunlar ya
çətindir, ya da ümumiyyətlə yoxdur. Bunlar gözəl üzə sahib
olmaqla yanaşı özünü (haramdan) qorumaq, gözəl əxlaqla
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yanaşı dindar olmaq, gözəl qardaşlığa sahib olmaqla
əmanətə riayət etməkdir”.
Sələfdən bəziləri demişlər: “Davud  bir gün insanların
gözündən uzaq bir yerdə oturmuşdu. Allah  buyurdu: “Nə
olub? Səni tənha görürəm”. O dedi: “Ey aləmlərin Rəbbi!
Sənin üçün (hicrət edib) insanlardan uzaqlaşdım. Allah 
buyurdu: “Ey Davud! Sənə insanların yanında qalmaq şərtilə
Mənim rizamı qazandıracaq şeyi öyrədimmi? İnsanlarla
onların əxlaqına uyğun olaraq rəftar et, imanı da Mənimlə
sənin aranda saxla”.
Allah  kitabında insanlarla əxlaqla rəftar etməyin
təqvanın xüsusiyyətlərindən olduğunu buyurmuşdur. Allah
 buyurur:

ِن ِفي ٱلسَّرَّآ ِء َوٱلضَّرَّآء
َ  ٱلَّذِينَ يُنفِقُو١٣٣ َأُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِين
َحبُّ ٱلۡ ُمحۡسِنِين
ِ ُظمِينَٱلۡغَيۡظَ َوٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ َوٱّللَُّ ي
ِ َوٱلۡ ََٰك
١٣٤
Müttəqilər üçün hazırlanmış Cənnətə tələsin. O
müttəqilər ki, bolluqda da, qıtlıqda da xərcləyər,
qəzəblərini udar, insanların günahlarından keçərlər. Allah
yaxşılıq edənləri sevər. (Əli İmran 133-134)
İbn Əbu Dünyə Səid əl-Məqbəriyə istinadən onun belə
dediyini rəvayət etmişdir: “Bizə gəlib çatan rəvayətə görə bir
nəfər İsa ibn Məryəmin  yanına gələrək belə demişdir: “Ey
xeyrin müəllimi! Necə edim ki, Allah`a  layiq olacaq bir
şəkildə təqvalı qul olum?” O buyurdu: “Az bir şeylə buna
nail ola bilərsən. (Bunun üçün) Allah`ı bütün qəlbinlə
sevirsən, gücün yetdiyi qədər əməl etməyə can atırsan və
özünə mərhəmət etdiyin kimi sənin cinsindən olanlara qarşı
da mərhəmətli olursan”. O soruşdu: “Ey xeyrin müəllimi!
Mənim cinsimdən olanlar kimlərdir?” İsa  buyurdu: “Adəm
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 övladının hamısı. Sənə qarşı olunmasını sevmədiyin heç
bir şeyi insanlara qarşı etmə. O zaman Allah`a  layiq olacaq
bir şəkildə təqvalı qul olarsan”.
Peyğəmbər  də gözəl əxlaqı imanın ən kamil
xüsusiyyətlərindən saymışdır. İmam Əhməd və Əbu Davud
Əbu Hüreyrədən  Peyğəmbərin  belə buyurduğunu
rəvayət etmişlər:

ِِ
"ي إَِيَان أَ ْح َسنه هه ْم هخلهقا
َ "أَ ْك َم هل امل ْؤمن

“Möminlərin iman baxımından ən kamil olanı, əxlaqı ən
gözəl olanıdır.” 110 Məhəmməd ibn Nasr əl-Mərvəzi də bu
hədisi rəvayət etmişdir. Onun rəvayətində isə deyilir: “İnsan
mömin olar, amma əgər əxlaqında naqislik olarsa bu o
deməkdir ki, onun imanı da naqisdir”.111
İmam Əhməd, Əbu Davud, Nəsai və İbn Məcə Usəmə ibn
Şərikdən belə dediyini rəvayət etmişlər: “(İnsanlar) “Ey
Allah`ın Rəsulu! İnsana bəxş olunan ən fəzilətli şey nədir?”
deyə soruşdular. O buyurdu: “Gözəl əxlaq”. 112 Həmçinin
Peyğəmbər  də insanların gözəl əxlaqa laqeyidliklə
yanaşaraq təqva əldə etmək üçün gündüzləri orucla, gecələri
namazla keçirməsin və əxlaqı gözəlləşdirməklə məşğul
olmağın təqvada naqisliklərə gətirib çıxarmasını düşünməsin
deyə gözəl əxlaq sahibinin əxlaqı ilə gündüzləri oruc tutub
gecələri namaz qılan şəxsin dərəcəsinə yüksələcəyini xəbər
vermişdir. İmam Əhməd və Əbu Davud Aişədən g
Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət etmişlər:
İmam Əhməd: 2\72,250, Əbu Davud: 4682, Tirmizi: 1162. İbn Hiban:
479, 4176 hədisin səhih olduğunu demişdir.
111 “Tazim Qadri`s-Salə” kitabında: 454. Hədisin sənədində İbn Luheyə
var və onun yaddaşı zəifdir.
112 İmam Əhməd: 4\278, Nəsai “Kubra”da: 1\62, İbn Məcə: 3436. İbn
Hibban: 478, 486 hədisin səhih olduğunu demişdir.
110
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ِ املؤِمن لَي ْد ِرهك ِبس ِن خلهِق ِه درج
ِ
"لصائِِم ال َقائِِم
َّ ات ا
َ ََ ه ْ ه
"إ َّن ْ َ ه

“Heç şübhəsiz ki, mömin gözəl əxlaqı ilə (gündüzləri)
oruclu olanın və (gecələri) namaz qılanın dərəcəsinə
yetişər.”113
Peyğəmbər  həmçinin gözəl əxlaqın (Qiyamət günü)
tərəziyə qoyulacaq ən ağır şey olduğunu, gözəl əxlaq
sahibinin Allah`ın ən çox sevdiyi insanlardan olduğunu və
bu şəxslərin peyğəmərlərin məclisinə yaxın olacağını da
bildirmişdir. İmam Əhməd, Əbu Davud və Tirmizi Əbu
Dərdadan Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət
etmişlər:

ِ  و إِ َّن،"ما ِمن َشي ٍّء يوضع ِف امليز ِان أَثْ َقل ِمن حس ِن اللَ ِق
ب
َ
َ
َ ْ ْ ه َه
َ َ ْه ْ ه
َ صاح
ِ حس ِن الله ِق لَيبله هغ بِِه درجةَ ص
ِ اح
"ِالص َلة
َّ الص ْوِم َو
َّ ب
َ َ ََ
َ هْ ه

“(Qiyamət günü) tərəziyə qoyulacaq şeylər arasında gözəl
əxlaqdan ağır heç bir şey yoxdur. Şübhəsiz ki, gözəl əxlaq
sahibi olan şəxs əxlaqı ilə (gündüzləri) orucla, (gecələri)
namazla keçirən şəxsin yetişdiyi mərtəbəyə yetişər.”114
İbn Hibban “Səhih” kitabında Abdullah ibn Amrdan 
Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət etmişdir:

ِ "أََل أهخِِبهكم ِبَ ِحبِ هكم إِ َل للاِ و أَقْ ربِ هكم ِم ِن َملِسا ي وم
:القيَ َام ِة؟" قَالهوا
َ َْ ْ
ْ َ َ
ْ
ْْه
" أَ ْح َسنه هك ْم هخلهقا: قَ َال،بَلَى
“Sizə Allah`a daha ən sevimli və Qiyamət günü mənim
məclisimə ən yaxın olanınız haqda xəbər verimmi?” İnsanlar

İmam Əhməd: 6\94, Əbu Davud: 4798. İbn Hibban: 480 da hədisin
səhih olduğunu demişdir.
114 İmam Əməd: 6\442, 446, 448, Əbu Davud: 4799, Tirmizi: 2002, 2003.
Tirmizi hədisin həsən səhih olduğunu, İbn Hibban: 481 isə səhih
olduğunu demişlər.
113
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“Bəli” deyə cavab verdilər. O buyurdu: “Əxlaq baxımından
ən gözəl olanınız”.115 Biz daha öncə də Əbu Hüreyrədən 
Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət etmişdik:

""أَ ْكثَ هر َما يه ْد ِخ هل الَنَّةَ تَ ْق َوى للاِ َو هح ْس هن الهله ِق

“İnsanları ən çox Cənnətə daxil edən şey Allah qorxusu
və gözəl əxlaqdır”.
Əbu Davud Əbu Uməmədən  Peyğəmbərin  belə
buyurduğunu rəvayət etmişdir:

ٍّ "أَ َن َز ِعيم بِبِي
"ت ِف أَ ْعلَى الَنَّ ِة لِ َم ْن َح هس َن هخله هقهه
ْ

“Əxlaqı gözəl olan üçün Cənnətin ən yüksək yerində bir
evə zaminəm.” 116 Tirmizi və İbn Məcə də buna bənzər bir
hədisi Ənəs ibn Malikdən  rəvayət etmişlər.117
Gözəl əxlaqın nə olduğu ilə bağlı sələfdən bir çox şey
rəvayət olunmuşdur. Həsən əl-Bəsri demişdir: “Gözəl əxlaq
comərdlik, fədakarlıq və (olunan pisliyə) qarşı səbirli
olmaqdır”.
Şəbi demişdir: “Gözəl əxlaq fədakarlıq, (Allah yolunda)
çoxlu xərcləmək və gülərüzlü olmaqdır”. Şəbidə bu
xüsusiyyətlər var idi.
Abdullah ibn Mübarək demişdir: “O, gülərüzlü olmaq,
yaxşılığı əmr etmək və əziyyət verməkdən uzaq durmaqdır”.
Sələm ibn Əbu Mutiidən gözəl əxlaq barədə soruşdular.
O bu şeiri oxudu:
485. Hədisin isnadı həsəndir.
Əbu Davud: 4800. Hədisin sənədi həsəndir. Hədisi gücləndirən başqa
şahidləri də var.
117 Tirmizi: 1993, İbn Məcə: 51. Hədisin sənədində Sələmə İbn Virdan var
və o zəif ravidir. Tirmizi hədisin başqa şahidləri ilə həsən dərəcəsinə
yüksəldiyini demişdir.
115
116

98

Yanına getdiyin zaman onun (gözlərinin sevincdən)
parıldadığını görərsən,
Sanki ondan istədiyin şeyi ona verirsənmiş kimi.
Onun əlində sənə vermək üçün canından başqa bir şey
yoxdursa,
Onu da (heç tərəddüd etmədən) sənə verər, Allah`dan
qorxsun onu istəyən, istəməsin.
Ona hansı yandan yaxınlaşırsan yaxınlaş o bir dənizdir,
Onun dərinliyi hamıya məlumdur, comərdlik isə onun
sahilidir.
İmam Əhməd demişdir: “Gözəl əxlaq qəzəblənməməyin
və özündən çıxmamağındır”. Onun həmçinin belə dediyi
rəvayət olunmuşdur: “Gözəl əxlaq insanlardan gələnə
(onların sənə etdiyi pisliklərə) səbir etməyindir”.
İshaq ibn Rahaveyh demişdir: “Gözəl əxlaq gülərüzlü
olmaq, qəzəblənməməkdir”. Məhəmməd ibn Nasr əlMərvəzi də buna bənzər bir söz demişdir.
Elm əhlindən bəziləri demişdir: “Gözəl əxlaq Allah  üçün
qəzəbinə hakim olmaq, bidət əhli və facirlərdən başqa hər
kəsə qarşı yumşaq olmaq, tərbiyələndirmək və ya cəza
vermək xaric olmaqla günahları bağışlamaq, pislikdən
çəkindirmək və həddi aşmamaq şərtilə məzlumun haqqını
almaq xaricində müsəlmanlara və ya İslam dövlətində
yaşayan qeyri müsəlmanlara əziyyət verməməkdir”.
İmam Əhmədin “Müsnəd” kitabında Muaz ibn Ənəs əlCuhənidən  Peyğəmbərin  belə dediyi rəvayət
olunmuşdur:

ِ َضائِ ِل أَ ْن ت
 َو،ك
َ  َو ته ْع ِطي َم ْن َحَّرَم،ك
َ ص َل َم ْن قَطَ َع
َ ض هل ال َف
َ ْ"أَف
"مك
َ َص َف َح َع َّم ْن َشت
ْ َت
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“Fəzilətlərin ən fəzilətlisi səninlə münasibəti kəsənlə
münasibət qurmaq, səndən (ehtiyacın olduğu zaman)
əsirgəyənə (ehtiyacı olan şeyi) vermək və səni söyəni
bağışlamaqdır.”118
Hakim Uqbə ibn Amir əl-Cuhənidən  belə dediyini
rvayət etmişdir:

ِ
ِ َاآلخرةِ؟ ت
ُّ ض َل أَ ْخ َل ِق أَ ْه ِل
ص هل َم ْن
َ ْ أََل أه ْخِِبه َك ِبَف،" َي عه ْقبَةه
َ الدنْيَا َو
"ك
َ  َو تَ ْع هفو َع َّم ْن ظَلَ َم،ك
َ  َو ته ْع ِطي َم ْن َحَرَم،ك
َ قَطَ َع

“Allah Rəsulu  mənə belə buyurdu: “Ey Uqbə! Sənə
dünya və axirət əhlinin ən üstün əxlaqından xəbər verimmi?
Səninlə əlaqəni kəsənlə əlaqə qurursan, səndən əsirgəyənə
(ehtiyacı olanı) verirsən və sənə zülüm edəni
bağışlayırsan”.119
Təbarani Əli İbn Əbu Talibdən  Peyğəmbərin  belə
buyurduğunu rəvayət etmişdir:
“Sənə dünya və axirət əhlinin ən kəramətli əxlaqından
xəbər verimmi? Səninlə əlaqəni kəsənlə əlaqə qurmaq,
səndən əsirgəyənə (ehtiyacı olanı) vermək və sənə zülüm
edəni bağışlamaq”120

İmam Əhməd: 3\438, Tabarani “əl-Kəbir”də: 20\413. Hədisin sənədində Zəban İbn Faid və İbn Luheyə var və onlar zəif ravilərdir.
119 Bu hədis həsən hədisdir. Hakim: 4\161-162, İmam Əhməd: 4\148,158.
120 Tabarani “əl-Əvsat”da.
118
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On doqquzuncu
HƏDİS:
ALLAH`IN
HÜDUDLARINI
QORUMAQ VƏ
QƏDƏRƏ İMAN
101

ِ ٍّ َّعن عب ِد للاِ ب ِن عب
 َّب
ِ ف الن
َ ت َخ ْل
َ ْ
 هكْن ه:اس َرض َي للاه َعْن هه َما قَ َال
َْ ْ َ
ِ ِ َ  اِح َف ِظ هللا ََْي َفظ:ات
ِ ُ  ((ي غُ َلم إِِّن أُ َعلِم:فَ َق َال
ْ ٍ ك َكل َم
َ ا ْح َفظ هللا،ْك
َ
ُ َ
ُ
ِ ت فَاست ِعن ِب
 َو،هلل
َ اه
َ  إِذَا َسأَل،ك
َ َََِت ْدهُ َُت
ْ  َو إِذَا،َاسأَ ِل هللا
ْ َْت ف
ْ َ ْ َ ْاستَعن
َّوك إِال
َ ُ َلْ يَ ْن َفع،ش ْي ٍء
َ ُت َعلَى أَ ْن يَ ْن َفع
َ ِوك ب
ْ اجتَ َم َع
ْ ا ْعلَ ْم أَ َّن األ َُّمةَ لَ ِو
ٍ َ ِوك ب
ٍ ش
َ ض ُّر
َ ِب
ُ َاجتَ َمعُوا َعلَى أَ ْن ي
َ َيء قَ ْد َكتَ بَهُ هللاُ ل
ْ  َو إِ ِن،ك
ْ َل،ش ْيء
ٍ َ ِوك إِالَّ ب
ِ ت األَقْ َلم و ج َّف
ِ  رفِ َع،ك
ت
َ ض ُّر
ُ َي
َ َ ُ
ُ َ ش ْيء قَ ْد َكتَ بَهُ هللاُ َعلَْي
ِ
ِ
.ص ِحيح
ُّ
ُّ التِم ِذ
ُ الص ُح
ْ ف)) َرَواهه
َ  َحديث َح َسن: َو قَ َال،ي

Abdullah ibn Abbasdan  belə dediyi rəvayət olunmuşdur: Bir dəfə Allah Rəsulunun  tərkində oturmuşdum və
Peyğəmbər  buyurdu: “Ey oğul! Sənə bəzi sözlər öyrədəcəm. Allah`ı  qoru ki, O da səni qorusun, Allah`ı  qoru ki,
Onu qarşında görəsən. Bir şey istədiyin zaman Allah`dan 
istə, kömək dilədikdə Allah`dan  dilə! Bil ki, əgər ümmət
toplaşıb sənə xeyir vermək istəsə, yalnız Allah`ın  yazdığı
qədər xeyir verə bilərlər. Əgər toplaşıb sənə zərər vermək
istəsələr, yalnız Allah`ın  yazdığı qədər zərər verə bilərlər.
Qələmlər qalxmış, vərəqlər qurumuşdur”. 121
Hədisi Tirmizi “Cəmiu`l-Kəbir” əsərində rəvayət etmiş və
həsən səhih olduğunu demişdir.

121

Tirmizi: 2516
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Tirmizidən başqa bu hədisi rəvayət edən hədis alimləri
aşağıdakı şəkildə rəvayət etmişdirlər:

ِ
ِ َّ ف إِ َل للاِ ِف
ِ ك ِف
،ِالشدَّة
ْ عر
َّ َ ت،ك
َ ْالر َخاء يَ ْع ِرف
َ "ا ْح َف ِظ للاَ َِت ْدهه أََم َام
ِ و ْاعلَم أَ َّن ما أَخطَأ ََك َل ي هكن لِي
،ك
َ َك َلْ يَ هك ْن ليه ْخ ِطئ
َ َصاب
َ َصيب
ْ َ ْ َ
َ َ َو َما أ،ك
َْ ْ ه
ِ  و أَ َّن ال َفرج مع ال َكر،الص ِِْب
 َو أَ َّن َم َع العه ْس ِر،ب
ْ َو ْاعلَ ْم أَ َّن الن
ْ ََ ََ
َ َّ َّصَر َم َع
"يهسرا

“Allah`ı  qoru Onu önündə görərsən, bolluq zamanında
Allah`ı  tanı ki, sıxıntı zamanında O səni tanısın. Bil ki, sənin
üçün yazılmayan hadisə əsla sənin başıva gəlməyəcəkdir.
Sənin üçün yazılmış olan isə heç bir vaxt səndən ötüb
keçməyəcəkdir. Bil ki, qələbə səbirlə, qurtuluş çətinliklə əldə
olunur. Hər bir çətinlikdən sonra bir asanlıq vardır”. 122
Bu hədisi Tirmizi Hənəş əs-Sənanidən o da ibn Abbasdan
 rəvayət etmişdir. Hədisi imam Əhməd başqa bir şəkildə
rəvayət etmişdir. İmam Əhmədin rəvayəti belədir:

ِ "ي غه َلم أَو ي غهلَيم أََل أ
ٍّ ك َكلِم
ِِ
:ت
َ ات يَْن َفعه
َ
ك للاه ب َّن؟ فَ هق ْل ه
َ َ هعل هم
َ ه ْ َ ْه
ِ ْ اِحف ِظ للا َيفظ: فَق َال،ب لَى
ِف إِ َل للا
ْ  تَ َعَّر،ك
َ
َ  ا ْح َف ِظ للاَ َِت ْدهه أََم َام،ك
َ َْ َ َ ْ
َ
ِ َّ ِف
ِ ِ
ِ َ ف،ت
،ت
َ ْالر َخاء يَ ْع ِرف
َ استَ َعْن
ْ  َو إِذَا،َاسأَل للا
ْ َ ْ َو إِذَا َسأَل،ك ِف الشدَّة
ِ ِ ِ َف
َِ  فَلَو أَ َّن الَْلق هكلَّهم،ف ال َقلَم ِبَا هو َكائِن
جيعا
ْ
ْ
َْ ه
َ  قَ ْد َج َّ ه ه،استَع ْن بلل
ِ وك بِ َشي ٍّء َل ي ْق
 َو إِ ْن أََر هادوا أَ ْن، َلْ يَ ْق ِد هروا َعلَ ِيه،ض ِه للاه
َ ْ ْ َ أََر هادوا أَ ْن يَْن َفعه
ٍّ
ِ
الص ِِْب
َ ضُّر
َ َوك بِ َش ْيء َلْ يَ ْكته ْبهه للاه َعل
يَ ه
َ  َو ْاعلَ ْم أَ َّن ِف، َلْ يَ ْق هد هروا َعلَيه،يك
Hədisi İmam Əhməd: 1\293, Əbu Yəla: 2556, Tirmizi: 2516 rəvayət
etmişdir.
122

103

ِ
 َو أَ َّن ال َفَر َج َم َع،الص ِِْب
ْ َ َو أَ َّن الن،َعلَى مضا تَ ْكَرهه َخ ْريا َكثريا
َ صَر َم َع
ِ ال َكر
" َو أَ َّن َم َع العه ْس ِر يه ْسرا،ب
ْ

“Ey oğul və ya oğulcuğum! Sənə Allah  qatında faydalı
olacaq bəzi sözlər öyrəddimmi? Dedim: “Bəli!” Allah Rəsulu
buyurdu: “Allah`ı  qoru ki, O da səni qorusun, Allah`ı 
qoru ki, Onu önündə görəsən. Bolluq zamanında Allah`ı 
tanı ki, sıxıntı zamanında O, səni tanısın. Bir şey istəyəndə
Allah`dan  istə, kömək dilədikdə Allah`dan  dilə! Bil ki, nə
olacaqsa artıq yazılmış və qələmlər qurumuşdur. Əgər bütün
məxluqat Allah`ın  sənin üçün yazmadığı bir işdə sənə
fayda vermək istərlərsə onu edə bilməzlər. Həmçinin əgər
bütün məxluqat Allah`ın  sənə yazmadığı bir işdə sənə zərər
vermək istərlərsə onu edə bilməzlər. Bil ki, sevmədiyin bir
şeydə səbir etməyində sənin üçün bir çox xeyirlər vardır.
Şübhəsiz ki, qələbə səbirlə, qurtuluş çətinliklə əldə olunur.
Hər bir çətinlikdən sonra bir asanlıq vardır”.
Bu hədisin ləfzi müəllifin 123 qeyd etdiyi və Tirmizidən
başqalarından rəvayət etdiyi hədislərin mətnindən daha
tamdır. Şeyxin rəvayət etdiyi ləfzi Abd ibn Hümeyd
“Müsnəd” 124 kitabında zəif bir sənədlə Ətadan, o da ibn
Abbasdan  rəvayət etmişdir. İbn Salah da bu hədisin İmam
Nəvəvinin “Qırx hədis” kitabının əsli olan “Əhədis əlKulliyyə” kitabında Abd ibn Hümeyd  və başqalarından
rəvayət edildiyini demişdir. Bu hədis ibn Abbasdan  oğlu
Əli, azadlı köləsi İkrimə, Əta ibn Əbu Rəbah, Amr ibn Dinar,
Übeydullah ibn Abdullah, İbn Əbu Müleykə və başqalarından rəvayət edilmişdir. Bu rəvayətlərin içində ən səhih sənəd
Müəllif dedikdə İbn-i Rəcəb “Qırx Hədis” kitabnın müəllifi İmam
Muhyiddin ən-Nəvəvini nəzərdə tutur.
124 Abd İbn Hümeyd “Müsnəd” kitabında 636 rəqəmi ilə rəvayət etmişdir.
123

104

Tirmizinin rəvayət etdiyi Hənəş əs-Sənanin rəvayətidir.
Bunu məşhur hədis alimi olan İbn Məndə və başqaları
demişdir. Peyğəmbərin  İbn Abbasa  etdiyi bu nəsihət Əli
ibn Əbu Talib, Əbu Səid əl-Xudri, Səhl ibn Səd, Abdullah ibn
Cəfərdən f zəif sənədlərlə rəvayət edilmişdir.
Uqeyli 125 deyir ki, Tirmizinin Hənəş əs-Sənani yolu ilə
rəvayət etdiyi hədisin sənədindən başqa rəvyətlərin hamısı
zəifdir və lakin bu zəif sənədlər bir-birini dəstəkləyir.
Bu hədis dinin mühim məsələri ilə əlaqədar ümumi
qaydaları və çox böyük tövsiyələri əhatə edir. Alimlərdən
birisi belə demişdir: “Bu hədis üzərində düşündüyüm zaman
məni dəhşətə gətirdi və az qala ağlımı itirəcəkdim. Bu hədisi
bilməyən və ya tam olaraq qavramayan nə qədər
təəssüflənsə də azdır”.126
Mən bu hədisi şərh edərək ayrıca bir kitab 127 yazdım,
lakin burda hədisin əsas məqsədlərini Allah`ın  izni ilə qısa
olaraq şərh edəcəyik.
Allah Rəsulunun  “Allah`ı  qoru!” sözünün mənası:
Allah`ın  hududlarını, haqlarını, əmrlərini və qadağalarını
qorumaqdır. Bunları qorumaq əmrlərini tam olaraq yerinə
yetirmək, qadağalardan lazımı qədər uzaq durmaq, Onun
bizim üçün qoyduğu sərhədlərdə dayanmaq, Onun əmr
etdiyi sərhədləri aşmamaq və icazə verdiyi məsələlərdə ifrata
varıb qadağalarından uzaq durmaqla olur. Hər kim bunları
edərsə Allah`ın  Öz kitabında mədh etdiyi Onun
hüdudlarını qoruyan şəxslərdən olar. Allah belə buyurur:
Uqeyli “Duafa” kitabında: 3\54 bunu qeyd etmişdir.
Bu alim Əbu`l-Fərəc İbn Cövzidir. Onun bu sözü “Seydu`l-Xatir” adlı
əsərində zikr olunur.
127 İbn Rəcəİbn bu hədisi şərh etdiyi kitabının adı “Nuru`l-İqtibas fi
mişkət vasəyyətu`n-Nəbi lİbn Abbas”-dır.
125
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َشيَ ٱلرَّحۡمََٰن
ِ َ َّمنۡ خ٣٢ ٞ
ب حَفِيظ
ٍ هََٰذَا مَا تُوعَدُونَ ِلكُلِّ أَوَّا
٣٣ ٍ ُّمنِيبٞ
ِبٱلۡغَيۡبِ وَجَآءَ بِقَلۡب
Onlara
deyiləcəkdir:
"Bu,
və’d
olunduğunuz
(Cənnətdir). O, hər bir (tövbə edib Allah`a tərəf) qayıdan,
(nəfsini haramdan, özünü günahdan) qoruyan, Rəhmandan
(Onu) görmədən qorxan və (Rəbbinin hüzuruna) haqqa
dönmüş qəlblə gələn bəndə üçündür! (Qaf 32-33)
Ayədəki “qoruyan” kəlməsini Allah`ın  əmrlərini
qoruyan və hər zaman Ona yönələrək özünü günahlardan
təmizləyən mənasına gəldiyini təfsir etmişdirlər. Allah`ın 
qorunmasını əmr etdiyi işlərin başında namaz gəlir. Allah 
təala namazı qorumağı bizə əmr edərək buyurur:

َطىَٰ َوقُومُواْ ّللَِّ قََٰنِتِين
َ ۡحََٰ ِفظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوََٰتِ َوٱلصََّلوَٰةِ ٱلۡوُس
٢٣٨
(Fərz, vacib) namazlara, (xüsusilə) orta namaza (günortadan sonrakı əsr namazına, ikindi namazına) riayət (əməl)
edin və Allah`a itaət üçün ayağa qalxın (namaza durun)
(Bəqərə 238)
Həmçinin onu mühafizə edənləri mədh edərək buyurmuşdur:

٣٤ َصَلَتِهِمۡ يُحَا ِفظُون
َ ََٰوٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَى
Və o kəslər ki, namazlarını (layiqincə) hifz edərlər.
(Məəric 34)
Allah Rəsulu  buyurmuşdur:

"َ َكا َن لَهه ِعْن َد للاِ َع ْهد أَ ْن يه ْد ِخلَهه الَنَّة،ظ َعلَْي َها
َ َ" َم ْن َحاف
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“Hər kim namazları mühafizə edərsə Allah  tərəfindən
ona Cənnətə girəcəyi haqqında söz verilmişdir”128
Başqa bir hədisdə isə Peyğəmbər  buyurmuşdur:

ِ  هك َّن لَه نورا و ب رهان و َناة ي وم،ظ علَي ِه َّن
"القيَ َام ِة
ْ َ َ َ" َم ْن َحاف
َ ْ َ َ َ َ ْه َ ه

“Hər kim namazlarını mühafizə edərsə namazlar onun
üçün Qiyamət günü nur, hüccət və qurtuluş olar.”129
Dəstəmazı mühafizə etmək də əmr olunan xüsuslardan
biridir. Çünki dəstəmaz namazın açarıdır. Peyğəmbər  belə
buyurmuşdur:

ِ ظ علَى الوض
ِ
"وء إِلَّ هم ْؤِمن
"َل هيَاف ه َ ه ه

“Dəstəmazı ancaq mömən mühafizə edər.”130

Qorunmasına əmr olunan şeylərdən biri də andlardır.
Allah  belə buyurur:

٨٩ ََۚۡوٱحۡ َفظُوٓاْ أَيۡمََٰ َنكُم
Andlarınızı qoruyun (onları pozmaqdan çəkinin). (Maidə
89)
Andlar insanların tez-tez müraciət etdikləri məsələlərdəndir. Lakin bir çox insan andların zəruri etdiyi şeyləri ehmal
edir, onları qorumur və bu andları yerinə yetirmirlər.
Qorunması əmr olunan şeylərdən biri də İbn Məsudun 
mərfu131 hədisində rəvayət etdiyi başın və qarının mühafizə

Hədisi İmam Malik: 1\123, İmam Əhməd: 5\317, 319, Əbu Davud:
1420, İbn Məcə: 1401 Ubadə İbn Samitdən rəvayət etmişlər. İbn Hibban
hədisin səhih olduğunu demişdir.
129
Hədisi İmam Əhməd: 2\169, Darimi: 2\301 Abdullah İbn Amrdan
rəvayət etmişdir. İbn Hibban hədisin səhih olduğunu demişdir.
130 Hədisi İmam Əhməd: 5\ 282, Darimi: 1\168 Səvbandan rəvayət etmişdir. İbn Hibban hədisin səhih olduğunu demişdir.
128
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edilməsidir. İbn Məsud  bir gün Allah Rəsulunun  belə
buyurduğunu rəvayət etmişdir:
“Allah`dan  haqqı ilə həya edin!” Biz: “Ey Allah`ın
Rəsulu! Allah`a  həmd olsun biz Allah`dan  həya edirik.”
Allah Rəsulu  buyurdu: “Söyləmək istədiyim sizin qəsd
etdiyiniz həya deyildir. Allah`dan  haqqı ilə həya etmək,
başı və onun daşıdıqlarını, qarnı və onun əhatə etdiklərini
qorumaq, ölümü və torpaqda çürüməyi xatırlamaqdır. Hər
kim axirəti istəsə dünya həyatının zinətini tərk etməli, axirəti
bu həyatdan üstün tutmalıdır. Hər kim bu deyilənləri etsə
Allah`dan  haqqı ilə həya etmiş olar”. 132
Başı və onun daşıdıqlarını qorumaq - qulağı, gözü və dili
haramlardan qorumaq mənasındadır. Qarnı və onun əhatə
etdiklərini qorumaq isə qəlbi haramlarda israr etməkdən
mühafizə etmək mənasındadır. Allah  belə buyur:

٢٣٥ َُۚسكُمۡ َفٱحۡ َذرُوه
ِ َُوٱعَۡلمُوٓاْ أَنَّ ٱّللََّ َيعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنف
Bilin ki, Allah sizin qəlbinizdə olanı bilir. Ondan
(Allah`dan) qorxun! (Bəqərə 235)
Allah  həmçinin bu əzaların hamısını bir ayədə
toplamışdır. Allah  buyurur:

ولا
ٞ ُٔۡعنۡهُ مَس
َ َصرَ َوٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلََٰٓئِكَ كَان
َ َلسمۡعَ َوٱلۡب
َّ إِنَّ ٱ
٣٦
Şübhəsiz ki, qulaq, göz və ürək-bunların hamısı
(sahibinin etdiyi əməl, dediyi söz barəsində) sorğu-sual
olunacaqdır. (İsra 36)

Mərfu hədis səhabənin və ya tabiunun Peyğəmbərə isnadetdiyi hədisdir.
132 Hədisi imam Əhməd: 1\387, Tirmizi: 2458, Bəğavi: 4033 rəvayət etmişlər. Tirmizi hədisin zəif olduğunu demişdir.
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Haram olan yeməli və içməli şeylərin qarına daxil
olmasının qarşısını almaq da qarını qorumağa daxildir.
Allah`ın  qadağan etdiyi şeyler arasında qorunması lazım
olan ən mühümü dili və cinsiyyət orqanını haramlardan
qorumaqdır. Əbu Hüreyrə  Peyğəmbərin  belə
buyurduğunu rəvayət etmişdir:

ِ
"َ َد َخ َل الَنَّة،ي ِر ْجلَْي ِه
َ " َم ْن َح ِف
َ ْ َ َو َما ب،ي َلْيَ ْيه
َ ْ َظ َما ب

“Hər kim iki çənəsi və iki ayağı arasındakını qorusa
cənnətə girər.”133
İmam Əhməd Əbu Musa əl-Əşaridən  Allah Rəsulunun
 belə dediyini rəvayət etmişdir:

"َ َد َخ َل الَنَّة،ي فَ ْق َمْي ِه َو فَ ْر َجهه
َ " َم ْن َح ِف
َ ْ َظ َما ب

“Hər kim iki çənəsi arasındakını və cinsiyyət orqanını
qoruyarsa Cənnətə girər.”134
Allah  cinsiyyət orqanını qorumağı əmr etmiş və onu
qoruyanları mədh edərək belə buyurmuşdur:

٣٠ َۚۡجهُم
َ صرِهِمۡ وَيَحۡ َفظُواْ فُرُو
ََٰ ۡقُل ِّللۡمُؤۡمِنِينَ َيغُضُّواْ مِنۡ أَب
(Ya Rəsulum! ) Mömin kişilərə de ki, gözlərini haram
edilmiş şeylərdən çevirsinlər (naməhrəmə baxmasınlar),
ayıb yerlərini (zinadan) qorusunlar. (Nur 30)

اٞ
جهُ ۡم وَٱلۡحََٰ ِفظََٰتِ َوٱلذََّٰ ِكرِينَ ٱّللََّ كَثِير
َ َوٱلۡحََٰ ِفظِينَ ُفرُو
٣٥ اٞ
عظِيم
َ  وَأَجۡرًاٞ
لذ ِكرََٰتِ أَعَدَّ ٱّللَُّ لَهُم َّمغۡ ِفرَة
ََّٰ َوٱ
Ayıb (övrət) yerlərini (zinadan) qoruyub saxlayan
kişilər və qadınlar və Allah`ı çox zikr edən kişilər və
Hədisi imam Hakim “əl-Müstədrak”-da: 4\357, Tirmizi: 2409 rəvayət
etmişlər. İmam Zəhəbi və İbn Hibban hədisin səhih, Tirmizi isə həsən
olduğunu söyləmişlər.
134 Hədisi imam Əhməd “əl-Müsnəd” kitabında: 4\398 rəvayət etmişdir.
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qadınlar üçün (axirətdə) məğfirət (bağışlanma) və böyük
bir mükafat (Cənnət) hazırlamışdır! (Əhzab 35)
Bir digər ayədə Allah  belə buyurmuşdur:

٢ن
َ شعُو
ِ ََٰ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صََلَ ِتهِمۡ خ١ َقَدۡ َأفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُون
َِلز َكوَٰةِ ََٰف ِعلُون
َّ  َوٱلَّذِينَ هُمۡ ل٣ ََوٱلَّذِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرِضُون
جهِمۡ أَوۡ مَا
ِ ََٰعلَىَٰٓ َأزۡو
َ َّ إَِّل٥ َجهِمۡ حََٰ ِفظُون
ِ  َوٱلَّذِينَ هُمۡ لِ ُفرُو٤
٦ َمََلكَتۡ أَيۡمََٰ ُنهُمۡ َفإ َِّنهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِين
Həqiqətən, möminlər nicat tapmışlar! O kəslər ki,
namazlarında (hər şeyi unudaraq ruhən və cismən yalnız
Allah`a) müti olub (Ona) boyun əyərlər! (Allah`ın
qarşısında kiçilərlər! ) O kəslər ki, lağlağıdan üz
döndərərlər; O kəslər ki, zəkat verərlər; O kəslər ki, ayıb
yerlərini (zinadan) qoruyub saxlayarlar; Ancaq zövcələri və
cariyələri istisna olmaqla. Onlar (zövcələri və cariyələri ilə
görəcəkləri bu işdən ötrü) qınanmazlar.” (Muminun 1-6)
Əbu İdris əl-Xəvlani demişdir: “Allah  Adəmi a yer
üzünə endirdiyi zaman ona ilk etdiyi tövsiyə, cinsiyyət
orqanını qoruması və hallalların xaricinə çıxmamasıdır”.
Allah Rəsulunun  hədisdə keçən: “Allah  da səni
qorusun” sözünün mənası odur ki, hər kim Allah`ın 
hüdudlarını qoruyub, haqqlarını yerinə yetirərsə Allah  da
onu qoruyar. Çünki hər əmələ veriləcək qarşılıq o əməlin
növündən olur. Allah  buyur:

٤٠ ِوَأَوۡفُواْ ِب َعهۡدِيٓ أُوفِ بِعَهۡ ِدكُمۡ وَإِيََّٰيَ فَٱرۡهَبُون
Siz mənə verdiyiniz sözünüzə əməl edin ki, Mən də sizə
verdiyim əhdə vəfa edim. (Bəqərə 40)
Allah  belə buyurur:

١٥٢ َِفٱذۡ ُكرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡ ُكرُواْ لِي وََّلَ َتكۡفُرُون
Məni xatırlayın ki, Mən də sizi xatırlayım. (Bəqərə 152)
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Həmçinin başqa bir ayədə belə buyurur:

٧ ۡصرُواْ ٱّللََّ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَا َمكُم
ُ إِن تَن
Əgər siz Allah`a (Allah`ın dininə və Peyğəmbərinə)
yardım göstərsəniz, O da sizə yardım göstərər və sizi sabitqədəm edər. (Muhəmməd 7)
Allah`ın  öz qulunu qoruması iki şəkildə olur:
Birincisi: Onu bu dünyada qorumasıdır, bu da onun
cismini, övladlarını, ailəsini və malını qorumasıdır. Allah 
belə buyurur:

ِ مِّنُۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ َومِنۡ خَلۡ ِفهِۦ يَحۡ َفظُو َنهُۥ مِنۡ َأمۡرٞ
َلهُۥ ُمعَقِّبََٰت
١١ َِّۗٱّلل
(İnsan üçün) onu öndən və arxadan təqib edənlər
(mələklər) vardır. Onu (insanı) Allah`ın əmri ilə
qoruyurlar. (Rad 11)
İbn Abbas  deyir: “Ayədə qeyd olunan “təqibçilər”
sözündən məqsəd mələklərdi. Allah`ın  əmri ilə insanları
qoruyarlar. Allah`in  təqdir etdiyi hər hansı bir hadisə baş
verdikdə isə artıq qorumağı buraxarlar”. 135
Ələ deyir ki: “Hər bir şəxsin yanında onun üçün təqdir
olunmayan təhlükələrdən onu qoruyan iki mələk vardır.
Allah`ın  təqdiri gəldiyi zaman artıq onlar qorumanı tərk
edərlər, beləki əcəl hər bir şəxs üçün ən güclü bir qalxandır”.
136

Mücahid deyir ki: “Hər bir şəxsi yuxuda və oyaq halında
cinlərdən, insanlardan və zərərverici həşəratlardan qoruyan
iki mələk vardır. O şəxs üçün bir təhlükə olduqda “Arxana
diqqət et!” deyə ona xəbərdalıq edərlər. Ancaq Allah 
135
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Təbəri “Camiu`l-Bəyən” kitabında 20216 rəqəmi ilə rəvayət etmişdir.
Təbəri: 20247.
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tərəfindən təqdir olunana isə qarışmazlar və onlar həmin
şəxsin başına gələr”. 137
İmam Əhməd, Əbu Davud və Nəsai İbn Ömərin  belə
dediyini rəvayət etmişlər: “Allah Rəsulu  gecələyərkən və
sabahlayarkən bu duaları etməyi heç vaxt unutmazdı:

ِ الدنْيا و
ِ َِ ك
الع ْف َو
َ  اللَّ هه َم إِِن أَ ْسأَله،ِاآلخَرة
َ "اللَّ هه َّم إِِن أَ ْسأَله
َ ك
َ َ العافيَةَ ف ه
ِ ِ ِ و
 َو ِآم ْن، اللَّ هه َّم ا ْسته ْر َع ْوَرِت،اي َو أَ ْهلِي َو َم ِال
َ َ
َ َالعافيَةَ ف د ِين ِو هدنْي
ِ
ِ ْ َاح َفظِْن ِم ْن ب
، َو َع ْن ََيِي ِن ِو َع ْن شَ ِال،ي َو ِم ْن َخ ْل ِفي
َّ ي يَ َد
ْ  َو،َرْو َع ِت
ِ
"ك أَ ْن أه ْغتَ َال ِم ْن َْت ِت
َ ِ َو أَعهوذه بِ َعظَ َمت،َو ِم ْن فَ ْوقي
“Allah`ım Səndən dünya və axirətdə afiyət istəyirəm.
Allah`ım mən səndən dinim, dünyam, malım və ailəm üçün
bağışlanma və afiyət istəyirəm. Allah`ım! Eyiblərimi ört,
qorxumu güvənə çevir. Məni önümdən, arxamdan,
sağımdan, solumdan və üstümdən gələcək olan
təhlükələrdən qoru! Alt tərəfimdən gələ biləcək təhlükədən
Sənin əzəmətinə sığınıram!”138
Hər kimsə gənc və qüvvətli olduğu zamanlarda Allah`ın 
hüdudlarını qorusa Allah  da onu qocalığında və zəiflədiyi
zaman qoruyar. Bu onun görmə, eşitmə, güc, qüvvət və ağıl
kimi nemətlərinin əlindən alınmaması ilə olur.
Bəzi alimlərin yaşları yüzdən çox olmasına baxmayaraq
güc və ağıl nemətindən faydalandıqarı haqqında rəvayətlər
vardır. Bir dəfə bu yaşlı alimlərdən biri cavanlara məxsus
olan gözlənilməz bir hərəkət etmiş və bundan dolayısı
qınanmışdır. Bu zaman o demişdir: “Biz bu bədənimizi və
137

Təbəri: 20245.
Hədisi imam Əhməd: 2\25, Əbu Davud: 5074, Nəsai: 8\282, İbn Məcə:
3871 rəvayət etmişdir. Hədis səhihdir.
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əzalarımızı kiçikliyimizdə haramlardan qoruduq. Allah  da
bizim üçün onları yaşlandığımız zaman qoruyur”. 139
Lakin gəncliyində Allah`ın  hüdudlarını qorumayan
insanların qocaldıqları zaman hansı vəziyyətə düşdüyü
hamının gördüyü bir məsələdir. Belə ki, sələfdən bir şəxs
qoca bir kişinin diləndiyini görüb belə deməşdir: “Bu insan
Allah`ın  əmrlərinə əməl etməmişdir və qocaldığında da
Allah  onu unutmuşdur”.
Allah  bir şəxsin saleh olması səbəbilə ölümündən sonra
da onun nəslini qoruyar. Allah  buyurur:

وَأَمَّا ٱلۡجِدَارُ َفكَانَ لِ ُغََٰلمَيۡنِ يَتِيمَيۡنِ فِي ٱلۡمَدِينَةِ َوكَانَ َتحۡتَهُۥ
ا َفَأرَادَ َر ُّبكَ أَن يَبُۡلغَآ أَشُدَّهُمَاٞ
 َّل ُهمَا َوكَانَ أَبُوهُمَا صََٰلِحٞ
كَنز
٨٢ ََۚ مِّن ر َِّّبكٞ
وَيَسۡتَخۡرِجَا كَنزَ ُهمَا رَحۡمَة
Divara gəldikdə isə, o, şəhərdə olan iki yetim oğlanın
idi. Altında onlara çatası bir xəzinə vardı. Onların atası
əməlisaleh (bir adam) idi. Rəbbin onların həddi-büluğa
çatmalarını və Rəbbindən bir mərhəmət olaraq öz
xəzinələrini tapıb çıxartmalarını istədi. (Kəhf 82) Ayədədə
keçdiyi kimi bu övladların və xəzinələrinin qorunmasının
səbəbi onların atalarının əməlisaleh bir şəxs olması idi.
Səid ibn Müsəyyibbin oğluna belə dediyi nəql olunur:
“Mən sənin Allah  tərəfindən qorunmağın üçün çoxlu
namaz qıldım”. Bunu dedikdən sonrada əl-Kəhf surəsindəki
bu ayəni oxumuşdur: “Onların ataları əməlisaleh bir adam
idi”.
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Bu imam, şeyxu`l-İslam, qazı Əbu Tiyb Tahir İbn Abdullah İbn Tahir
İbn Amr ət-Təbəri əş-Şafiidir. Hicrətin 450-ci ilində dünyasını
dəyişmişdir. Dünyasını dəyişərkən yaşı yüzdən çox olmuşdur.
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Ömər ibn Abdu`l-Əziz belə demişdir: “Bir mömin
öldükdən sonra da Allah  mütləq onun övladlarını və
övladlarının övladlarını qoruyacaqdır”.
İbn əl-Münkədirin belə dediyi rəvayət olunur: “Bilin ki,
Allah  əməlisaleh adamın övladlarını, övladlarının
övladlarını və hətta onların ətrafında dolaşan insanları da
qoruyar və onların ayıblarını örtər”. 140
Bir qul Allah`a  itaət etdiyi müddət ərzində Onun
tərəfindən qorunmuş olar. İmam Əhməd “Müsnəd “
kitabında Allah Rəsulunun  belə buyurduğunu rəvayət
edir:

ِ " َكان
ٍّ
ِ ِ ت ِف س ِريٍَّّة ِمن
ت ثِْن َ ْت
ْ  َو تََرَك،ي
َْ
َ املسلم
ْ َ َ ْ  فَ َخَر َج،ت ا ْمَرأَة ِف بَيت
ِ
ِ ع َشرَة عْن زا و ِصي
ت َعْن زا َهلَا َو
ْ  فَ َف َق َد: قَ َال،ت تَ ْن ِس هج بَا
ْ َصيَ تَ َها َكان
ْ َ َ َ َ
ِ
ِ  إِنَّك قَ ْد ض ِمْن،ب
ِ ِصي
ك أَ ْن
َ ت ل َم ْن َخَر َج ِف َسبِيل
َ ِ  َي َر:ت
ْ َ فَ َقال،صيَّتَ َها
َ َ
ْ
ِ  و إِِن قَ ْد فَ َق ْدت عْن زا ِمن َغنَ ِمي و ِصي،ظ علَ ِيه
 َو إِِن أَنْ هش هد َك،صيَِّت
ْ َ
ْ َ ه
َ َ َ َْت َف
ِ عْنِزي و ِصي
اش َد ِتَا َربَّ َها
 َو َج َع َل َر هس ه: قَ َال.صيَِّت
َ َ يَ ْذ هك هر ِش َّدةه همن ِول للا
ْ َ َ
ِ  قَ َال رس ه،تَبارَك و تَع َال
ِ  و ِصي،ت عْن زها وِمثْ لَها
صيَّته َها
ْ َ فَأ: ول للا
ْ َ َ َ َ صبَ َح ْ َ ه
َ َ ََ
َه
"َو ِمثْ لَ َها
“Daim evində oturan bir qadın, bir gün on iki keçisini və
yun əyirən alətini evində buraxaraq müsəlmanlarla birlikdə
döyüşə qatılmaq üçün evindən çıxır. O, geri döndüyü zaman
bir keçisinin və yun əyirən alətinin itdiyini görür. Bu zaman
qadın belə deyir: “Ey Rəbbim! Sənin üçün yola çıxan şəxsin
Sənin tərəfindən qorunacağına kəfil olduğunu buyurursan.
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Bunu Abdullah İbn Mübarək “Zühd” kitabında: 330, əl-Hümeydi: 373,
Əbu Nueym “əl-Hilyədə”: 3\148 rəvayət etməşlər.
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Mən keçilərimdən birini və yun əyirən alətimi itirdim.
Bunları Səndən istəyirəm.” Allah Rəsulu  qadının Allah`dan
 istəyinin qüvvətini anlatdı və sonra buyurdu: “Bundan
sonra itirdiyi keçi ilə birlikdə bir keçi əlavə, yun əyirən aləti
ilə birlikdə bir alət də əlavə ona verildi”. 141
Hər kim Allah`ın  hüdudlarını qoruyarsa Allah  da onu
hər bir əziyyət və müsibətlərdən qoruyar. Sələfdən bəziləri
demişdir: “Hər kim Allah`dan  qorxarsa özünü qorumuş
olar. Hər kim təqvasını itirərsə artıq özünü itirmiş olar və
beləliklə Allah`ın  ondan qoruması qalxmış olar”.
Allah`ın  əmirlərini qoruyan insanları Allah`ın 
qorumasının ən heyrət verici tərəflərindən biridə budur ki,
yaradılışı və təbiəti etibarı ilə insanlara əziyyət və zərər
verən heyvanları bu şəxslər üçün qoruma vasitəsi etmişdir.
Bu hədisidə nəql olunan əhvalat buna misal ola bilər. “Allah
Rəsulunun  azadlı kölələrindən birisinin mindiyi gəmi
dənizdə xarab olmuş və bir adaya çıxmışdır. Bu zaman orada
bir aslan həmin şəxsi yolunu tapana qədər təqib etmiş və
ayrılacağı zaman vidalaşırmış kimi nərildəmiş və gerə dönüb
getmişdir.”142
İbrahim ibn Ədhəmin bir bağçada yatarkən bir ilanın
ağzında bir nərgiz çişəyini tutaraq, oyanana qədər onu
gözlədiyi rəvayət edilmişdir.
Bunun əksi olaraq hər kim Allah`ın  əmirlərinə qarşı
gələrsə Allah  da onu unudar və məxluqat arasında zərərə
uğramış olar. Hətda fayda gəlməsini gözlədiyi ailəsi və
yaxınlarından belə ona zərər və əziyyət gələr. Belə ki,
Hədisi həmçinin Heysəmi “Məcməu`l-Zəvaid” kitabında: 5\277 rəvayət etmiş və sənədinin səhih olduğunu bildirmişdir.
142 Hədisi Təbərani “əl-Kəbir” kitabında: 6433 rəvayət etmişdir. Hədisin
sənədi həsəndir.
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sələfdən birinin belə dediyi rəvayət edilmişdir: “Mən Allah`a
 üsyan etdiyimi, xidmətçim və miniyimin mənə qarşı
rəftarından anlayaram”. 143
Qorunmanın ikinci şəkli isə, daha dəyərli və şərəfli
olanıdır. Bu Allah`ın  qulunu dinini və imanını qorumasıdır.
Onu həyatı boyunca dinində düşə biləcəyi şübhə və azdırıcı
şeylərdən qoruyar, haram olan arzulardan uzaq tutar və
ölümü anında onu dinində sabit edər və iman üzərində onun
canını alar. Sələfdən bəziləri deyir ki; “Bir şəxsin ölüm
zamanı gəldiyi vaxt, mələyə onun başını qoxula deyilərək
əmr olunar. Mələk deyər: “Onun başından Quran iyi gəlir”.
“Sonra onun qəlbini qoxula deyilər. Mələk deyər:
“Qəlbindən oruc iyi gəlir. “Sonra onun ayaqlarını qoxula
deyilərək əmr olunar. Mələk deyər: “Ayaqlarından gecə
namazının iyi gəlir”. Bu zaman deyilər: “O insan öz nəfsini
qorumuş və Allah  da onu qorumuşdur.”
Buxari və Muslimdən nəql olunan bir rəvayətdə Allah
Rəsulunun  Bəra ibn Əzibə  yatarkən belə deməyi əmr
etdiyi bildirilir:

ِ
اح َفظْ َها ِبَا َْت َف ه
ْ ِ"إِ ْن قَب
َض
ْ َ َو إِ ْن أَْر َس ْلتَ َها ف،ت نَ ْفسي فَ ْارَحَْ َها
َظ بِه
ِِ َّ ِعباَد َك
"ي
َ
َ الصال
“Əgər ruhumu alsan mənə mərhəmət et, əgər canımı
almazsansa saleh qulları qoruduğun kimi məni də qoru!”. 144
Ömərdən  rəvayət olunan hədisdə Allah Rəsulunun 
ona belə öyrətdiyi nəql olunur:

Bu şəxs Fudeyil İbn İyaddır. Onun bu sözü “əl-Hilyə” kitabında
rəvayət edilmişdir.
144
Hədisi bu cür Əbu Hüreyrədən Buxari: 6320, Müslim: 2714 rəvayət
etməşdər. Müəllif hədisin ravilərini qarışdırmışdır.
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ِ َ و اح َفظِْن ِب ِلس َلِم ق،"اللَّه َّم اح َفظِْن ِب ِلس َلِم قَائِما
 َو،اعدا
ْ َ
ْ ه
ْ
ْ
ِ ِ
ِ ف ع هدوا و َل ح
ِ
"اسدا
ْ
َ َ َ َّ ِ  َو َل تهط ْع،اح َفظِْن ِب ِل ْس َلم َراقدا
“Allah`ım məni ayaq üstə olarkən islamda olaraq qoru,
oturarkən islamda olaraq qoru, yatarkən islamda olaraq
qoru. Düşmənlərimin və mənə həsəd edənlərin mənə qarşı
istəklərini gerçəkləşdirmə!” Bu hədis ibn Hibbanın “Səhih”
kitabında rəvayət olunmuşdur.
Peyğəmbər  səfərə çıxan şəxsə belə deyərdi:

ِ
ِ
ِ
"ك
َ ك َو َخ َواتِ َيم َع َمل
َ َك َو أََمانَت
َ َ"اَ ْستَ ْودعه للاَ دين

“Səni dinin, güvən içərisində olman və əməlinin xeyərlə
bitməsi üçün Allah`a  əmanət edirəm”.
Allah Rəsulu  həmçinin belə buyurur:

ِ
ِ
ِ
"ك
َ ك َو َخ َواتِ َيم َع َمل
َ َك َو أََمانَت
َ َ"اَ ْستَ ْودعه للاَ دين

“Allah`a  bir şey əmanət edildikdə onu qoruyar”. Hədisi
imam Nəsai və başqaları rəvayət etmişdir. 145
Xülasə olaraq Allah  dinin qoyduğu sərhədləri qoruyan
hər kəsi mühafizə edər. O, şəxs ilə dinini fəsada uğradacaq
şeylər arasına müxtəlif qoruma yolları ilə maneələr qoyar. O
insan bu qorumalardan bəzilərini hiss etməz və bəziləri ona
çirkin və pis belə gələ bilər. Belə ki, Yusif peyğəmbər a üçün
həyata keçirilən qoruma haqqında Allah  belə buyurur:

كَذََِٰلكَ لِ َنصۡ ِرفَ عَنۡهُ ٱلسُّوٓءَ َوٱلۡ َفحۡشَآءََۚ ِإ َّنهُۥ ِمنۡ عِبَادِنَا
٢٤ َٱلۡمُخۡلَصِين
145

Hədisi İbn Ömərdən Nəsai “Əməlu`l-yəvmi və`l-leyləti” kitabında:
506, 509, 517, İmam Əhməd: 2\7, 87, Tirmizi: 3442, 3443, İbn Məcə: 2826,
İbn Hibban: 2693 və Hakim: 2\97 rəvayət etmişlər.
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Biz pisliyi və biabırçılığı (zinanı) ondan sovuşdurmaq
üçün belə etdik. O, həqiqətən, Bizim sadiq bəndələrimizdəndir! (Yusif 24)
İbn Abbas  “Bilin ki, Allah insanla onun qəlbi arasına
girər” (Ənfal 24) ayəsinin təfsirində belə demişdir: “Allah 
möminin qəlbi ilə onu günaha sürükləyəcək əməlin arasına
girər”. 146
Həsən əl-Bəsri günah əhli haqqında belə demişdir: “Onlar
Allah`ın  əmirlərinə boş yanaşdılar və Allah`a  üsyan
etdilər. Əgər Onun əmirlərinə dəyər versəydilər Allah  da
onları qoruyardı”.
İbn Məsud  demişdir: “Bir qul ticarət etmək və ya
hansısa işdə əməl sahibi olmaq istəyər və o iş bir müddət
sonra onun üçün asanlaşdırılar. Allah  bu quluna baxar və
mələklərə belə əmr edər: “Qulumu o işdən uzaqlaşdırın, əgər
Mən onun üçün bu işi asanlaşdırmış olsam bu səbəb ilə onu
Cəhənnəmə soxmuş olaram”. Beləliklə Allah  o qulu bu
işdən uzaqlaşdırar və o şəxs: “Filankəs məni aldatdı, filankəs
mənə mane oldu!” deyib deyinər. Halbuki, bu Allah`ın  ona
olan bir lütfü idi.
İmam Təbəraninin Ənəsdən  rəvayət etdiyi hədisdə
Allah Rəsulu  belə buyurur: “Allah  buyurur:

ِ "إِ َّن ِمن ِعب ِادي من َل ي
ت َعلَْي ِه
 َو إِ ْن بَ َسطْ ه،صل هح إَِيَانَهه إِلَّ ال َف ْق هر
ْ ْ َ َْ ه
ِ
ِ ِ ِ
 َو لَ ْو،صلِ هح إَِيَانَهه إَِّل الغِ َن
َ أَفْ َس َدهه َذل
ْ  َو إِ َّن م ْن عبَادي َم ْن َل يه،ك
ِ
ِ َّ و إِ َّن ِمن ِعب ِادي من َل يصلِح إَِيَانَه إِل،ك
،الص َّحةه
ْ َ َْ ه ْ ه ه
َ َ  َلَفْ َس َدهه َذل،أَفْ َق ْرتههه
ِ
ِ ِ ِ
صلِ هح إَِيَانَهه إَِّل
َ  َلَفْ َس َدهه ذَل،َو لَ ْو أَ ْس َق ْمتههه
ْ  َو إِ َّن م ْن عبَادي َم ْن َل يه،ك
Bunu imam Təbəri “Camiu`l-Bəyən” kitabında: 15770, 15881 və Hakim
“Səhih”-də 2\328 rəvayət etmişlər.
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ِ
ِ ِ ِ ِ
ب َبب
َ  َلَفْ َس َدهه ذَل،ص َح ْحتههه
ْ َ َو لَ ْو أ،الس َق هم
 َو إ َّن م ْن عبَادي َم ْن يَطْله ه،ك
َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
 إِِن أ َهدبِهر ِعبَ ِادي بِعِْل ِمي،ب
 ل َكْي َل يه ْدخلَهه العه ْج ه، فَأَ هكفُّهه َعْنهه،م َن العبَ َادة
" إِِن َعلِيم َخبِري،ِبَا ِف قهلهوبِِ ْم
“Qullarımın arasında elə kəslər var ki, imanları ancaq
kasıb olduqları zaman doğru olur. Əgər onlara zənginlik
versəm, bu imanlarının yox olmasına səbəb olar.
Qullarımdan elə kəslər də vardır ki, onların imanları ancaq
zəngin olduqları zaman doğru olar. Əgər onlara yoxsulluq
versəm, bu onların imanlarının yox olmasına səbəb olar.
Qullarımdan elələri də vardır ki, onların imanları ancaq
sağlam olduqları zaman doğru olar və onlara bir xəstəlik
versəm, bu onların imanlarının yox olmasına səbəb olar.
Qullarımdan bəziləri də vardır ki, ancaq xəstə olduqları
zaman onların imanları doğru olar. Əgər onlara sağlamlıq
versəm bu onların imanlarının yox olmasına səbəb olar.
Qullarımdan elələri vardır ki, özlərini daha çox ibadətə
vermək istəyərlər və onlar bu səbəblə özlərini bəyənmişliyə
düşməsinlər deyə Mən onlara bu işdə mane olaram. Mən
qullarımım qəlbindəkini bildiyim üçün onların işlərini
yoluna qoyaram, çünki Mən hər şeyi bilirəm və hər şeydən
xəbərdaram”. 147
Allah Rəsulununa  : “Allah`ı  qoru ki, onu qarşında
görəsən” və başqa bir rəvayətdə “Onu önündə görəsən”
sözünün mənası odur ki, hər kim Allah`ın  hüdudlarını
qoruyar, Onun haqlarına riayət edərsə hər bir halda Allah`ı 
yanında görmüş olar. Allah  onu hər bir halda ehtiyatlı

Bu hədis uzun bir hədisin bir parçasıdır. İmam Təbərani hədisi “əlƏvsat”, “əl-Məcmə”-də: 10\270, Süyuti “əl-Havi li`l-fətva” kitabında:
2\93 rəvayət etmişdir. Hədis zəifdir.
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olmasını təmin edər, onu qoruyar, ona yardım edər, işlərində
müvəffəq edər və doğru olana onu yönləndirər. Allah  belə
buyurur:

١٢٨ َإِنَّ ٱّللََّ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ َّوٱلَّذِينَ هُم مُّحۡسِنُون
Həqiqətən, Allah Ondan qorxub pis əməllərdən
çəkinənlər və yaxşı işlər görənlərlədir! (Nəhl 128)
Qatadə demişdir: “Hər kim Allah`dan  qorxsa Allah  da
Onunla olar, Allah  kiminlə olsa o şəxs məğlubiyyətə
uğradılmayacaq bir güc, heç vaxt yuxu tutmayan bir keşikçi
və əsla azmayacaq olan hidayət rəhbərinin onunla olduğunu
bilsin”. 148
Sələfdən bəziləri öz qardaşlarına belə yazardılar: “Əgər
Allah  səninlədirsə kimdən qorxursan, əgər Allah  sənin
əleyhində olarsa o zaman kimdən yardım istəyə bilərsən?”.
Allah`ın  insanlarla birlikdə olması xüsusi bir
bərabərlikdir və Musa a ilə Harun a qissəsində zikr
olunmuşdur. Allah  belə buyurur:

٤٦ َٰقَالَ َّلَ تَخَافَآ إِنَّنِي َمعَكُمَآ أَسۡمَعُ َوَأرَى
“(Allah) buyurdu: “Qorxmayın, Mən də sizinləyəm, (hər
şeyi) eşidirəm və görürəm!” (Taha 46) Həmçinin Musanın
bu sözündə də bu bərabərlik qeyd edilmişdir:

٦٢ ِقَالَ كََلَّٓ إِنَّ َم ِعيَ رَبِّي سَيَهۡدِين
“Musa dedi: “Xeyr, Rəbbim mənimlədir. O, mütləq
mənə yol göstərəcəkdir!” (Şuəra 62) Allah Rəsulunun 
mağarada Əbu Bəkrə  dediyi sözü də buna misal göstərmək
olar:

َّ
"تزإنن للا معنا
ُّك بثني للا اثلثهما ؟ ل
َ "ما ظَن
148

Əbu Nueym bunu “əl-Hilyə” kitabında: 2\340 rəvayət etmişdir.
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“Üçüncüsü Allah  olan iki şəxsi sən nə zənn edirsən?
Üzülmə Allah  bizimlədir”. 149
Haqqında danışdığımız xüsusi bərabərlik qələbəni,
yardımı, dəstəyi və qorunmanı özüylə gətirər. Ancaq bu
ayədə haqqında danışılan ümumi bərabərlik isə belə
deyildir:

َسةٍ إَِّلَّ هُو
َ ۡمَا َيكُونُ مِن َّنجۡوَىَٰ ثَلََٰثَةٍ إَِّلَّ هُوَ رَا ِب ُعهُمۡ وََّلَ خَم
سهُمۡ وََّلَٓ أَدۡ َنىَٰ مِن ذََِٰلكَ وََّلَٓ أَكۡثَرَ إَِّلَّ هُوَ َم َعهُمۡ أَيۡنَ َما
ُ ِساد
َ
٧ َْكانُوا
Aralarında gizli söhbət gedən üç adamın dördüncüsü,
beş adamın altıncısı Odur. Onlar bundan az da, çox da
olsalar və harada olsalar, (Allah) yenə də onların
yanındadır. (Mucədələ 7)
Bu ümumi mənada olan bərabərlik Allah`ın , qullarının
əməllərindən xəbərdar olması və onları daima yoxlamasını
bildirir. Bu həmçinin qulların Allah`dan  qorxmasını təmin
edən bir bərabərlikdir. Yuxarıda keçən xüsusi mənada olan
birinci bərabərlik isə qulların qorunmasını, tədbirli olmasını
və Allah  tərəfindən yardım görməsini təmin edər. Hər kim
Allah`ın  hüdudlarını qoruyar, Onun haqlarına riayət edərsə
hər bir halda və etdiyi işdə Allah`ı  yaninda görər. Allah 
hər bir halda onunla ünsiyyət qurar və onu insanlara möhtac
olmaqdan qurtarar. Bu hədisdə də nəql olunduğu kimi Allah
Rəsulu  buyurur: “Ən üstün iman qulun, harada olursa
olsun Allah`ın  onunla birlikdə olduğunu bilməsidir”. 150
Rəvayət edilir ki, Bənnan ibn Həmmal bir dəfə quru yolu
ilə Təbuka gedərkən gecə vaxtı və tək olduğu üçün qorxuya
Hədisi Əbu Bəkrdən İmam Əhməd: 1\24, Buxari: 3653, 3922, 4663,
Müslim: 2381, Tirmizi: 3096 və İbn Hibban: 6278 rəvayət etməşlər.
150 Bu hədisin təxrici kitabda qeyd olunmuşdur.
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düşür və bu zaman bir səs eşidir: “Niyə qorxursan? Ən şox
sevdiyin şəxs səninlə deyilmi?”151
Sələfdən olan bir şəxsdən soruşulmuşdur: “Sən tək başına
qorxmursanmı?” O şəxs cavab vermişdir: “Nədən
qorxacağam? Allah  buyurur: “Mən, Məni zikr edənlə
birlikdə olaram”.
Digər bir rəvaətdə isə belə deyilir: “Nədən səni hər zaman
yalnız görürük?” soruşulduqda o cavab vermişdir: “Yanında
Allah`ın  olduğu şəxs necə yalnız ola bilər?”
Bir digərində isə: “Yanında ünsiyyət quracağın kimsə
varmı?” soruşulduqda, “Bəli!” deyərək cavab verir. “Bəs
haradadır?” soruşulduqda belə cavab verir: “Önümdə,
yanımda, arxamda, sağımda, solumda və üstümdə”.
Bu mövzu ilə əlaqədar olaraq əş-Şibli bu şeri demişdir:
Sən önümüzdə olduğun halda biz gecə səfərə çıxarkən,
Miniklərimizin yolu tapması üçün səni xatırlamağımız
kifayətdir. 152
Allah Rəsulunun:  “Bolluq zamanında Allah`ı  tanı ki,
sıxıntı zamanında O, səni tanısın” sözünün mənası odur ki,
əgər bir qul bolluq zamanında Allah`dan  qorxar, Onun
hüdudlarını qoruyar və haqlarına riayət edərsə, bu davranışı
ilə Allah`ı layiqincə tanımış olar və onunla Rəbbi arasında
xüsusi bir tanışlıq yaranmış olar. Bunun nəticəsində Allah 
da onu sıxıntılı zamanında darda qoymaz. Bolluq
zamanındakı tanışlığı səbəbi ilə ona yaxşılıq edər və sıxıntılı

151

Bu rəvayəti Əbu Nueym “əl-Hilyə” kitabında: 10\324rəvayət etmişdir.



Bu şerin müəllifinin Allah Rəsulunun
səhabələrindən olub
Hüdeybiyyədə iştirak edən Amr İbn Şas əl-Əsədi olduğu “Tabaqat
fuhulu`ş-Şuəra” kitabında: 1\197 və “Əğani” kitabında: 11\201 qeyd
olunmuşdur.
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zamanında onu düşdüyü çətinlikdən qurtarar. Xüsusi
mənada olan bu tanışlıq Rəbbi ilə qulun arasında yaxınlıq
yaranmasına səbəb olar, Onun sevgisini cəlb edər və
dualarının qəbul olunmasını təmin edər.
Qulun Allah`ı  tanıması iki qisimdir:
Birincisi: Allah`ı  qəbul edib, təsdiq və iman etməkdən
ibarət olan ümumi olaraq tanımaq. Bu şəkildə Allah`ı  bütün
müsəlmanlar tanıyarlar.
İkincisi: Xüsusi şəkildə Allah`ı  tanimaqdır. Bu qəlbin hər
bir şeydən əlaqəsini kəsərək tamamilə Allah`a  bağlanması,
Onunla ünsiyyət qurması, Onu zikr etməklə sakitlik tapması,
Ondan həya etməsi və Ondan lazımı qədər qorxması ilə olur.
Bu cür tanımaq ariflərin istədiyi və etməyə çalışdıqları
əməldir. Ariflərdən biri belə demişdir: “Dünya əhlinin ən
miskinləri bu dünyada ən gözəl şeyi dadmadan oradan
gedənlərdir”. Ondan: “Bu dad nədir?” soruşulduqda: “Bu
Allah`ı  haqqı ilə tanımaqdır” cavabını vermişdir.
Əhməd ibn İsam əl-Antaki belə demişdir: “İstəyirəm ki,
Sahibimi həqiqi olaraq tanımadan ölməyim. Onu tanımaq
hər kəsin bildiyi təsdiq deyil, mənim dediyim Onu tanıdığım
zaman Ondan həya etməyimdir”.
Allah`ın  qullarını tanıması da iki qisimdir:
Birincisi: Allah`ın  qullarını tanıması, onların açıqdan və
gizlindən etdiyi bütün əməllərini bilməsi mənasında olan
ümumi bir tanimaq. Bu ayədə bu qismə işarə olunur:

١٦ س بِ ِهۦ نَفۡسُهُۥ
ُ وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسََٰنَ وَ َنعۡلَمُ مَا تُوَسۡ ِو
And olsun ki, insanı Biz yaratdıq və nəfsinin ona nə
vəsvəsə etdiyini də Biz bilirik. (Qaf 16)
Allah başqa bir ayədə belə buyurur:
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 فِيٞ
هُوَ أَعۡلَمُ ِبكُمۡ إِذۡ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ وَإِذۡ أَنتُمۡ أَجِنَّة
٣٢ ُۡمهََٰ ِتكُم
َّ ُبطُونِ أ
Sizi torpaqdan yaradan da, siz analarınızın bətnlərində
rüşeym halında olanda da sizi ən gözəl tanıyan Odur. (Nəcm
32)
İkinsisi: Allah`ın  quluna olan məhəbbəti, ona yaxın
olmağı, duasını qəbul etməyi və onu sıxıntıdan qurtamağı
mənasına gələn xüsusi bir tanımadır. Bu qismə Allah
Rəsulunun  rəvayət etdiyi qüdsi hədisdə işarə olunur:

ِ
ِ
ِ
ت
َّ ِب إ
 هكْن ه، فَِإذَا أَ ْحبَ ْب تههه،ل ِبلن ََّواف ِل َح َّّت أهحبَّهه
" َو َل يََز هال َعْبدي يَتَ َقَّر ه
ِ
ِ
ِ ِ  و ي َده،صر بِِه
ِ
ِ
 َو،ش ِبَا
الت يَْبط ه
َ َ َو ب،سَْ َعهه الذي يَ ْس َم هع بِه
َ َ صَرهه الذي يهْب ه
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِرجلَه
"استَ َعا َذِن َلَ ْعي َذنَّهه
ْ  َو لَئ ِن، َله ْعطيَ نَّهه، فَلَئ ْن َسأَلَِن،الت َيَْشي بَا
ْه
“Qulum nafilə ibadətlərlə Mənə yaxınlaşmağa davam
edər və Mənim məhəbbətimi qazanar. Mən onu sevdiyim
zaman, onun eşidən qulağı, görən gözü, tutan əli və yeriyən
ayağı olaram. Məndən bir şey istəsə mütləq ona verərəm və
hər hansı bir şeydən Mənə sığındığı zaman mütləq onu
qoruyaram.” Başqa bir rəvayətdə isə: “Mənə dua etsə onun
duasını qəbul edərəm”. 153
Bir dəfə Həsən əl-Bəsri Həccacın təqibindən qaçıb Həbib
ibn Muhammədin evinə sığınır. Həbib ona belə deyir: “Ey
Əbu Səid! Səninlə Rəbbin arasında bu təqibçilərdən səni
qurtaracaq duanın qəbul olunması üçün bir xüsusi əlaqə
yoxdurmu?” Bundan sonra ona: “Sən evə gir!” deyir və
Həsən evə girir. Həsənin arxasınca onu təqib edən əsgərlər
də evə girirlər və lakin orada Həsəni tapmırlar. Bu hadisə
Həccaca nəql olunanda deyir: “Əslində o evdə idi, lakin
153

Bu hədis kitabda şərh olunan otuz üçüncü hədisdir.
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Allah  onu sizin gözünüzdən gizlətdi və siz onu görə
bilmədiniz”.
Fudeyl ibn İyad qadın abidlərdən biri olan Şəvanə ilə
qarşılaşır və ona: “Mənim üçün dua et!” deyir. Şəvanə ona
belə cavab verir: “Ey Fudeyl! Səninlə Rəbbin arasında pis bir
şeymi oldu? Sən Rəbbindən nə istəsən O, sənə verər”. Bunu
eşidən Fudeyl özündən gedib yerə yıxılır.154
Məruf əl-Kərxiyə ölümü, bərzəxi, cənnəti və cəhənnəmi
xatırladıb deyirlər: “Sənin hər şeyi buraxıb ibadətə
yönəlməyinin səbəbi nədir?” O belə cavab verir: “Bütün
bunların Sahibi Allah`dır . Əgər səninlə Onun arasında
yaxşılıq üzərində olan bir tanışlıq varsa bütün bunların
qarşılılığında O sənə yetərlidir”.
Qısacası, hər kim bolluq zamanında Allah`a  qarşı təqvalı
və itaətkar olarsa, Allah da  o kəsə çətinlik vaxtı lütf və
yardımı ilə qarşılığını verər.
İmam Tirmizi Əbu Hüreyrədən  Peyğəmbərin  belə
buyurduğunu rəvayət etmişdir:

ِ ِ َّ "من سَّره أَ ْن يست ِجيب للا لَه ِعْن َد
ِ
ُّعاءَ ِف
َ  فَ ْليه ْكث ِر الد،الش َدائد
َ ْ َ ه َ َْ َ ه ه
"الر َخ ِاء
َّ

“Hər kim sıxıntılı zamanında Allah`ın  onun dualarını
qəbul etməsini istəyirsə, bolluq zamanında Allah`a  çox dua
eləsin.”155
İbn Əbu Hatim və başqaları Ənəsdən  mərfu olaraq bu
rəvayəti nəql edirlər: “Yunus a balığın qarnında dua edərkən
mələklər dedilər: “Ey Rəbbimiz! Bu tanıdığımız bir səsdir,
lakin qəribə bir yerdən gəlir”. Allah buyurdu: “Siz bu səsin
154
155

“Sifətu`s-Saffa”: 4\38.
Tirmizi: 3382, Təbərani “əd-Dua”: 44.
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sahibini tanımadınızmı?” Mələklər: “O kimdir?” deyə
soruşdular. Allah  buyurdu: “Bu Mənim qulum Yunusdur
a”. Mələklər dedilər: “Bu əməlləri və duaları Sənin qatında
məqbul olan Yunusdurmu a?” Allah  buyurdu: “Bəli, odur”.
Mələklər dedilər: “Ey Rəbbimiz! Bolluq zamanında etdiyi
saleh əməllər səbəbilə ona rəhm edib bu bəladan
qurtarmayacaqsanmı? “Allah  buyurdu: “Bəli! Qurtaracağam”. Sonra Allah  balığa əmr etdi və balıq onu quruya
çıxardı. 156
Dəhhak ibn Qeys demişdir: “Bolluq zamanında Allah`ı 
zikr edin ki, sıxıntılı zamanınızda Allah  da sizi xatırlasın.
Beləki, Yunus a Allah`ı çox zikr edərdi. Balığın qarnına
düşdükdə Allah  onun haqqında belə buyurdu:

َٰ لَلَبِثَ فِي بَطۡ ِنهِۦٓ إِلَى١٤٣ َفَلَوَّۡلَٓ أ ََّنهُۥ كَانَ مِنَ ٱلۡمُسَبِّحِين
١٤٤ َيَوۡ ِم يُبۡعَثُون
Əgər o, (Allah`ı) çox təqdis edənlərdən (namaz qılanlardan) olmasaydı, yəqin ki, balığın qarnında qiyamət gününə qədər qalardı. (Saffat 143-144) Firon isə, Allah`a  üsyan
edib, Onun zikrini unutmuşdu. Dənizin dibində boğulduğu
zaman “İman etdim!” demiş ancaq Allah  belə buyurmuşdur:

٩١ َءَآلۡـََٰٔنَ َوقَدۡ عَصَيۡتَ قَبۡلُ َوكُنتَ مِنَ ٱلۡ ُمفۡسِدِين
İndimi? (Bütün var-dövlətin, hakimiyyətin əlindən çıxdıqdan sonramı iman gətirirsən?) Halbuki əvvəlcə
(Allah`a) qarşı çıxmış və fitnə-fəsad törədənlərdən olmuşdun! (Yunis 91)
Salman əl-Farisinin  belə dediyi rəvayət olunmuşdur:
“Hər kim bolluq zamanında Allah`a  dua etsə, sıxıntıya
Bu hədisin sənədi zəifdir. Bunu İbn Kəsir “Təfsir”-də: 5\362 və Təbəri
“Camiu`l-Bəyan”-da: 23\100 rəvayət etmişlər.
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düşdüyü zaman Allah`a  dua edəndə mələklər: “Bu bizim
tanıdığımız bir səsdir” deyib o insan üçün şəfaətçi olarlar.
Əgər bu kimsə bolluq zamanında dua etməmiş və ona bir
sıxıntı gəldiyində dua edərsə mələklər: “Bu bizim
tanıdığımız bir səs deyildir” deyib ona şəfaətçi olmazlar”.
Bir şəxs Əbu Dərdaya : “Mənə nəsihət et” demiş, Əbu
Dərda  isə ona belə cavab vermişdir: “Bolluq zamanında
Allah`ı  zikr et ki, sıxıntılı zamanında da Allah  səni
xatırlasın”.157
Əbu Dərdanın : “Boluq günlərində Allah`a`  dua et ki,
sıxıntılı günlərində duanı qəbul etməsini uma biləsən”
dediyi də rəvayət olunmuşdur.158
Əgər bir qulun bu dünyadakı həyatı xeyir üzərində
deyilsə onun üçün ən böyük müsibət ölüm və ondan sonra
başına gələcək hadisələrdir. Hər bir qulun üzərinə vacibdir
ki, sağlam olduğu zamanlarda təqva və saleh əməllərlə
ölümə və ölümdən sonrakı həyata hazırlaşsın. Allah  belə
buyurur:

ٞ
َدمَتۡ ِلغَد
َّ س مَّا ق
ٞ ۡظرۡ نَف
ُ َيَٰٓأ َُّيهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱّللََّ وَلۡتَن
َ وََّلَ َتكُونُواْ كَٱلَّذِين١٨ ََوٱتَّقُواْ ٱّللَََّۚ إِنَّ ٱّللََّ خَبِيرُُۢ ِبمَا تَعۡمَلُون
١٩ َسهُمَۡۚ أُوْلََٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفََٰسِقُون
َ ُنَسُواْ ٱّللََّ َفأَنسَىَٰهُمۡ أَنف
Ey iman gətirənlər! Allah`dan qorxun! Hər kəs sabah
üçün nə etdiyinə nəzər salsın. Allah`dan qorxun.
Həqiqətən, Allah etdiklərinizdən xəbərdardır! Allah`ı
unutduqları üçün Allah`ın da onları özlərinə unutdurduğu
kimsələrə bənzəməyin! Onlar fasiqlərdir! (Haşr 18-19)

Əbu Nueym “əl-Hilyə”-də: 1\209 rəvayət etmişdir.
İmam Əhməd “əz-Zühd”-də: səh. 135 və Əbu Nueym “əl-Hilyə”-də:
1\225 rəvayət etmişlər.
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Hər kim sağlam olduğu vaxtlarda və bolluq
zamanlarında Allah`ı  zikr etsə, bu şəkildə ölüm və ondan
sonrakı həyatda Allah`a  qovuşmaq üçün hazırlaşmış olar
və bu şəxsin sıxıntılı zamanlarında Allah  onu xatırlayar,
yaşadığı fəlakətlərdə onun yanında olar, ona lütf və yardım
edər, işlərini yoluna qoyar, onu tövhid inancı üzərində sabit
edər və beləliklə razılığını qazanmış şəkildə Allah`a 
qovuşmuş olar. Hər kim sağlam vaxtında və bolluq
içərisində olduğu zamanlarda Allah`ı  unutsa və Allah`a 
qovuşmağa hazırlaşmasa, Allahda 
onu bu sıxıntılı
zamanında unudar. Allah`ın  onu unutması, ondan üz
çevirməsi və onu bu sıxıntı içərisində buraxmasıdır. Ölümə
hazırlaşmış möninə ölüm gəldiyi zaman, bu şəxs Rəbbindən
xeyirli şeylər umar, ona Allah  qatında müjdə gələr və
Allah`la  görüşməyi şövqlə istəyər, Allah  da o qula
qovuşmağı arzulayar. Günahkar şəxsin vəziyyəti isə bunun
əksidir. Ölüm anında mömin sevinər, öncədən hazırladığı
əməllərə görə ona müjdə verilər. Allah`a  qarşı çıxanlar isə
peşman olaraq belə deyərlər:

 يََٰحَسۡرَتَىَٰ عََلىَٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنُۢبِ ٱّللَِّ وَإِنٞ
أَن تَقُولَ نَفۡس
٥٦ َخرِين
ِ ََّٰكُنتُ َلمِنَ ٱلس
Allah`a itaət barəsində etdiyim təqsirlərə görə vay
halıma! (Zümər 56)
Əbu Abdu`r-Rahman əs-Səlminin ölüm anında belə
dediyi rəvayət olunmuşdur: “Rızası üçün səksən ramazan
oruc
tutduğum
Rəbbimə
qovuşmağı
mən
necə
159
istəməyim?”

Əbu Nueym bu rəvayəti “əl-Hilyə”-də: 4\192, Xatib əl-Bağdadi isə
“Tarix” kitabında: 9\431 rəvayət etmişlər.
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Əbu Bəkr ibn Əyyaş ölüm anında oğluna belə demişdir:
“Rəbbi üçün qırx il hər gecə Quranı xətm edən atanı
Rəbbinin unudacağınımı zənn edirsən?”160
Adəm ibn İyas kəfən geyindirilmiş halda Quranı xətm
etdi və belə dedi: “Sənə olan eşqim ilə Sən hələdə məni bu
döyüş meydanında təkmi buraxacaqsan? Mən hər gün Sənə
qovuşmağı umurdum və buna ümid edirdim. Allah`dan 
başqa ilah yoxdur!” bunları dedikdən sonra o ruhunu
tapşırdı. 161
Zəkəriyə ibn Udeyhin son nəfəsində əllərini göyə qaldırıb
belə dediyi nəql olunur: “Allah`ım, mən Sənin üçün darıxmışam”. 162
Zahid insanlardan biri olan Abdu`s-Samədin ölüm
anında belə dediyi rəvayət olunur: “Ey Rəbbim! Həmişə
özümü bu vaxt üçün hazırladım, bütün tədarükümü bu gün
üçün etdim. Mənim Sənə olan yaxşı zənnimi gerçək elə!”163
Qatadə: “Kim Allah`dan qorxsa, Allah ona (hər
çətinlikdən) bir çıxış yolu bəxş edər” ayəsi haqqında belə
deyir: “Bu ölüm anındakı təhlükələrdən çıxış yolu əta edər
deməkdir”.164
Əli ibn Əbu Talha bu ayə haqqında ibn Abbasın  belə
dediyini nəql edir: “Allah  o şəxsi dünyada və axirətdə hər
cür bəladan xilas edər”.165
Zeyd ibn Əsləm “Şübhəsiz “Rəbbimiz Allah`dır!” deyən, sonra da (sözündə) düz olan kəslərə (ölüm
Xatib əl-Bağdadi “Tarix” kitabında: 14\383 rəvayət etmişdir.
Bu rəvayət Xətib əl-Bağdadi “Tarix” kitabında: 7\29 nəql etmişdir.
162 Bunu imam Zəhəbi “Təzkirətu`l-Huffəz”-da: 1\396 rəvayət etmişdir.
163 İbnu`l-Cəvzi “Sıfətu`s-Saffə”-də: 2\272.
164 Əbu Nueym əl-İsfəhani “əl-Hilyə”-də: 2\340 rəvayət etmişdir.
165 Təbəri “əl-Cəmiu`l-Bəyən” təfsirində: 38\138 rəvayət etmişdir.
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ayağında) mələklər nazil olub (belə deyəcəklər):
“Qorxmayın və kədərlənməyin! Sizə vəd olunan Cənnətlə
sevinin!” (Fussilət 30) ayəsi haqqında belə demişdir: “O şəxsi
ölüm anında, qəbrində və təkrar dirildiləcəyi zaman bu
sözlərlə müjdələyərlər. Sanki o, Cənnətdədir. Bu sevinc və
müjdə halı qəlbindən heç vaxt yox olmaz”.166
Sabit əl-Bənnani sözü gedən ayə haqqında belə demişdir:
“Bizə nəql olunana görə mömin olan şəxs qəbrində
dirildildiyində, dünyada olduğu zaman onunla birlikdə olan
iki mələk ona belə deyərlər: “Qorxma və üzülmə!” Allah 
onun qorxusunu aradan qaldırar və onun gözünü
aydınladar. Qiyamət günü insanların huşlarını itirmələrinə
səbəb olan hər cür fəlakətlər, Allah`ın  verdiyi hidayət və
qulun bu dünyada etdiyi əməllər sayəsində möminlər üçün
göz aydınlığı olar”.167
Allah Rəsulunun : “Bir şey istəyəndə Allah`dan  istə,
kömək dilədikdə Allah`dan  dilə!” sözü “əl-Fatihə”
surəsindəki “Yalnız Sənə ibadət edər, yalnız Səndən yardım
istəyərik” ayəsindən götürülmüşdür. Belə ki, Allah`dan  bir
şey istəmək, Ona dua etmək və rəğbət göstərmək deməkdir.
Dua isə ibadətin özüdür. Numan ibn Bəşirin  rəvayət etdiyi
bir hədisdə Peyğəmbər  bunu açıq şəkildə ifadə etmiş və
arxasınca bu ayəni oxumuşdur:

٦٠ ََۚۡوقَالَ ر َُّبكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ َلكُم
Rəbbiniz buyurdu: “Mənə dua edin, Mən də sizin
dualarınızı qəbul edim! (Ğafir 60) Bu hədisi İmam Əhməd,

166

Bunu İbn Əbu Şeybə “əl-Musannəf” kitabında, İbn Əbu Hatim “ədDurar əl-Mənsur” kitabında: 7\327 və İbn Kəsir: 7\166 rəvayət etmişlər.
167 Bunu İbn Əbu Hatim həsən bir sənədlə rəvayət etmişdir. Həmçinin İbn
Kəsir “Təfsir”-də 7\166 rəvayət etmişdir.
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Əbu Davud,
etmişdirlər.168

Tirmizi,

Nəsai

və

İbn

Məcə

rəvayət

İmam Tirmizi Ənəs ibn Malikdən  Peyğəmbərin  belə
buyurduğunu rəvayət etmişdir:

""الدُّعاءه هم ُّخ العبادة

“Dua ibadətin beynidir.”169 Bu hədis ancaq Allah`dan  istəməyin lazım olduğunu, Ondan qeyrisindən istəməyə
ehtiyac olmadığını və yardımıda Ondan başqasından deyil,
yalnız Ondan istəməyin lazım olduğunu bizə bildirir.
İstəməyə gəlincə isə Allah  bu ayədə bizə belə əmr edir:

٣٢ ِوَسَۡٔلُواْ ٱّللََّ مِن فَضِۡله
(Dilədiyiniz şeyi) Allah`ın lütfündən (mərhəmətindən)
istəyin! (Nisə 32)
İmam Tirmizinin mərfu olaraq İbn Məsuddan  rəvayət
etdiyi hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

َّ ،" َسلهوا للا ِم ْن فَضلِه
"ب أ ْن يهسأل
ُّ فإن للا هِي

“Allah`ın lütfündən istəyin, belə ki, Allah Ondan
istənilməsini sevər”.170
İmam Tirmizi həmçinin mərfu olaraq Əbu Hüreyrədən 
belə dediyini rəvayət etmişdir:

ِ "من ل
"ب عليه
َ يسأل للا ي ْغ
ْض

“Hər kim Allah`dan  istəməzsə Allah  ona qəzəblənər.”171
Hədis səhihdir. Hədisi İmam Əhməd: 4\268, 271, 271, Əbu Davud:
1479, Tirmizi: 3247, 3372, İbn Məcə: 3828 rəvayət etmişlər.
169 Tirmizi: 3371.
170 Hədisi Tirmizi: 3571, Təbərani “əl-Kəbir”-də: 10088 və “əd-Dua”-da: 22
rəvayət etmişlər. Hədis zəifdir.
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Başqa bir hədisdə belə buyrur:

"حّت يسأله ِش ْس َع نعلِه إذا انقطع
ْ "
َّ حاجتَه كلَّها
َ ليسأل أح هدكم ربَّه

“Bütün ehtiyaclarınızı Allah`dan  istəyin. Hətta ayaqqabınızın ipi qopduqda belə onu Allah`dan  istəyin.”172
İnsanlardan bir şey istəməyi qadağan edən çoxlu sayda
səhih hədislər vardır. Peyğəmbər , səhabələrdən bir
qrupdan insanlardan heç bir şey istəməmək şərti ilə beyət
almışdır.173 Bunların arasında Əbu Bəkr, Əbu Zərr və Səvban
f kimi səhabələr vardır. Bunlar miniklərinin üzərində
olduqları zaman qamçıları ve ya dəvələrinin yüyəni yerə
düşsə belə heç kəsdən onu götürüb verməsini istəməz və
miniklərindən enib onu götürərdilər.
İbn Əbu Dünya Übeydə ibn Abdullah ibn Məsuddan f
rəvayət edir ki

 إِ َّن بَِن فهَل َن أَ َغ هاروا،ِول للا
ِ "أَ َّن َر هجل َجاءَ إِ َل الن
َ  َي َر هس: فَ َق َال َّب
ِ
ُمم ٍّد َك َذا َو َك َذا
َ  إِ َّن: َّب
َّ آل
ُّ  فَ َق َال لَهه الن،َعلَ َّي فَ َذ َهبهوا ِببِْن َو إِبْلي
ِ
ٍّ
ٍّ
، فَ َر َج َع إِ َل ْامَرأَتِِه َاسأَِل للا
ْ َ ف،ص ٍّاع
َ  َما َهلهْم همد م ْن طَ َعام أَْو،أَ ْه هل بَْيت
ث أَ ْن
َ ِ فَ َما لَب،ك
َ  نِ ْع َم َما َرَّد َعلَْي:ت
َ َ َما قَ َال ل:ت
ْ َ فَ َقال،ك؟ فَأَ ْخبَ َرَها
ْ َفَ َقال
ِ
ص َع َد
ْ ََرَّد للاه َعلَْيه ابْنَهه َو إِبْلَهه أَْوفَ َر َما َكان
َّ  فَأَتَى الن،ت
َ َ ف، فَأَ ْخبَ َرهه َّب

Hədisi Tirmizi: 3373, İmam Əhməd: 2\442, Buxari “Ədəbu`l-Mufrad”də: 657 və İbn Məcə: 3827 rəvayət etmişlər. Hədis zəifdir.
172 Hədisi Tirmizi: 3612, Təbərani “əd-Dua”-da: 25 rəvayət etməşdir. İbn
Hibban hədisin səhih olduğunu demişdir.
173
Hədisi Müslim: 1034 və Əbu Davud: 6642 və Nəsai: 1\229 Ənəs İbn
Malikdən rəvayət etməşlər.
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ِ ِ ِ َ و أَمر الن،املِْن ب ر فَح ِم َد للا و أَثْن علَي ِه
 َو،الر ْغبَ ِة إِلَْي ِه
َ ََ
َ ََ َ ْ َ َ َ َ
َ  َو اس بَ ْسأَلَة للا
ِ
ب
ُ  َوَم ْن يَت َِّق هللاَ ََْي َع ْل لَهُ ََمَْرجاً َويَ ْرُزقْهُ ِم ْن َح ْي : َقَ َرأ
ُ ث ال ََْيتَس
“Bir nəfər Peyğəmbərin  yanına gəlib belə dedi: “Ey
Allah`ın Rəsulu  ! Filan oğulları mənə basqın edib, oğlumu
və dəvəmi alıb getdilər”. Peyğəmbər  buyurdu:
“Muhammədin  ailəsindən filankəsin və filankəsin Əhl-i
Beytdən olsalar da bir ovuc belə yeməkləri yoxdur. Bunların
sənə geri dönməsini Allah`dan  istə!” 174 O, şəxs evinə
döndükdə xanımı ondan soruşdu: “Muhamməd  sənə nə
dedi?”. Kişi Allah Rəsulunun  cavabını xanımına söylədi və
qadın dedi: “O sənə nə gözəl cavab vermişdir!” Çox
keçmədən Allah  dəvəsini və oğlunu ona geri döndərdi. O
şəxs Peyğəmbərin  yanına gəlib ona məsələni xəbər verdi.
Peyğəmbər  minbərə çıxıb Allah`a  həmd etdikdən sonra,
insanlara ancaq Allah`dan  istəməyi əmr və təşviq etdi etdi
və ardınca bu ayəni oxudu:

٢ اٞ
َومَن يَتَّقِ ٱّللََّ يَجۡعَل َّلهُۥ مَخۡرَج
Kim Allah`dan qorxsa, Allah ona (hər çətinlikdən) bir
çıxış yolu əta edər. (Talaq 2)
Buxari və Müslimin “Səhih” kitabında Allah Rəsulunun 
belə dediyi rəvayət olunur: “Allah  buyurur:

ِ
ِ
يب لَهه؟ َه ْل ِم ْن َسائِ ٍّل فَأ ْهع ِطيَهه؟ َه ْل ِم ْن
َ  فَأَ ْستَج،" َه ْل م ْن َد ٍّاع
"هم ْستَ ْغ ِف ٍّر فَأَ ْغ ِفَر لَهه؟

174

Hədisi İbn Əbu Dünyə və İmam əl-Beyhaqi “Dəlailu`n-Nübuvvə”-də:
6\ 107 və Hakim: 1\543 rəvayət etmişlər.
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Dua edən varmı Mən onun duasını qəbul edim? Bir şey
istəyən varmı Mən ona verim? Məndən bağışlanma istəyən
varmı, Mən onu bağışlayım?”175
Məhamili və başqaları Əbu Hüreyrədən  rəvayət
etdikləri hədisdə Allah Rəsulunun  belə dediyini rəvayət
edir: “Allah  buyurur:

ِ
ِ
ِِ
استَ ْغ َفَرِن فَلَ ْم
ْ " َم ْن َذا الذي َد َع ِان فَلَ ْم أهجْبهه؟ َو َسأَلَِن فَلَ ْم أ ْهعطه؟ َو
ِِ َّ أَ ْغ ِفر لَه؟ و أَ َن أَرحم
"ي
َ الراَح
ْ ه َ َْه
“Kim mənə dua etdi, Mən onu qəbul etmədim? Kim
Məndən istədi, Mən ona vermədim? Kim Məndən
bağışlanma istədi, Mən onu bağışlamadım. Halbuki, Mən
mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisiyəm.”

Bunu bil ki, bütün yaradılanları bir tərəfə qoyub yalnız
Allah`dan  istəmək, edilməsi gərəkən əsas işdir. Çünki bir
məxluqdan istəmək o şəxsin miskinliyini, zillətini, ehtiyacını
və fəqirliyini üzə vurmasıdır. Həmçinin bununla o istədiyi
şəxsin zərəri dəf etmək, istəkləri yerinə yetirmək və mənfəət
vermək iqtidarında olduğunu qəbul etmək mənasına gəlir.
Buna görədə Allah`dan  başqasının hüzurunda zillət və
fəqirliyi ortaya qoymaq olmaz. Belə ki, ibadət və qulluğun
həqiqi mənasıda budur. İmam Əhməd dua edərkən belə
deyərdi: “Allah`ım  məni Səndən başqasına səcdə etməkdən
qoruduğun kimi, Səndən başqasındanda istəməkdən qoru!”
Bir zərəri dəf etməyə və bir fayda verməyə Allah`dan 
başqa heç kəs qadir ola bilməz. Beləki, Allah  buyurur: Əgər
Allah sənə bir zərər toxundursa (sıxıntı versə), onu
Özündən başqa (səndən) heç kəs sovuşdura bilməz. Əgər
175

Hədisi Əbu Hüreyrədən İmam əl-Malik: 1\214, İmam Əhməd: 2\487,
Buxari: 1154, Müslim: 757, Əbu Davud: 1315, Tirmizi: 446 və Nəsai
“Əməlu`l-yovmi və`l-leyləti” kitabında: 480 rəvayət etməşdir.
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Allah sənə bir xeyir diləsə, heç kəs Onun nemətini
(lütfünü) geri qaytara bilməz. Allah onu bəndələrindən
istədiyinə
nəsib
edər.
O,
bağışlayandır,
rəhm
edəndir.”(Yunus 107) Həmçinin bir digər ayədə belə
buyurur: “Allah`ın insanlara əta etdiyi mərhəmətə (verdiyi
nemətə, ruziyə) heç kəs mane ola bilməz. Onun vermədiyi
bir şeyi də Özündən başqa heç kəs göndərə (verə) bilməz.
O, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir! (Fatir 2)
Allah  ehtiyacların Ondan istənilməsini, Ona rəğbət
edilməsini və qulun bu istək və dualarında da israrlı
olmasını sevir. Allah  mülkündən heç bir şey eskilmədən
bütün yaratdıqlarının istəklərini yerinə yetirməyə qadir
olduğu halda, Ondan istəməyən və bu istəkləri qullardan
istəyən şəxsə qəzəblənər. Halbuki, qulların sahib olduğu
şeylər bunun əksinə tükənməyə məhkumdur. Həmçinin
Allah  acizliyi və fəqirliyi səbəbi ilə dilənməyi xoş görməz
və dilənməməyi gözəl görər.
Buna görə sultanın qapısına dilənmək üçün gələn bir
şəxsə Vəhb ibn Münəbbih belə deyir: “Ar olsun sənə! Sənin
üzünə qapısını bağlayıb öz fəqirliyini göstərən və
zənginliyini gizlədən birinin qapısına gəlirsən, ancaq gecə
yarısı və günün ortası zənginlik qapısını açıb “Mənə dua
edin, Mən sizə verim” deyən birisini tərkmi edirsən?”
Tavusun Ətaya belə dediyi rəvayət olunur: “Sənin üzünə
qapısını bağlayıb, ehtəyaclarını ortadan qaldırmağa mane
olandan uzaq dur və Qiyamətə qədər istəklərin üçün qapısı
açıq olan və istədiyini sənə verəcəyini vəd edənin qapısına
yönəl!”176
Bütün yaradılanları tərk edib ancaq Allah`dan  yardım
istəmək lazımdır. Çünki qullar, bir mənfəət vermək və bir
176

Əbu Nueym “əl-Hilyə” kitabında: 4\11.
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zərəri dəf etməkdə öz başlarına deyillər. Din və ya dünya
barəsində hər hansı bir şeyi Allah`dan  başqa edə biləcək
biri yoxdur. Buna görədə Allah`dan  yardım almış olan şəxs
müvəffəq olur, Allah`ın  yardım etmədiyi şəxs isə
müvəffəqiyyətsizliyə uğrayır. Belə ki, “Allah`dan  başqa güc
və qüvvət sahibi yoxdur” sözünün mənası budur. Çünki bir
qulun bir haldan digər hala keçməsi ancaq Allah`ın  gücü və
qüvvəsi ilə olur. Bu söz, doğurdanda, çox əzəmətli bir kəlmə
və Cənnət xəzinələrindən bir xəzinədir.
Belə ki, qul əmirləri yerinə yetirmək, qadağalardan uzaq
durmaq, dünyada olduğu zaman edəbildiklərini davam
etdirmək, ölüm və sonrakı bərzəx aləmində və Qiyamət
günündəki hadisələrə səbir etmək barəsində daima Allah`ın 
yardımına möhtacdır. Bu xüsuslarda ona ancaq Allah 
yardım edə bilər. Hər kim bu mövzularda yardımı qazanarsa
Allah  ona yardım edər. Səhih bir hədisdə Peyğəmbər 
buyurur:

ِ
"استَعِ ْن ِبللِ َو َل تَ ْع َج ْز
َ ص َعلَى َما يَْن َفعه
ْ ك َو
ْ "ا ْحَر

“Sənə fayda verən şeyi əldə etmək üçün çalış, Allah`dan 
yardım istə və aciz olma!”177 Hər hansı bir şəxs Allah`dan 
yardım istəməyi tərk edib, başqalarından yardım istəyərsə
Bu hədisi Müslim “Səhih” kitabında: 2663, İbn Məcə: 4168, Nəsai
“Əməlu`l-yovmi və`l-leyləti” kitabında: 623, 624 və İmam Əhməd
“Müsnəd” kitabında: 2\366, 370 rəvayət etmişlər. Hədisin tam mətni
177



belədir: “Əbu Hüreyrə rəvayət edir ki, Allah Rəsulu
belə buyurdu:
“Güclü mömin zəif mömindən daha xeyirli və Allah`a daha sevimlidir.
Lakin hər ikisində xeyir vardır. Sənə fayda verən şeyi əldə etmək üçün
çalış, Allah`dan yardım istə və aciz olma! Başına bir hadisə gələndə kaş
ki, belə etsəydim belə olardı demə! De ki: “Bu Allah`ın qədəridir, O nə
istərsə edər!” Çünki “kaş ki,” kəlməsi Şeytanın qapısını açar”. Hədisi belə
bir şəkildə Müslim rəvayət etmişdir.
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Allah  onu yardım istədiyi şəxs ilə başbaşa qoyar və sonda o
şəxs müvəffəqiyyətsizliyə məhkum olar.
Həsən əl-Bəsri Ömər ibn Əbdüləzizə belə yazmışdır:
“Allah`dan  qeyrisindən yardım istəməkdən uzaq dur,
çünki Allah  səni onunla başbaşa buraxar. “Sələfdən bəziləri
belə demişlər: “Ey Rəbbim! Səni tanıyan birinin Səndən
başqasından yardım istəməyinə heyrət edirəm! Səni taniyan
birinin Səndən başqasından bir şey gözləməsinə heyrət
edirəm”.
Allah Rəsulunun : “Bil ki, nə olacaqsa hamısı yazılmış və
qələm qurumuşdur” və bir digər rəvayətdə isə “Qələmlər
qaldırılıb, vərəqlər quruyub” sözü hər şeyin ilahi iradə
tərəfindən öncədən təqdir edilib yazıldığını kinayə ilə
bildirməsidir. Bütün şeylər yazılmış və bunun üzərindən çox
müddət keçmişdir. Çünki yazma işi bitincə qələm qaldırılıb
bir tərəfə qoyulur. Bu işin üzərindən əsrlər keçmiş və yazma
işi bitdiyi üçün qələmlər qaldırılıb bir tərəfə qoyulmuşdur.
Bu qələmlərin yazdığı mürəkkəb və qələm artıq
qurumuşdur. Eyni zamanda səhifələrə kəlmələrin yazılmış
olduğu mürəkkəb də qurumuşdur. Allah Rəsulunun  bu
ifadəsi bütün bunları açıqlamaq üçün ən qısa və ən seçkin bir
üslubdur. Kitabda və səhih sünnədə buna dəlalət edən bir
çox dəlillər vardır. Bir ayədə Allah  belə buyurur:

سكُمۡ إَِّلَّ فِي
ِ ُ فِي ٱلَۡأرۡضِ وََّلَ فِيٓ أَنفٞ
مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَة
٢٢ ٞ
 مِّن قَبۡلِ أَن نَّبۡرَأَهَآَۚ إِنَّ ذََِٰلكَ عَلَى ٱّللَِّ َيسِيرٞ
كِتََٰب
Yer üzündə baş verən və sizin öz başınıza gələn elə bir
müsibət yoxdur ki, Biz onu yaratmamışdan əvvəl o, bir
kitabda (lövhi-məhfuzda) yazılmamış olsun. Bu, Allah
üçün çox asandır! (Hədid 22)
İmam Müslimin “Səhih” kitabında Abdullah ibn Amr 
Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət edir:
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ِ
ِ
ِ
ِ
ض
َ ب َم َقاد َير الََلئ َق قَ ْب َل أَ ْن َيْله َق ال َّس َم َاوات َو الَْر
َ َ"إ َّن للاَ َكت
ِ ِ
"ف َسنَ ٍّة
َ ْي أَل
َ بَ ْمس

“Allah  məxluqatın qədərini yeri və göyü yaratmadan
əlli min il öncə yaratmışdır.” Yenə imam Müslimin “Səhih”
kitabında Cabir ibn Abdullahın  belə dediyi rəvayət
olunmuşdur:

ِ ِ
ِ ِ َ  ي رس:"أَ َّن رجل قَ َال
َّت بِِه
ْ يما َجف
َ  ف َيم،ول للا
َه
َ َه
َ الع َم هل اليَ ْوم؟ أَف
ِ
ِ
ِ ِِ  و جر،الَقْ َلم
ت
ْ ََ َ ه
ْ  بَ ْل في َما َج َّف، َل:يما يَ ْستَ ْقبِ هل؟ قَ َال
َ  أَ ْم ف،ت به امل َقاد هير
 اِ ْع َملهوا فَ هكل: فَِف َيم ا َلع َم هل؟ قَ َال: قَ َال،ت بِِه امل َق ِاد هير
ْ بِِه الَقْ َل هم َو َجَر
"هميَ َّسر لِ َما هخلِ َق لَهه
Bir şəxs Peyğəmbərə  dedi: “Ey Allah`ın Rəsulu  ! Bu
gün nə üçün əməl edirik? Qələmlərin quruduğu və qədərin
bilindiyi şeylər üçünmü yoxsa gələcək üçünmü?” Allah
Rəsulu  buyurdu: “Xeyr! Qələmlərin quruyub, qədərlərin
bilindiyi üçün”. O şəxs dedi: “Elə isə niyə əməl edirik?”
Allah Rəsulu  buyurdu: “Əməl edin! Hər kəsə yazıldığı və
yaradıldığı şəkildə əməl etmək imkanı verilmişdir”.178

İmam Əhməd, Əbu Davud və Tirmizi Ubadə ibn
Samitdən  Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət
etmişdir:

ِ
اع ِة
َّ ك ا
َ  فَ َجَرى ِف تِْل،ب
َ لس
ْ  اه ْكته: هثَّ قَ َال،"إ َّن أََّوَل َما َخلَ َق للاه ال َقلَ هم
ِ ِبا هو َكائِن إِ َل ي وِم
"القيَ َام ِة
َْ
ََ ه

178

Müslim “Səhih” kitabında: 2647 rəvayət etmişdir.
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“Allah  ilk olaraq qələmi yaratmışdır. Sonra ona “Yaz!”
deyərək əmr etmiş və qələm o andan Qiyamətə qədər baş
verəcək olan hər bir şeyi yazmışdır.”179
Bu mənada hədislər çoxdur və burada hamisini qeyd
etmək uzun zaman alar.
Allah Rəsulunun : “Əgər bütün məxluqat Allah`ın 
sənin üçün yazmadığı bir işdə sənə fayda vermək istəsələr
onu edə bilməzlər. Həmçinin əgər bütün məxluqat Allah`ın
sənə yazmadığı bir işdə sənə zərər vermək istəsələr onu edə
bilməzlər” sözünün mənasını açıqlayacağıq. Bu rəvayət
imam Əhmədin rəvayətidir. İmam Tirmizinin rəvayəti də bu
mənadadır. Bu sözdən məqsəd budur ki, dünya həyatında
qulun başına gələn faydalı və zərərli hər bir şey Allah 
tərəfindən təqdir edilmişdir. Bir kəsin başına əzəldən təqdir
edilmiş şeylər xaricində, heç bir şey gəlməz.
Qurani Kərimdə buna dəlalət edən bir çox ayələr vardır.
Allah  belə buyurur:

َِّقُل لَّن يُصِيبَنَآ إَِّلَّ مَا كَتَبَ ٱّللَُّ لَنَا هُوَ مَوۡلَىَٰ َناَۚ وَعَلَى ٱّلل
٥١ َفَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُون
De:
“Allah`ın
bizim
üçün
(lövhi-məhfuzda)
yazdığından başqa bizə heç bir şey üz verməz. O bizim
ixtiyar sahibimizdir. Buna görə də mö’minlər yalnız
Allah’a təvəkkül etsinlər! (Tövbə 51) Həmçinin digər ayədə
buyurur:

سكُمۡ إَِّلَّ فِي
ِ ُ فِي ٱلَۡأرۡضِ وََّلَ فِيٓ أَنفٞ
مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَة
٢٢ ٞ
 مِّن قَبۡلِ أَن نَّبۡرَأَهَآَۚ إِنَّ ذََِٰلكَ عَلَى ٱّللَِّ َيسِيرٞ
كِتََٰب

İmam Əhməd: 5\317, Əbu Davud: 4700, Tirmizi: 2155, 3319 rəvayət
etmişlər.
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Yer üzündə baş verən və sizin öz başınıza gələn elə bir
müsibət yoxdur ki, Biz onu yaratmamışdan əvvəl o, bir
kitabda (lövhi-məhfuzda) yazılmamış olsun. Bu, Allah 
üçün çox asandır! (Hədid 22) Digər bir ayədə isə belə
buyurur:

َٰقُل لَّوۡ كُنتُمۡ فِي بُيُوتِكُمۡ لَ َب َرزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقَتۡلُ إِلَى
جعِهِ ۡم
ِ مَضَا
De: “Əgər siz evlərinizdə olsaydınız belə, alınlarına
ölüm yazılmış kəslər yenə çıxıb əbədi yatacaqları
(öləcəkləri) yerlərə gedərdilər... (Əli İmran 154)
İmam Əhməd Əbu Dərdadan  rəvayət etdiyi hədisdə
Allah Rəsulu  belə buyurur:

ِ َ و ما ب لَ َغ عبد ح ِقي َقةَ ا ِلَي،"إِ َّن لِ هك ِل َشي ٍّء ح ِقي َقة
ان َح َّّت يَ ْعلَ َم أَ َّن َما
َ َْ َ َ َ
َ ْ
ِ  و أَ َّن ما أَخطَأَه َل ي هكن لِي،أَصابه َل ي هكن لِيخ ِطئَه
"صيبَهه
َ َه ْ َ ْ ه ْ ه َ َ ْ ه ْ َ ْ ه
“Hər şeyin bir həqiqəti vardır. Bir qul onun başına
gələcək hər hansı bir şeyin ondan uzaqlaşmayacağını və
onun başına gəlməyəcək hər hansı bir işində ona üz
verməyəcəyini bilənədək imanın həqiqətini anlamış
olmaz.”180
İmam Əbu Davud və İbn Məcə Zeyd ibn Sabitdən  bu
mənada hədislər rəvayət etmişlər.181
Bunu başa düşmək lazımdır ki, bu hədisdə keçən
nəsihətin hamısı bu təməl qayda (qədərə iman) üzərində
qurulmuşdur. Hədisin başında və sonunda keçən cümlələr
əslində bu qayda ilə bağlı olub o mənaya gəlir. Əgər bir şəxs
Hədisi İmam Əhməd: 6\441 və Heysəmi “Məcmə” kitabında: 7\197
rəvayət etməşlər. Hədisin raviləri siqadır.
181 Əbu Davud: 4699, İbn Məcə: 77, İmam Əhməd: 5\82-189 rəvayət
etmişlər.
180

140

təqdir olunanın əksinə olaraq ona bir xeyir və ya bir şər,
fayda və ya zərər vermək üçün bütün insanlar birləşsələr
bunun heç vaxtı olmayacağını bilərsə və bu mənada həqiqi
olaraq fayda və zərərin, yaxşılıq edənin və ya bu yaxşılığa
mane olanın yalnız Allah  olduğunu qavramış olur. Bunları
anladıqdan sonra qulun Rəbbini təkləməsi və yalnız Ona
itaət etməsi və Onun hüdudlarını qoruması gərəkir. Çünki
hər hansı bir məbuda ibadət olunmasında məqsəd Ondan
gələn faydaları istəmək və gələcək olan zərərləri Onun
önləyəcəyinə etiqad etməkdir. Buna görə də Allah , bir
fayda və ya zərər verməyən və ona ibadət edənin heç bir
ehtiyacını yerinə yetirməyən varlıqlara ibadət edilməsini
qınamışdır. İnsan Allah`dan  başqa bir varlığın fayda və ya
zərər vermədiyini, yaxşılıq etmək və ya bu yaxşılığa mane
olmaq gücünə sahib olmdığını bildiyi zaman, aşağıdakı bu
mövzularda Allah’ı  yeganə varlıq olaraq qəbul etməsi ona
vacib olur: Qorxu, ümid, istək, yalvarış, dua, Allah`a  itaəti
digər bütün məxluqatın önünə keçirmək, bütün məxluqatın
sənə nifrətinə səbəb olsa belə Allah`ın  qəzəbindən uzaq
durmağı üstün tutmaq, sadəcə Ondan yardım istəmək,
sıxıntı və bolluq zamanlarında Ona ixlasla dua etmək. Çünki
müşriklər bunun əksinə olaraq sıxıntılı zamanlarında ixlas ilə
Allah`a  dua etdikləri halda, bolluq zamanında Onu
unudarlar və Allah`dan  başqa fayda verəcəyini
düşündükləri şeylərə dua edərlər. Bu xüsus aşağıdakı ayədə
belə ifadə olunur:

ّۡللَّ قُل
َُۚ لسمََٰوََٰتِ َوٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ ٱ
َّ سأَلۡ َتهُم مَّنۡ خََلقَ ٱ
َ وَلَئِن
ََّأ َفرَءَيۡتُم مَّا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱّللَِّ إِنۡ أَرَادَ ِنيَ ٱّللَُّ بِضُرٍّ هَلۡ هُن
َۚسكََٰتُ رَحۡمَتِ ِهۦ
ِ ُۡرهِۦٓ أَوۡ َأرَادَنِي ِبرَحۡ َمةٍ هَلۡ هُنَّ مُم
ِّ كََٰشِفََٰتُ ض
٣٨ َقُلۡ حَسۡ ِبيَ ٱّللَُّ عَلَيۡهِ يَتَوَكَّلُ ٱلۡمُتَوَكِّلُون
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Həqiqətən, əgər onlardan: “Göyləri və yeri kim
yaratmışdır? !” - deyə soruşsan, mütləq: “Allah!” - deyə
cavab verəcəklər. (Ya Peyğəmbər! ) De: “Elə isə bir söyləyin
görək, əgər Allah mənə bir zərər toxundurmaq istəsə, sizin
Allah`dan qeyri ibadət etdikləriniz (bütlər, tanrılar) Onun
zərərini aradan qaldıra bilərlərmi?! Yaxud: “Əgər Allah
mənə bir mərhəmət əta etmək istəsə, onlar Onun
mərhəmətinə mane ola bilərlərmi?!” De: “Mənə təkcə Allah
kifayət edər. Təvəkkül edənlər yalnız Ona təvəkkül
edərlər! (Zümər 38)
Allah Rəsulunun : “Bil ki, sevmədiyin bir şeydə səbir
etməyində sənin üçün bir çox xeyirlər vardır” sözünün
mənası budur ki, bir şəxs ona təqdir edilmiş olan müsibətlərə
qarşı səbir göstərərsə, bu səbirindən dolayı çoxlu xeyirlər
qazanar. Ğufrənin azadlı köləsi olan Ömərin və başqalarının
ibn Abbasdan  etdikləri rəvayətdə bu cümlədən öncə başqa
bir cümlə də vardır və orada deyilir: “Əgər gücün çatarsa
tam əmin olaraq Allah  üçün öz razılığın ilə əməl et. Əgər
bunu bacarmazsansa, xoşlamadığın şeylərdə səbir etməyində
bir çox xeyirlər vardır”.
Başqa bir rəvayətdə Əli ibn Abdullah ibn Abbasın
atasından  zəif isnadla nəql etdiyi hədisdə Abdullah ibn
Abbas  demişdir:

ِ َ "ي رس
ِ صنَ هع بِليَ ِق
َ َصاب
َ  َكْي،ول للا
ْ َف أ
ْك َل
َ َ أَ ْن تَ ْعلَ َم أَ َّن َما أ:ي؟ قَا َل
َ َه
ِ
ِ ِ
ِ  و أَ َّن ما أَخطَأَ َك َل ي هكن لي،ك
ت
َ َصيب
ْ َ َ َ َيَ هك ْن ليه ْخطئ
َ ت أَ ْح َك ْم
َ ْ فَِإذَا أَن،ك
َْ ْ ه
ِ ب
"ي
ْ ب اليَق
َ َ

“Ey Allah`ın Rəsulu ! Mən yəqinlik içərisində necə əməl
edə bilərəm?” deyə soruşdum. Allah Rəsulu  buyurdu:
“Sənin başına gələcək olan hadisənin səndən ötməyəcəyinə
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və sənin başına gəlməyəcək olan hadisənində sənə üz
verməyəcəyinə inanarsansa yəqinlik qapısını möhkəm bir
şəkildə qurmuş olarsan”. 182 Bunun mənası odur ki, bir kəs
əzəldə hökm edilmiş və öncədən təqdir edilən bir şeyin
mütləq olacağına tam inanarsa, bu hal başına gələnlərə
razılıq göstərməsi üçün ona yardım edər. Belə ki, qəza və
qədər qarşısinda təqdir olunana qarşı belə tam bir inanca
sahib olaraq razılıq içərisində əməl etməyə gücü çatanlar
bunu etməlidirlər. Razılıq göstərə bilməyənlər isə, xoşlarına
gəlməyən hallarda səbir etməlidirlər, çünki bunda onlar
üçün çoxlu xeyirlər vardır.
Başına gələn müsibətlərdə qəza və qədər mövzusuna görə
insanlar iki qismə ayrılır:
Birincisi: Bu müsibətə razı olmaq. Bu cox böyük və uca bir
məqamdır. Allah  belə buyurur:

ِمَآ أَصَابَ مِن مُّصِي َبةٍ إَِّلَّ ِبإِذۡنِ ٱّللَِّۗ َومَن يُؤۡمِنُۢ بِٱّللَِّ َيهۡد
١١ َۚقَلۡ َبهُۥ
Allah`ın izni olmadıqca (heç kəsə) heç bir müsibət üz
verməz. Kim Allah`a iman gətirsə, (Allah) onun qəlbini
haqqa doğru yönəldər. (Təğabun 11) Alqamə demişdir: “Bu
ayənin mənası odur ki, insanın başına bir müsibət gəldiyi
zaman, bunun Allah`dan  olduğunu bilər, buna təslim olar
və razılıq göstərər”.
İmam Tirmizinin Ənəs ibn Malikdən  rəvayət etdiyi
hədisdə Allah Rəsulu  belə buyurur:

ط
َ  َو َم ْن َس َخ،ضا
َّ "إِ َّن للاَ إِذَا أَ َح
َ  فَ َم ْن َر ِض َي فَلَهه ال ِر،ب قَ ْوما ابْتَ َل هه ْم
"ط
الس َخ ه
َ فَلَهه
182

Bunu İbn Cərir ət-Təbəri: 38\123 rəvayət etmişdir.
143

“Allah  bir qövmü sevdiyi zaman onları bəlalara
uğradar. Bu bəlalara kim razılıq göstərərsə ona Allah 
tərəfindən razılıq, hər kim də qəzəb edərsə ona Allah 
tərəfindən qəzəb vardır.”183 Peyğəmbər  dua edərkən belə
deyərdi:

ِ ك
"ض ِاء
َ "أَ َسأَله
َ ضا بَ ْع َد ال َق
َ الر

“Allah`ım , təqdir etdiyin başıma gəldikdən sonra ona
razı olmağı Səndən istəyirəm.”184
Mömin bir qulu Allah`ın  qəza və qədərinə razılıq
göstərməyə sövq edən şeylərdən biri də, Allah Rəsulunun 
aşağıdakı hədisdə dilə gətirdiyi bu məsələyə həqiqətən iman
etdiyini ortaya qoymağa çalışmasıdır. Allah Rəsulu  belə
buyurur:

َ َق
َ َ إِ ْن أ:ضاء إَِّل َكا َن َخ ْريا لَهه
صابَْتهه َسَّراءه
س
َ صابَْتهه
َ ضَّراءه
َ َأ
َ  َو لَْي، َكا َن َخ ْريا لَهه،صبَ َر

ِ "َل ي ْق
ضي للاه لِْل هم ْؤِم ِن
َ
 َو إِ ْن، َكا َن َخ ْريا لَهه،َش َكَر
ِ
"ك إَِّل لِْل هم ْؤِم ِن
َ َذل

“Allah`ın  mömin qul üçün təqdir etdiyi hər bir şey onun
üçün xeyirdir. Əgər təqdir edilən şey ona bolluq zamanında
gələrsə şükr edər və onun üçün xeyirli olar. Əgər sıxıntılı
zamanında başına gələrsə səbir edər və bu da onun üçün
xeyirli olar. Bu xeyir sadecə mömin üçündür.”185

Hədisi Tirmizi: 2396 rəvayət etmişdir. Hədis həsəndir.
Bu uzun bir hədisin bir parçasıdır. Hədis səhihdir. Nəsai: 3\54-55,
Hakim: 1\524-525 və İbn Hibban: 1971 Ammar İbn Yasirdən rəvayət
etmişdir.
185 Hədisi İmam Əhməd: 4\332, 333, Müslim: 2999, Darimi: 2\317 və İbn
Hibban: 2896 Süheyb ər-Rumidən rəvayət etmişlər.
183
184
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Rəvayət olunur ki, bir şəxs Allah Rəsulunun  yanına
gəlib, ona çox qısa və bir çox mənanı əhatə edən bir tövsiyə
etməsini istədi. Allah Rəsulu  buyurdu:

"ضائِِه
َ َ"َل تَتَّ ِه ِم للاَ ِف ق

“Başına gələn qəza və qədərə görə Allah`ı  ittiham
etmə!”186
Əbu Dərda  belə deyir: “Allah  bir məsələdə hökm
etdiyi zaman qulun ona razı olmasını sevir”.
Abdullah ibn Məsud  belə deyir: “Allah`ın  ədaləti və
hər şeyi sistemli var etməsi, rahatlıq və sevinci yəqinlik və
razılığa, sıxıntı və üzüntünü isə şübhə və qəzəbin içinə
yerləşdirməsidir”.187
Allah`ın  qəza və qədərinə razı olan şəxs içərisinə
düşdüyü vəziyyət sıxıntılı və rahat olmasına baxmayaraq,
başqa bir şey təmənni etməz. Ömər, İbn Məsud  və
başqalarının bu mənaya gələn sözləri bir çox yerdə nəql
olunmuşdur. Ömər ibn Abdu`l-Əzizin belə dediyi rəvayət
olunur: “Mən hər səhər oyananda ən sevindiyim məsələ qəza
və qədəri anlamağımdır”.
Bu mərtəbəyə çatan şəxs bütün həyatını gözəllik və
xoşbəxtlik içərisində keçirər. Allah  belə buyurur:

 فَلَ ُنحۡ ِيي ََّنهُۥٞ
ا مِّن َذ َكرٍ أَوۡ أُن َثىَٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ
عمِلَ صََٰلِح
َ ۡمَن
٩٧ َ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بَِأحۡسَنِ مَا كَانُواْ َيعۡمَلُونٞ
 طَيِّبَةٞ
حَ َيوَٰة
Mömin olub yaxşı işlər görən (Allah`a itaət edən) kişi və
qadına (dünyada və axirətdə) xoş həyat nəsib edəcək və
etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəyik.
İmam Əhməd: 4\204 bu hədisi Amr İbn Asdan rəvayət etməşdir.
Hədis zəifdir.
187 İbn Əbu Dünyə “əl-Yəqin”: 32.
186
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(Nəhl 97) Bu ayə ilə əlaqədar olaraq sələfdən bəziləri belə
demişdir: “Bu ayədə keçən “gözəl həyatın” mənası bu
dünyada sənin üçün yazılan qəza və qədərə razılıq göstərib
qənaət içərisində yaşamaqdır”.188
Abdulvahid ibn Zeyd belə deyir: “Allah`ın  qədərinə
razılıq Onun ən böyük qapısı, dünyanın cənnəti və abidlərin
dincəlmə yeridir.”189
Rıza sahibi olan şəxslər , bəzən bu bəlanı verənin bunu bir
hikmət olaraq yazdığını və bu müsibətin qulun xeyrinə
olduğunu düşünürlər. Buna görədə qəza və qədər Sahibini
ittiham etməzlər. Bəzəndə başlarına gələn bu müsibətə görə
savab qazanacaqlarını düşünərlər. Bu da başlarına gələn
bəlanın acısını unutdurar və bu müsibətdən gələn hər hansı
bir ağrını hiss etməzlər. Bu dərəcəyə ancaq mərifət və
məhəbbət əhlindən olan xüsusi adamlar (xəvas) çata bilir.
Hətta bu şəxslər o dərəcəyə çatmışdırlar ki, başlarına gələn
müsibətlərin həqiqi Sevgilidən (Allah`dan ) gəldiyini
bildikləri üçün bundan ləzzətdə alabilirlər. Belə ki, o
şəxslərdən birisi belə deyir: “Ən çox lütf edilən şəxs çəkdiyi
əzabdan ləzzət alandır”. Sırrı əl-Saqatidən soruşurlar: “Sevən
şəxsə sevdiyindən bir bəla gəldiyi zaman acı hiss edərmi?”
Sırrı: “Xeyr!” deyə cavab verir. Mərifət əhlindən biri belə
deyir:
Onun verdiyi əzab sənin üçün şirinlikdir
Səndən uzaq olması isə yaxınlıqdır.
Sən mənə görə canım kimisən,
Hətta ondan da daha sevimlisən.
Mənə məhəbbətindən bu payın yetər,
Bunu ət-Təbarani: 14\171 Əli İbn Əbu Talibdən, Hakim: 2\356
Abdullah İbn Abbasdan rəvayət etmişdir.
189 Bu rəvayəti Əbu Nueym “əl-Hilyə” kitabında: 6\156 rəvayət etmişdir.
188
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Sənin sevdiyivi bu qulda sevər.
İkincisi: Başına gələn bəlalar qarşısında möminlərin bir
qisminin məqamı isə səbir və mətanət göstərənlərin
mərtəbəsidir. Bu mərtəbə qəza və qədər qarşısında riza
məqamını əldə edə bilməyənlər üçündür. Belə vəziyyətdə,
bəlalara qarşı razılıq göstərmək, səbir məqamı üzərinə əlavə
bir fəzilət edilməsinin təşviq edildiyi bir əməl və
müstəhəbdir. Ancaq gələn müsibətlərə səbir etmək bütün
möminlərə vacibdir. Çünki səbir göstərməkdə çox xeyirlər
vardır. Allah  müsibətlərə səbir edilməsini əmr etmiş və
səbir edənlərə bol-bol savab verəcəyini vəd etmişdir. Allah 
belə buyurur:

ِقُلۡ ََٰيعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمَۡۚ ِللَّذِينَ َأحۡسَنُواْ فِي هََٰذِه
س َعةٌۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصََّٰ ِبرُونَ أَجۡرَهُم
ِ ََٰۗ وَأَرۡضُ ٱّللَِّ وٞ
ٱلدُّنۡيَا حَسَنَة
١٠ ٞ
ِبغَيۡرِ حِسَاب
(Ya Peyğəmbər! Mənim adımdan qullarıma) de: “Ey
Mənim iman gətirən bəndələrim! Rəbbinizdən qorxun. Bu
dünyada yaxşılıq edənlərə (axirətdə) yaxşılıq (Cənnət)
vardır. Allah`ın yeri genişdir (sizə bir çətinlik üz versə,
başqa ölkələrə hicrət edə bilərsiniz). Yalnız (dünyada Allah
yolunda çətinliklərə) səbir edənlərə (axirətdə) saysızhesabsız mükafat veriləcəkdir! (Zümər 10) Həmçinin digər bir
ayədə belə buyurur:

ِ ََٰ ِّمنَ ٱلۡأَمۡوٞ
ل
خوۡفِ َوٱلۡجُوعِ َو َنقۡص
َ ۡ مِّنَ ٱلٞ
شيۡء
َ ِوَلَنَبۡلُوَنَّكُم ب
ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصََٰبَتۡهُم١٥٥ ََشرِ ٱلصََّٰ ِبرِين
ِّ ٱلث َمرََٰتِۗ وَب
َّ َوٱلۡأَن ُفسِ َو
ۡعلَيۡهِم
َ َأُوْلََٰٓ ِئك١٥٦ َجعُون
ِ ََٰ قَالُوٓاْ إِنَّا ّللَِّ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رٞ
مُّصِيبَة
١٥٧ َ وَأُوْلََٰٓ ِئكَ هُمُ ٱلۡ ُمهۡتَدُونٞ
 مِّن ر َِّّبهِمۡ َورَحۡمَةٞ
صَلَوََٰت
Əlbəttə, Biz sizi bir az qorxu, bir az aclıq, bir az da mal,
can (övlad) və məhsul qıtlığı ilə imtahan edərik. (Ya
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Rəsulum! Belə imtahanlara) səbir edən şəxslərə müjdə ver!
O kəslər ki, başlarına bir müsibət gəldiyi zaman: “Biz
Allah`ınıq (Allah`ın bəndələriyik) və (öləndən sonra) Ona
tərəf (Onun dərgahına) qayıdacağıq!” deyirlər. Onları
Rəbbi tərəfinfən bağışlanmaq və rəhmət (Cənnət) gözləyir.
Onlar doğru yolda olanlardır! (Bəqərə 155-157)
Həsən əl-Bəsri demişdir: “Başa gələn bəlalara razılıq
göstərmək çox dəyərli bir məqamdır, səbir isə möminin
sağlam ipidir”.190
Rıza məqamı ilə səbir məqamı arasındakı fərq ondan
ibarətdir ki, səbir, başına gələn müsibət qarşısında nəfsə
hakim olmaq, acı çəkməklə birlikdə, hirslənməkdən uzaq
durmaq və bu bəlanın bitməsini təmənni etməkdir. Rıza isə
gələn bəlanı könülxoşluğu və sevinclə qarşılamaq və əzab
verici olsa belə bu halın sona çatmasını təmənni etməkdən
uzaq durmaqdır. Bu rıza halı qəlbdə yerləşən yəqinlik və
mərifət halı ilə ağrı və acıların yüngülləşməsinə səbəb olar.
Rıza halı güclənib kök sala bilərsə, acı hiss etmek halı
təmamilə yox olar. Belə ki, biz bunu öncədə açıqlamışdıq.
Allah Rəsulunun  : “Bil ki, qələbə səbirlə əldə olunur!”
sözünün mənası Allah`ın  bu ayəsi ilə mənaca üst-üstə
düşür:

ۡ قَلِيَلةٍ غَلَبَتٞ
قَالَ ٱلَّذِينَ َيظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلََٰقُواْ ٱّللَِّ َكم مِّن فِئَة
٢٤٩ َ كَثِي َرةَُۢ ِبإِذۡنِ ٱّللَِّۗ َوٱّللَُّ مَعَ ٱلصََّٰ ِبرِينٞ
فِئَة
(İçərilərindən) Allah`ın rəhmətinə qovuşacaqlarına
(Allah`ın dərgahına qayıdacaqlarına) inanalar isə dedilər:
“Neçə dəfə olub ki, az bir dəstə Allah`ın izni (iradəsi) ilə

190

Əbu Nueym “əl-Hilyə “kitabında: 5\342 Ömər İbn Əbdüləzizdən
rəvayət etmişdir.
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çox bir dəstəyə qalib gəlib! Allah səbir edənlərlədir!”
(Bəqərə 249) Digər bir ayətdə Allah  belə buyurur:

اَۚ فَإِن َيكُن مِّنكُمٞ
ضعۡف
َ ۡٱلۡـََٰٔنَ خ ََّففَ ٱّللَُّ عَنكُمۡ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُم
ِ َيغۡلِبُوٓاْ أَلۡفَيۡنٞ
 َيغۡلِبُواْ مِاْئَتَيۡنَِۚ وَإِن َيكُن مِّنكُمۡ أَلۡفٞ
 صَا ِبرَةٞ
ِّماْئَة
٦٦ َِبإِذۡنِ ٱّللَِّۗ َوٱّللَُّ مَعَ ٱلصََّٰبِرِين
(Ey möminlər!) İndi Allah (yükünüzü) yüngülləşdirdi.
Çünki O sizdə bir zəiflik olduğunu bilirdi. Artıq aranızda
yüz səbirli kişi olsa, iki yüz nəfərə (kafirə), min kişi olsa,
iki min nəfərə Allah`ın iznilə qələbə çalar. Allah səbir
edənlərlədir. (Ənfal 66)
Ömər
, Abəsə oğullarının birindən soruşur:
“Düşmənlərinizə nə ilə qalib gəldiniz?” O, şəxs cavab verir:
“Səbirlə, hər hansı bir qövmlə qarşılaşsaq onlar bizə səbirlə
dirəndikləri kimi bizdə onlara qarşı səbirlə və sabit olmaqla
dirəndik”. Sələfdən birisi belə deyir: “Bizim heç birimiz
ölümü və yaraları sevmərik, lakin bunlara qarşı səbir
göstərməyi sevərik.” Battal191 deyir: “Cəsarət və qəhrəmanlıq
bir müddət səbir göstərə bilməkdir.” Bu qeyd etdiklərimiz
açıqdan düşmənlə edilən cihada, yəni kafirlərlə edilən cihada
aiddir, həmçinin batini düşmən olan nəfs və həva ilə cihadda
da səbir edilməsi lazımdır. Nəfs və həva ilə cihad etmək çox
böyük bir cihaddır. Belə ki, Allah Rəsulu  buyurub: “Əsil
mücahid Allah  üçün nəfsi ilə cihad edən şəxsdir”.192

191

Bu igid və cəsurların lideri olan Əbu Muhəmməd Abdullah əlBattaldır. Bu şəxsin Şam əmirlərindən olan Əbu Yəhya olduğu və
Məsləmə İbn Abdulməlikin qoşununda döyüşdüyü rəvayət olunur.
Hicrətin 113 –cü ilində şəhid edilmişdir.
192
Hədisi İmam Əhməd: 6\20, 21, Abdullah İbn Mübarək “Cihad”
kitabında: 175, Tirmizi: 1621, Hakim: 1\10, 11 Fudalə İbn Übeyddən
rəvayət etmişdir. İbn Hibban hədisin səshih olduğunu demişdir.
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Abdullah ibn Ömərdən  cihad haqqında soruşan adama
belə dediyi rəvayət olunur: “Öncə nəfsindən başla ona qarşı
cihad et, öncə nəfsindən başla onunla döyüş!”
Baqiyyə ibn Vəlid, İbrahim ibn Ədhəmin Əli ibn Əbu
Talibdən  belə rəvayət etdiyini deyir: “Cihadlar içərisində
ilk olaraq xoşlanmayaraq rədd edeceyiniz cihad nəfsinizlə
edilən cihaddır”.
İbrahim ibn Əbu Əblə döyüşdən gəlmiş qövmə belə
deyir: “Siz indi kiçik cihaddan döndünüz, böyük cihad üçün
nə etdiniz?” Onlar soruşdular: “Böyük cihad nədir?”.
İbrahim cavab verdi: “Bu qəlbin cihadıdır!”193 Bu, Cabir ibn
Abdullahdan  zəif bir isnadla rəvayət edilmişdir. Cabir 
rəvayət etdiyi hədisdə belə deyilir: “Siz kiçik cihaddan
böyük cihada döndünüz.” Onlar dedilər: “Böyük cihad
nədir?” Buyurdu: “Qulun nəfsi ilə cihad etməsidir!”194
Səid ibn Sinanın Ənəs ibn Malikdən  rəvayət etdiyi
hədisdə Allah Rəsulu  belə buyurur:

ِ
ك
َ َ َو إِ َذا قَتَ ْلتَهه َكا َن ل،َك الَنَّة
َ َك أَ ْد َخل
َ َس َع هد ُّو َك الذي إِ َذا قَتَ ل
َ "لَْي
"ك
َ ي َجْن بَ ْي
َ  أَ ْع َدى َع هد ِو َك نَ ْف هس،نهورا
َ ْ َك الَِّت ب

“Həqiqi düşmən səni öldürdüyü zaman cənnətə
girməyinə səbəb olan və sənin onu öldürdüyün zaman sənin

Bu rəvayəti əl-Mizzi “ət-Təhzibu`l-Kəmal” əsərində: 2\144, İmam
Zəhəbi isə “əs-Siyər” kitabında: 6\325 rəvayət etmişdir.
194 Hədisi Beyhaqi “əz-Zühd” kitabında: 374 və Xətib əl-Bağdadi “ətTərix” kitabında: 13\493 rəvayət etmişlər. Hədisin sənədində zəiflik və
ittiham olunan şəxs vardır. Bu hədisi Bəyhaqi və əl-İraqi rəvayət
etmişdirlər. İbn Həcər “Təsdid əl-Qovs” kitabında belə deyir: “Bu hədis
insanların dilində məşhur olsa da, İbrahim İbn Əbi Ublənin sözüdür”.
193
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nur qazanmana səbəb olan deyildir. Sənin ən çətin düşmənin
daxilində olan nəfsindir.”195
Əbu Bəkr əs-Sıddıq Öməri  xəlifə təyin edərkən ona belə
tövsiyə edir: “Səni çəkindirmək istədiyim ilk şey sənin
daxilində olan nəfsindir”.
Nəfsə qarşı aparılan bu cihadda da səbirə çox ehtiyac var.
Hər kim öz nəfsinə, həva və həvəsinə və şeytanına qarşı
etdiyi cihadda səbir edərsə ona qalib gələr, zəfər qazanar və
müvəffəq olar. Nəfsinə hakim olan qiymətli bir şəxs və onun
sultanı olur. Ancaq nəfsinə qarşı etdiyi cihadda dözümsüz
olar və səbir göstərməzsə, nəfsinə məğlub olar və nəfsinin
əsirinə çevrilər. Bu vəziyyətdə şeyatanın və həva və
həvəsinin əlində zəlil bir kölə halında olar. Buna görə şair
belə demişdir:
Bir şəxs nəfsinə qarşı gələ bilməzsə izzətlilərin zəlil
olduğu hala düşər.
İbn Mübarək belə deyir: “Səbir edən şəxs nə az səbir
etmişdir. Dözümsüzlük edən də nə qədər az faydalanmışdır.
(Yəni səbir ediləcək vaxt az olduğu üçün, dözüm
göstərməynin əldə edəcəyi mənfəətdə çox azdır.) ”
Allah Rəsulunun : “Qələbə səbirlə əldə olunar” sözünün
mənası hər iki cihadda, zahiri düşmənlə və batini düşmən
üzərində əldə olunacaq qələbəni əhatə edir. Hər kim bu
ikisində də səbir edərsə, ona yardım edilər və düşməni
üzərində qələbə qazanar. Hər kim bu cihadda səbir etməyib
dözümsüzlük göstərərsə məğlub olub düşmənin əlinə əsir
düşər və ya onun tərəfindən öldürülər.

Hədisi Təbərani: 3445 Əbu Malik əl-Əşaridən rəvayət etmişdir.
Heysəmi deyir ki, bu hədisin ravilərindən olan Muhamməd İbn İsmail
İbn Əyyaş zəifdir.
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151

Allah Rəsulunun : “Qurtuluş çətinliklə əldə olunur”
sözü Allah`ın  bu ayəsi ilə dəstəklənməkdədir. Allah  belə
buyurur:

َۚوَهُوَٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ مِنُۢ بَعۡدِ مَا قَ َنطُواْ وَيَنشُرُ رَحۡمَ َتهُۥ
٢٨ ُحمِيد
َ ۡوَهُوَ ٱلۡوَلِيُّٱل
(İnsanlar) ümidsizliyə qapılandan sonra, yağmur
göndərən, nemətini (yağışını) açıb paylayan Odur. İxtiyar
sahibi Odur. Tərifə (şükrə) layiq olan da Odur. (Şura 28)
Peyğəmbər  belə buyurur:

ِ
ِ
ِ وط ِعب ِادهِ و قهر
"ِب ِغ َِريه
َ ض ِح
َ"
ْ َ َ ك َربُّنَا م ْن قهنه

“Rəbbimiz, qulları Ondan ümüd kəsdiyi zaman,
ehsanının çox olduğu üçün gülər.” Hədisi imam Əhməd
rəvayət etmişdir.196 Bu hədisi imam Əhmədin oğlu Abdullah
uzun bir şəkildə rəvayət etmişdir. Hədisdə deyilir:

ِ
ِ ِ ِف علَي هكم أَ ِزل
ِ
ك
ْ َ فَيَ ِظ ُّل ي،ي
ض َح ه
َ ي قَنط
َ ْ ْ َ " َعل َم للاه يَ ْوَم الغَْيث أَنَّهه لَيه ْش ِر ه
"قَ ْد َعلِ َم أَ َّن َغْي َرهك ْم إِ َل قه ْر ٍّب
“Allah  yağış yağmadan öncə sizin böyük sıxıntı və
ümüdsüzlüyə düşdüyünüzü bilir. Sizə rəhmətinin çox yaxın
olduğunu bildiyi üçün gülməyə başlayır.”197 Bunun mənası
odur ki, quraqlıq baş verdiyində və yağış kəsildiyi zaman
qulların ümüdsüzlüyə düşməsi və Onun rəhmətindən
ümüdlərini kəsməsi Allah`ın  xoşuna gələr. Belə ki, artıq
onların üzərinə yağış endirərək onları düşdükləri bu

Hədisi imam Əhməd “Müsnəd” kitabında: 4\11-12, “Sünnə” kitabında: 452, 453, İbn Məcə: 181, İbn Əbu Asim “Sünnə” kitabında: 554 və əlAcuri “əş-Şəriə” kitabında: səh. 279 və Əbu Rəzin əl-Uqeylidən rəvayət
etmışlərir. Hədis zəfdir.
197 Hədisi Abdullah İbn Əhməd “Zəvaidu`l-Müsnəd” kitabında: 3\13, 14,
Heysəmi “Mucməu`z-Zəvaid” kitabında: 10\338, 340 rəvayət etmişlər.
196
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vəziyyətdən qurtarma vaxtı və qullarına rəhmətini
çatdırmaq vaxtı çox yaxınlaşmışdır. Ancaq qulları bunu hiss
etmirlər. Mövzu ilə əlaqədar olaraq Allah  belə buyurur:

ِلسمَآء
َّ طهُۥ فِي ٱ
ُ ُابا فَيَبۡس
ٞ َٱّللَُّ ٱلَّذِي يُرۡسِلُ ٱلرِّيََٰحَ فَتُثِيرُ سَح
ق يَخۡرُجُ مِنۡ خََِٰلِلهِۦ
َ ۡا فَ َترَى ٱلۡوَدٞ
كَيۡفَ يَشَآءُ وَيَجۡعَلُهُۥ كِسَف
َشرُون
ِ َۡفإِذَآ أَصَابَ ِبهِۦ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَا ِدهِۦٓ ِإذَا هُمۡ يَسۡتَب
٤٩ َ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيۡهِم مِّن َقبۡلِهِۦ َلمُبۡلِسِين٤٨
Buludları hərəkətə gətirən küləkləri göndərib onları
göy üzündə istədiyi kimi yayan və topa-topa edən
Allah`dır. Artıq buludların arasından yağış çıxdığını
görürsən. Onu (yağışı) bəndələrindən istədiyinə verən
kimi onlar sevinərlər. Hərçənd ki üstlərinə (yağış)
endirilməzdən (yağış yağmamışdan) əvvəl (ondan)
ümidlərini üzmüşdülər. (Rum 48-49) Digər bir ayədə belə
buyurur:

ۡسٱلرُّسُلُ َوظَنُّوٓاْ أ ََّنهُمۡ قَدۡ كُذِبُواْ جَآءَهُم
َ َٔۡح ََّتىَٰٓ إِذَا ٱسۡتَي
ن
َ ُجيَ مَن نَّشَآءُ وََّلَ ُيرَدُّ َبأۡسُنَا عَنِ ٱلۡقَوۡمِٱلۡمُجۡ ِرمِي
ِّ َنصۡرُنَا فَن
١١٠
Nəhayət, peyğəmbərlər ümidsizliyə qapıldıqda və
özlərinin yalançı hesab edildiklərini gördükdə (yəqin
etdikdə) köməyimiz onlara yetdi, dilədiyimizə nicat
verildi. Bizim əzabımız günahkarlardan əsla dəf olunmaz!
(Yusif 110) Digər bir ayədə isə belə buyurur:

أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تَدۡخُلُواْ ٱلۡج ََّنةَ وَلَمَّا يَأۡتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن
ُقَبِۡلكُم مَّسَّتۡهُمُ ٱلۡبَأۡسَآءُ َوٱلضَّرَّآءُ َو ُزلۡزِلُواْ حَ َّتىَٰ يَقُولَ ٱلرَّسُول
َٞوٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ َم َعهُۥ مَ َتىَٰ َنصۡرُ ٱّللَِّۗ أََّلَٓ إِنَّ نَصۡرَٱّللَِّ َقرِي
ب
٢١٤
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(Ey möminlər! ) Sizdən əvvəlkilərin başına gələnlər
sizin başınıza gəlməmiş behiştə daxil olacağınızımı güman
edirsiniz? Onları (şiddətli) fəlakət və sıxıntı elə bürümüş,
elə sarsılmışdılar ki, hətta Peyğəmbər və iman gətirənlər
birlikdə: “Allah`ın köməyi nə vaxt gələcək?” - demişdilər.
Bilin ki, Allah`ın köməyi (sizə) yaxındır! (Bəqərə 214) Allah
Yaqubun a öz oğullarına belə dediyini buyurur:

سفَ وَأَخِيهِ وََّلَ تَاْيَۡٔسُو ْا مِن
ُ يََٰبَنِيَّٱذۡهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُو
٨٧ ن
َ س مِن رَّوۡحِ ٱّللَِّ إَِّلَّ ٱلۡقَوۡمُٱلۡكََٰ ِفرُو
ُ ََّٔۡل َياْي
َ رَّوۡحِ ٱّللَِّ إ َِّنهُۥ
Oğullarım! Gedin Yusifdən və qardaşından (Bin
Yamındən) bir xəbər bilin. Allah`ın mərhəmətindən
ümidinizi kəsməyin. Allah`ın mərhəmətindən yalnız
kafirlər ümidini üzər!” (Yusif 87) Bundan sonrakı ayələrdə
isə qardaşların hamısının necə bir yerə toplandıqlarını nəql
edir.
Allah , ümidlərinin tükəndiyi və müsibətlərin zirvəyə
çıxdığı zaman yardımı ilə peyğəmbərlərini xilas etdiyinə dair
bir çox qissəni Quranda zikr etmişdir. Nuh a ilə birlikdə
gəmidə olanları xilas etməsi, İbrahimi a xilas etməsi,
kəsilməsini əmr etdiyi İsmailin a yerinə qoç göndərməsi,
Musa a ilə qövmünü dənizdə boğulmaqdan qurtarması,
düşmənlərini orada boğması, Eyyub a ilə Yunusun a qissəsi,
Muhamməd  ilə düşmənləri arasında baş verən hadisələr,
onu mağaradan düşmənlərindən qurtarması, Bədr, Uhud,
Xəndək və başqa döyüşlərdə gördüyümüz yardımlar. Bütün
bu qissələr Allah`ın  yardımını göstərən nümunələrdir.
Allah Rəsulunun : “Hər bir çətinliklə birlikdə bir asanlıq
vardır” sözü sanki Allah`ın  bu ayəsindən götürülmüşdür:

٧ اٞ
 يُسۡرٞ
سَيَجۡعَلُ ٱّللَُّ َبعۡدَ عُسۡر
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Allah hər bir çətinlikdən sonra asanlıq (yoxsulluqdan
sonra dövlət) əta edər. (Talaq 7) Digər ayədə Allah  belə
buyurur:

٦ اٞ
 إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡ ِر يُسۡر٥ َفإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا
Şübhəsiz ki, hər çətinlikdən sonra bir asanlıq gələr!
(Asanlıq yalnız çətinliklə hasil olar!) Həqiqətən, hər
çətinlikdən sonra bir asanlıq gələr! (Buna görə də
çətinliklərə səbirlə dözmək lazımdır!) (İnşirah 5-6)
Bəzzar “əl-Müsnəd” kitabında və İbn Əbu Hatim
Ənəsdən  rəvayət etdiyi hədisdə, Peyğəmbərin  belə
buyurduğu rəvayət olunur:

 َلَاءَ اليه ْس هر َح َّّت يَ ْد هخ َل َعلَْي ِه، فَ َد َخ َل َه َذا اله ْحَر،"لَ ْو َجاءَ العه ْس هر
"فَيه ْخ ِر َجهه
“Əgər bir çətinlik gəlib bu yuvaya girərsə, mütləq asanlıq
gəlib o yuvaya girər və onu oradan çıxardar.” Bu sözlərdən
sonra Allah : “Şübhəsiz ki, hər çətinlikdən sonra bir
asanlıq
gələr!
(Asanlıq
yalnız
çətinliklə
hasil
olar!)Həqiqətən, hər çətinlikdən sonra bir asanlıq gələr!
(Buna görə də çətinliklərə səbirlə dözmək lazımdır!)”
ayələrini nazil etdi.198
İbn Cərir ət-Təbəri və başqaları Həsən əl-Bəsridən
mürsəl199 olaraq bu hədisin bənzərini rəvayət edir. O hədisdə
Allah Rəsulunun  bu sözləridə yer almışdır:

Hədisi Bəzzar: 2288, İbn Əbu Hatim və həmçinin İbn Kəsir “ət-Təfsir”
kitabında: 8\453 rəvayət etmişdir. Hədis zəifdir.
199 Mürsəl hədis tabiunun səhabəni zikr etmədən birbaşa peyğəmbərdən
rəvayət etdiyi hədisdir.
198
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ِ
"ب عه ْسر يه ْسَريْ ِن
َ "لَ ْن يَ ْغل

“Cətinlik heç vaxt iki asanlığa qalib gələ bilməz!”200

İbn Əbu Dünyə Abdullah ibn Məsudun  belə dediyini
rəvayət edir: “Əgər çətinlik gəlib bu dəliyə girsə mütləq
asanlıq da gəlib onunla birlikdə o dəliyə girər”. Sonra
Abdullah ibn Məsud  bu ayəni oxudu: “Şübhəsiz ki, hər
çətinlikdən sonra bir asanlıq gələr! (Asanlıq yalnız
çətinliklə hasil olar!) Həqiqətən, hər çətinlikdən sonra bir
asanlıq gələr! (Buna görə də çətinliklərə səbirlə dözmək
lazımdır!)”201
Başqa bir sənədlə rəvayət edilir ki, Əbu Übeydə ibn əlCərrah  qoşunu ilə birlikdə düşmənin mühasirəsinə
düşüncə Ömər  ona məktub yazıb belə deyir: “Bir kəsin
başına nə zaman sıxıntı gələrsə, Allah  ona bundan sonra
mütləq bir qurtuluş ehsan edər. Bunu yaxşı bil ki, bir çətinlik
heç bir vaxtı iki asanlığa qalib gələ bilməz. Çünki Allah  belə
buyurur:

َََّيَٰٓأ َُّيهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡ ِبرُواْ وَصَابِرُواْ َورَابِطُواْ وَٱ َّتقُواْٱّلل
٢٠٠ ََلعََّلكُمۡ تُفۡلِحُون
Ey iman gətirənlər! (Dində vacib olan hökmləri yerinə
yetirməyin zəhmətinə, düçar olduğunuz bəlalara) səbir
edin, (Allah`ın düşmənlərinə qələbə çalmaq uğrundakı
müharibə və döyüşlərdə sizə üz verən müsibət və
çətinliklərə) dözün, (sərhəd boyu növbədə durub cihada)

Hədisi bu şəkildə Təbəri: 30\235-236, Hakim: 2\528 Həsən əl-Bəsridən
mürsəl olaraq rəvayət etmişlər. Hədis zəifdir.
201 Bunu İbn əbu Dünyə “əs-Sabr” kitabında və “əd-Dürəru`l-Mənsur”
kitabında: 8\551 rəvayət etmişdir.
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hazır olun və
tapasınız!”202

Allah`dan

qorxun

ki,

bəlkə,

nicat

Qurtuluşun sıxıntı ilə, asanlığın da çətinliklə birlikdə
olması Allah`ın  lətafətli sirlərindən biridir. Sıxıntı şiddətini
artırıb böyüdükdə və son həddə çatdıqda, qul bu sıxıntıların
məxluqat tərəfindən həll edilməsindən artıq ümidini kəsər
və qəlbi sadəcə Allah`la  təsəli tapar. Bu isə həqiqi
təvəkkülün mənasıdır. Bu vəziyyət eyni şəkildə Allah`dan 
ehtiyacları istəməyin ən uyğun yolu və zamanıdır. Çünki,
Allah  Ona həqiqi mənada təvəkkül edənə kifayətdir. Allah
belə buyurur:

َومَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱّللَِّ فَهُوَ حَسۡ ُبهُۥ
Kim Allah`a təvəkkül etsə, (Allah) ona kifayət edər.
(Talaq 3)
Adəm ibn İyas təfsirində Muhəmməd ibn İshaqdan belə
rəvayət edir203: Malik əl-Əşcai  Allah Rəsulunun  yanına
gəlib ona dedi: “Oğlum Avf  əsir alındı. Allah Rəsulu  belə
buyurdu: “Oğluna de ki, Allah`ın Rəsulu  “Güc və qüvvət
yalnız Allah`a  məxsusdur” sözünü davamlı deməyi əmr
edir”. Elçi gəlib Afva  Allah rəsulunun  sözünü çatdırdıqda
Avf  yerə qapanıb bu sözü təkrarlamağa başladı. Onu
bağladıqları kəndir bu zaman açılıb düşdü və bağlı olduğu
yerdən çıxıb bir dəvəni götürüb üzərinə mindi. Bir müddət
getdikdən sonra onu əsir götürən insanların dəvələrini gördü
onları da sürərək evinə gəldi. Qapıdan atasını çağırdı və
atası dedi: “Kəbənin Rəbbinə and olsun ki, bu Avfdır!”.
Anası isə dedi: “Təəssüflər olsun ki, Avf  indi əsirlikdədir
Bu hadisəni İbn Əbu Şeybə: 5\335, 13\37-38, Abdullah İbnu`l-Mübarək “əl-Cihad” kitabında: 217 rəvayət etmişdir. Bu rəvayət səhihdir.
203 Bu hədis münqati hədis (yəni sənədində qopuqluq) olduğu üçün
zəifdir. Bunu İbn Əsir “Usudu`l-Ğabə” kitabında: 5\41 rəvayət etmişdir.
202
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və əlləri bağlı şəkildə əziyyət çəkir”. Atası ilə xidmətçilər
qapıya doğru qaçdılar və gördülər ki, Avf  evin bağçasını
dəvələrlə doldurub. Bundan sonra Avf  bütün əhvəlatı və
dəvələrin məsələsini atasına xəbər verdi. Atası Peyğəmbərin
 yanına gəlib ona Avfın  məsələsini və dəvələr haqqında
danışdı. Allah Rəsulu  ona belə dedi: “O dəvələrə daha öncə
öz dəvələrinlə nə etmişdinsə eynisini edə bilərsən”. Bundan
sonra Allah  bu ayəni endirdi:

َ َويَرۡ ُزقۡ ُه مِنۡ حَيۡثُ َّل٢ اٞ
َومَن ي ََّتقِ ٱّللََّ يَجۡعَل َّلهُۥ مَخۡرَج
ََۚيحۡتَسِبَُۚ َومَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱّللَِّ َفهُوَ حَسۡ ُبهُۥَٓۚ إِنَّ ٱّللََّ بََٰلِغُ أَمۡ ِرهِۦ
٣ اٞ
 قَدۡرٞ
شيۡء
َ ِّجعَلَ ٱّللَُّ ِلكُل
َ ۡقَد
Kim Allah`dan qorxsa, Allah ona (hər çətinlikdən) bir
çıxış yolu əta edər. Və ona gözləmədiyi yerdən ruzi
verər.Kim Allah`a təvəkkül etsə, (Allah) ona kifayət edər.
Allah Öz əmrini yerinə yetirəndir. Allah hər şey üçün bir
ölçü (hədd, müddət) təyin etmişdir. (Talaq 2-3)
Fudeyl ibn İyad belə deyir: “Allah`a  and olsun ki, əgər
insanlardan heç bir şeyi istəməyəcək qədər ümüdini kəssən,
Allah  sənə hər istədiyini verər”. İbrahim ibn Ədhəm
bəzilərinin belə dediyini rəvayət edir: “Allah`dan  bir şey
istəməkdən daha üstün söz qulun “məşə Allah” deməsidir”.
Bununla İbrahim ibn Ədhəm hər işi Allah`a  buraxmağın
üstün olduğunu demək istəyir. Səid ibn Salim əl-Qəddah
belə deyir: “Bizə gəlib çatan xəbərə görə, Musanın a
Allah`dan  istədiyi bir ehtiyacı var idi. Bu ehtiyacını istədi,
ancaq olmadı. Bundan sonra “məşə Allah” dedi və bir də
baxıb gördü ki, o istədiyi şey önündə hazırdır. Bu vəziyyətə
heyrət edəndə Allah  ona belə vəhy etdi: “Sən “məşə Allah”
sözünün, ehtiyacların yoluna qoyulmasında ən təsirli söz
olduğunu bilmirsənmi?”
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Digər bir tərəfdən mömin bir şəxs, qurtuluş gecikdiyində,
çoxlu dua etməsinə baxmayaraq ümütsüzliyə düşüb
yalvarmalarına cavab verildiyinə dair işarələr ortaya
çıxmadıqda, öz nəfsini qınamalı və ona belə deməlidir: “Mən
sənin üçün bu arzuları istədim, əgər səndə bir xeyir olsaydı,
duaların qəbul olardı”. Nəfsin bu şəkildə qınanması, Allah 
qatında bir çox itaətlərdən daha sevimlidir. Bu vəziyyət
qulun Rəbbinə qarşı boynu bükük və aciz olduğunu ortaya
qoyar. Bu eyni zamanda, başa gələn bəlanı ortadan
qaldırmağa sadəcə Rəbbinin qadir olduğunu və özünün isə
duası qəbul edilməyə layiq biri olmadığıni etiraf etməsi
mənasına gəlir. Bu vəziyyət, o şəxsin duasının qəbul
edilməsini və sıxıntıdan qurtulmasını sürətləndirir. Çünki,
Rəbbin rızası və yardımı Onun üçün qəlbi qırılan kəslərin
yanındadır.
Vəhb ibn Münəbbih belə deyir: “Bir şəxs uzun müddət
özünü ibadətə verdi. Sonra Allah`dan  bir ehtiyacını istədi.
Bunun üçün yetmiş şənbə günü oruc tutdu və hər şənbə
günü sadəcə on bir xurma yedi. Sonra ehtiyacını Allah`dan 
istədi. Lakin Allah  onun bu ehtiyacını vermədi. Bu zaman o
şəxs öz nəfsinə belə dedi: “Sənin üçün bir şey istədim əgər
səndə xeyir olsaydı, ehtiyacın ödənərdi”. Bu zaman yanına
bir mələk gəlib belə dedi: “Ey Adəm övladı! Bu içində
olduğun vəziyyət, indiyə qədər etmiş olduğun ibadətdlərdən
daha xeyirlidir. Allah  indi sənin ehtiyacını verəcək”. Bunu
Vəhb ibn Münəbbihdən İbn Əbu Dünyə rəvayət etmişdir.204

204

Bu əhvalatı İbn Əbu Dünyə “Mühasibətu`n-Nəfs” kitabında: səh. 60
rəvayət etmişdir.
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İyirminci HƏDİS:
HƏYA
İMANDANDIR

ِ ول
ٍ َعن أَِب مس
 ((إِ َّن ِمَّا أ ْد َر َك: هللا
ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ َ ق، عود البَ ْد ِر ِي
َْ ْ
ِ الن
ِ
َ اصنَ ْع َما ِش ْئ
ْ ْ ف، إِذَا َلْ تَ ْستَ ْح ِي:َّاس م ْن َك َلِم النُّبُ َّوة األ ُْو َل
ت)) َرَواهه
ُ
ي
ُّ البه َخا ِر
Əbu Məsud əl-Bədri  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə
buyurmuşdur: “Əvvəlki peyğəmbərlikdən insanlara çatan
söz belədir: Əgər utanmırsansa, istədiyini et!”
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Hədisi bu şəkildə imam Buxari rəvayət etmişdir. Bu
hədisi digər bir şəkildə isə Təbərani Əbu Tüfeyldən  rəvayət
etmişdir və bu rəvayət sənədindəki bilinməyən ravi səbəbi
ilə zəifdir.205
Peyğəmbər  “Əvvəlki peyğəmbərlikdən insanlara çatan
söz belədir” dediyi zaman bu hədisin əvvəlki
peyğəmbərlərdən alındığına və insanların dilində dolaşaraq
nəsildən – nəsilə ötürülərək gəlib bu zamana çatdığına işarə
edir. Eyni zamanda bu, hədisin ilk peyğəmbərlər tərəfindən
insanlara çatdırıldığına və insanlar arasında yayılaraq bu
ümmətin ilk nəsillərinə qədər gəlib çatdığına da dəlalət
etməkdədir.
Hədisin bəzi rəvayətlərində isə, bu söz belə keçir:

ِِ
"اس ِم ْن َك َلِم النهبه َّوةِ الَْوَل إِلَّ َه َذا
" َلْ يه ْدرك النَ ه

“Əvvəlki peyğəmbərlərdən insanlara sadəcə bu
çatmışdır.” Hədisin bu şəkildə rəvayətini Hümeyd ibn
Zəncəveyh  və başqaları rəvayət etmişdir.
Peyğəmbərin : “Əgər utanmırsansa, istədiyini et!”
sözünün iki mənası vardır. Birincisi: Burada əmrdəki məqsəd
istəyini etmək deyildir, bu əmr qınanma və qadağan etmə
mənasındadadır. Hədisdəki sözün bu mənada olduğunu
deyənlər bunu iki şəkildə açıqlamışdırlar.
Birinci izah, buradakı əmr təhdid və qorxutma
mənasındadır. Bu baxımdan məna belədir: “Əgər səndə həya
yoxdursa, istədiyini et, etdiyin əməllərə görə Allah  səni
mütləq cəzalandıracaqdır. Bu ayə də bu üslubdadır:

٤٠ ٌٱعۡمَلُواْ مَا شِئۡتُمۡ إ َِّنهُۥ بِمَا َتعۡمَلُونَ بَصِير
205

Təbərani “əl-Əvsat” kitabında rəvayət etmişdir.
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İstədiyinizi edin. Şübhəsiz ki, O nə etdiyinizi görəndir.
(Fussilat 40)

ۗفَٱعۡبُدُواْ مَا شِئۡتُم مِّن دُو ِنهِۦ
Siz də Ondan başqa istədiyinizə ibadət edin! (Zümər 15)
Həmçinin bu hədisdəki məna da bu üslubdadır. Allah
Rəsulu  belə buyurmuşdur:

ِ
"ص الَنَا ِز َير
َ " َم ْن َب
ْ  فَليه َشق،ع الَ ْمَر

“Kim şərab satarsa, donuz qəssablığı etsin!”206 Yəni içki
satan şəxs istəyir satmaq və ya yemək üçün olsun, donuz
kəsən şəxs kimidir. Buna bənzər misallar çoxdur. Bu
açıqlamanı tərcih edənlər, arasında Əbu Abbas Sələbinin də
olduğu bir qrupdur.
İkinci izahda deyilir ki, hədisdə keçən əmr xəbər vermə
mənasındadır. Bu baxımdan isə mənası belədir: “Həyası
olmayan şəxs istədiyini edər. Belə ki, pis işləri etməyə mane
olan həyadır. Həya sahibi olmayan adam hər cür pisliyi və
çirkin əməlləri çəkinmədən edər və belə ədəbsizliklərdən
ancaq həya sahibi olan insanlar uzaq durar”.
Bu hədisdə keşən ifadə də o mənadadır:

" فَ ْليَ تَ بَ َّوأه َم ْق َع َدهه ِم َن النَّا ِر،ب َعلَ َّي همتَ َع ِمدا
َ " َم ْن َك َذ

“Kim mənim adıma yalan uydurarsa öz yerini
cəhənnəmdə hazırlasın.”207 Bu hədisdəki cümlə əmr şəklində
Hədisi Müğeyrə İbn Şübədən İbn Əbi Şeybə: 6\445-446, İmam Əhməd:
4\253, Əbu Davud: 3489, Beyhaqi: 6\12 və əl-Mizzi “ət-Təhzibu`l-Kəməl”
kitabında: 13\385 rəvayət etmişlər. Hədisin ravilərindən olan Ömər İbn
Bəyan ət-Təğləbiyə İbn Hibbandan başqa heç kəs etibar etməmişdir.
207 Bu hədis səhabədən bir çox şəxsdən rəvayət edilən mütəvatir bir
hədisdir. Hədisin təxrici üçün “Səhih İbn Hibban” kitabına: səh. 28, 31
baxa bilərsən.
206
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olmasına baxmayaraq xəbər mənasındadır, yəni mənim
adıma yalan uyduran şəxs cəhənnəmdə oturacağı yeri
hazırlayar deməkdir. Bu açıqlamanı bu hədisə Əbu Übeyd
Qasim ibn Səlam, İbn Quteybə, Muhəməd ibn Nasr əlMərvizi və başqaları vermişdir. Belə bir şəkildə açıqlamanı
Əbu Davud, imam Əhməddən rəvayət etmişdir.
İbn Lüheyə Əbu Qabildən onun da Abdullah ibn
Abbasdan  rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər  belə
buyurur:

ِ  نَز،"إِذَا أَب غَض للا عبدا
ع ِمنْهه الَيَاءَ َلْ تَ ْل َقهه إَِّل
َ  فَِإذَا نََز،َع مْنهه الَيَاء
َ َ َْ ْ َ ه
ِ  فَِإ َذا نَز،َ و نَزع ِمْنه الَمانَة،بغِيضا متَ ب غِضا
،َالر َْحَة
َّ ع ِمْنهه
َ ع مْنهه الََمانَةَ نََز
ََ
َ َ ََ ه
َه
َ
ِ  فَِإ َذا نَز،الر َْحةَ نَزع ِمْنه ِرب َقةَ ا ِلس َلِم
ِ فَِإ َذا نَز
ِ
ََ
ََ
ْ ع مْنهه َّ َ َ َ ه
ْ
ْ َل،ع مْنهه ِربْ َقةَ ا ِل ْس َلم
"تَ ْل َقهه إَِّل َشْيطَان َم ِريدا

“Allah  bir qula nifrət edərsə ondan həyanı çəkib alar.
Həyanı ondan aldıqdan sonra onunla ancaq nifrət olunan
insanlar qarşılaşar. Bundan sonra ondan əmanət qorumaq
vəsfini çəkib alar. Əmanət qorumaq vəsfini ondan alıdıqda
üzərindən rəhmətini də qaldırar. Rəhmətini onun üzərindən
qaldırdığı zaman İslam bağını da söküb götürər. Bir
insandan İslam bağı söküldükdə onunla ağzın şeytandan
başqası qarşılaşmaz.” Hədisi Həmf ibn Zəncəveyh208 və İbn
Məcə209 rəvayət etmişdir.
Salman əl-Farisi  delə deyir: “Allah  bir qulun həlak
olmasını istədiyi zaman ondan həyanı çəkib alar. Həyanı
çəkib aldıqda onunla ancaq nifrət edən və nifrət edilən
şəxslər qarşılaşar. Nifrət edən və ya nifrət edilən bir şəxsin
208
209

Süyuti “əl-Cəmiu`l-Kəbir”: 1\31, Beyhaqi “Şuabu`l-İman”: 7734.
İbn Məcə “əs-Sünən”: 4054
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vəziyyəti isə ondan ibarətdir ki, ondan əmanəti qorumaq
sifəti qaldırılar və o şəxs ancaq xain və xəyanətə uğramış
insanlarla qarşılaşar. Xain və xəyanətə uğramış insanın
vəziyyətinə gəlincə isə, ondan rəhmət sifəti qaldırılar və bu
vəziyyətdə ancaq kobud və sərt insanlarla qarşılaşar. Kobud
və sərt bir insanın vəziyyətinə gəldikdə isə onun boynundan
iman bağı sökülüb alınar və bu bağ ondan qaldırılınca
onunla lənətlənmiş şeytandan başqası qarşılaşmaz.”210
İbn Abbas  belə deyir: “Həya ilə iman yanaşıdır. Bir
insandan həya çəkilib alındığı zaman digəri də onu təqib
edər”. Yuxarıdakı rəvayətlərin hamısını Hümeyd ibn
Zəncəveyh “əl-Ədəb” kitabında nəql etmişdir.211
Peyğəmbər  Buxari və Müslimin “Səhih” kitablarında
rəvayət olunan hədisdə həyanın imandan olduğunu
vurğulamışdır. Abdullah ibn Ömər  rəvayət edir ki:

ِ
َّك
ب أَ َخاهه ِف الَيَ ِاء يَ هق ه
َ  إِن:ول
َّ "أَ َّن الن
 َمَّر َعلَى َر هج ٍّل َو هه َو يه َعات ه َّب
 فَِإ َّن، َد ْعهه: ِول للا
 فَ َق َال َر هس ه،ك
 َكأَنَّهه يَ هق ه،لَتَ ْستَ ْحيِي
َ ِضَّر ب
َ َ قَ ْد أ:ول
ِ َالياء ِمن ا ِلَي
"ان
َ َ ََ

“Bir dəfə Allah Rəsulu  qardaşını “Sən şox utancaqsan!”
deyib ayıblayan bir şəxsin yanından keçirdi. O şəxs bu
sözləri ilə həyalı olmağın ona zərər verdiyini bildirmək
istəyirdi. Allah Rəsulu  belə buyurdu: “Ona dəymə!
Şübhəsiz ki, həya imandandır”.212

Əbu Nueym əl-İsfəhani “əl-Hilyə”: 1\204.
Təbərani “əl-Əvsat” kitabında İbn Abbasdan rəvayət etmişdir. ancaq
bu rəvayət zəifdir. Hakim: 1\22 və Əbu Nueym əl-İsfəhani “əl-Hilyə”
kitabında: 4\297 etdikləri rəvayət səhihdir.
212 Buxari: 24, Müslim: 36, Malik: 2\905, İmam Əhməd: 2\9, Əbu Davud:
4795, Tirmizi: 6215, Nəsai: 8\121, İbn Məcə: 58.
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Buxari və Müslimin Əbu Hüreyrədən  rəvayət etdiyi
hədisdə Allah Rəsulu  belə buyurur:

ِ َ"الياء هشعبة ِمن ا ِلَي
"ان
َ َ ْ ََ ه

“Həya imandan bir şöbədir.”213
Yenə Buxari və Müslimin İmran ibn Hüseyndən  rəvayət
etdiyi hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

""الَيَاءه َل َيِْت إِلَّ ِبٍَّْري

“Həya xeyirdən başqa şey gətirməz.”
Müslimin rəvayətindəki ləfzi isə belədir:

""الَيَاءه َخْي ر هكلُّهه
“Həyanın hamısı xeyirdir.”214
İmam Əhməd və Nəsai rəvayət edirlər ki, Əşəc əl-Əsri 
Allah Rəsulunun  ona belə dediyini nəql edir:

ِ
ِ "قَ َال ِل رس ه
ِ ْ يك لهلهَق
 َما ههَا؟:ت
َ  إِ َّن ف ول للا
ي هيبُّ هه َما للاه قه ْل ه
َه
ِ
، بَ ْل قَ ِدَيا: أَقَ ِدَيا َكا َن أَْو َح ِديثا؟ قَ َال:ت
 ال ْل هم َو الَيَاءه قه ْل ه:قَ َال
ِ
ِ ِِ
"َي هِيبه هه َما للا
َ  الَ ْم هد ِل الَّذي َج َعلَِن َعلى هخلهَق:ت
قه ْل ه

“Səndə, Allah’ın  sevdiyi iki xüsusiyyət var!” Mən:
“Onlar nədir?” deyə soruşdum. Peyğəmbər  buyurdu:
“Yumşaqlıq və həya”. Mən soruşdum: “Bunlar məndə
çoxdan var yoxsa yenimi oldu?” Peyğəmbər  “Çoxdan var”
deyə buyurdu. Bu zaman mən: “Məni sevdiyi iki əxlaq
üzərinə yaradan Allah’a  həmd olsun!” dedim.215
Buxari: 9, Müslim: 35, Nəsai: 8\110.
Buxari: 6117, Müslim: 38.
215 İmam Əhməd: 4\206, Nəsai “Fədailu`s-Səhabə”: 210, Buxari “əlƏdəbu`l-Mufrad”: 584, İbn Əbu Şeybə: 8\522-523.
213
214
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İsmail ibn Əbu Xalid deyir ki, Üyeynə ibn Hısn 
Peyğəmbərin  yanına girdi, orada bir şəxs var idi və su
istədi. Ona su gətirdilər və suyu içdi. Bu zaman Peyğəmbər 
onun üzərini örtdü. O, şəxs “Bu nədir?” soruşdu. Peyğəmbər
 buyurdu:

ِ
ِ
"وها
َ وها َو همن ْعته هم
َ "الَيَاءه خلَّة أهوته

“Həya sizə verilən bir xislətdir və bu sizdən alına bilər.”216
Həya iki növdür:
Birincisi, yaradılışından bir insanın xarakterində olan və
sonradan əldə edilməyən növüdür. Həyanın bu növü
Allah’ın  insana ehsan etdiyi və onun xarakterinə
yerləşdirdiyi xüsusiyyətlərin ən qiymətlisidir. Buna görə
Peyğəmbər  “Həya xeyirdən başqa şey gətirməz” buyurur.
Belə ki, həya pis işləri etməkdən və alçalmaqdan insanı
qoruyar, onu gözəl əxlaqlı olmağa və gözəl əxlaqın
ucalıqlarına çatmağa təşviq edər. Bu mənada həya imanda
olan xüsusiyyətləri özündə daşımış olur. Ömərin  belə
dediyi rəvayət olunur: “Həyalı olan, insanlardan gizlənər,
insanlardan gizlənən onların şərrindən qorunar, insanlardan
qorunanı Allah  da qoruyar”.
Şam diyarının məşhur süvarilərindən olan Cərrah ibn
Abdullah əl-Həkəmi belə deyir: “Həyamdan dolayı qirx il
günah etməkdən uzaq durdum. Sonrada bunun sayəsində
təqva sahibi oldum”. 217 Abidlərdən birisi belə deyir:
“Gördüm ki, günahlar rəzil əməllərdir və onları
mürvətimdən dolayı tərk etdim. Bu hal məndə dindarlığa
çevrildi”.

216

217

İbn Əbu Şeybə: 8\524 rəvayət etmişdir.
“əs-Sira” kitabı: 5\190.
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İkincisi isə, sonradan əldə olunan növdür. Bu Allah’ı 
tanımaq, Onun ucalığını, qullarına nə qədər yaxın olduğunu,
ettikləri hər şeyi bildiyini, gözlərin xain baxışlarnın və
qəlblərdə olanları bildiyini dərk etməklə olur. Həyanın bu
qismi imanın ən üstün xislətləri içərisində yer alır. Hətta
buna ehsan dərəcəsinin ən üstün qismi deyilə bilər. Daha
öncəki səhifələrdə Peyğəmbərin  belə buyurduğunu nəql
etmişdik:

ِ "اِستح ِي ِمن للاِ َكما تَستح ِي رجل ِمن
"ك
َ ِصال ِح َع ِش َريت
َ ْ َ َْ ْ َ ه
َ ْ َْ

“Qəbilən içərisindəki etibar sahibi bir şəxsdən necə həya
edirsənsə Allah’dan  da elə həya et!”
İbn Məsudun  həya haqqında rəvayət etdiyi hədisdə belə
deyilir:

ِ"
، َو البَطْ َن َو َما َح َوى،أس َو َما َو َعى
َ ال ْستِ ْحيَاءه ِم َن للاِ أَ ْن َْت َف
َّ ظ
َ الر
ِ  و من أَراد ا،و أَ ْن تَ ْذ هكر املوت و البِلَى
 فَ َم ْن فَ َع َل،آلخَرةَ تَ َرَك ِزينَةَ الدُّنْيَا
ََ َْ َ
َ َ ْ َ
َ
ِ  فَ َق ِد استحي ِمن،َذلِك
"للا
َ
َ َ ْ َْ
“Allah’dan  haqqı ilə həya etmək, başı və onun
daşıdılarını, qarnı və onun əhatə etdiklərini qorumaq, ölümü
və torpaqda çürüməyi daima xatırlamaqdır. Hər kim axirəti
istəyərsə dünya həyatının zinətini tərk edər, hər kim bunları
edərsə Allah’dan  haqqı ilə qorxmuş olar.”218 Hədisi imam
Əhməd və ət-Tirmizi rəvayət etmişdir.

İnsana verilən həya xisləti sayəsində, verilən nemətlər
üzərində təfəkkür etmək və bu nemətlərin şükrünü yerinə
yetirməkdə qüsurlu olduğunu görmək xüsusiyyəti Allah 
tərəfindən o şəxsə ehsan edilir. Yaradılışından gələn və ya
sonradan qazanılan həya, bir şəxsdən qaldırıldığı zaman o
218

İmam Əhməd: 1\408, Tirmizi: 2458, İbn Əbu Şeybə: 13\223.
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şəxsi pis işlərdən və rəzil insanların etdiklərindən
uzaqlaşdıracaq bir mane qalmaz. Bu halı ilə o şəxs imansız
bir insanın vəziyyətinə düşər.
Həsən əl-Bəsrinin mürsəl olaraq rəvayət etdiyi hədisdə
belə buyurulur: “Həyanın iki tərəfi vardır, bir tərəfi iman
digər tərəfi isə acizlikdir”. Bu sözün Həsən əl-Bəsriyə aid
olmasıda ehtimal edilir. Bir dəfə Büşeyr ibn Kab əl-Ədəvi
İmran ibn Huseynə  deyir: “Biz bəzi kitablarda həyanın
Allah  tərəfindən sükunət və vüqar olduğunu və bir başqa
yerdə isə zəiflik olduğunu görürük?” İmran ibn Huseyn 
qəzəblənərək belə cavab verir: “Mən sənə Peyğəmbərin 
hədislərini deyirəm, sən isə bunların əks fikirlər deyirsən?”
Məsələnin doğru tərəfi İmran ibn Husaynın  dediyi kimidir.
Peyğəmbərin  hədislərində mədh edilən həya, insanı gözəl
işləri etməyə təşviq edən və pis əməlləri tərk etməyə sövq
edən əxlaqdır. Ancaq Allah’ın  və ya qullarının haqlarını
yerinə yetirməyə mane olan zəiflik və bacarıqsızlığa gəldikdə
isə, bunlar həyadan qaynaqlanan şeylər deyildir. Buna ancaq
zəiflik, gücsüzlük, bacarıqsızlıq və dəyərsizlik deyilə bilər.
Ən doğrusunu Allah  bilir.
“Əgər utanmırsansa, istədiyini et!” cümləsindəki ikinci
məna isə, buradakı əmrdən məqsəd hədisin açıq ləfzindən də
başa düşdüyümüz kimi, istədiyini etmək mənasındadır.
Buna görədə məna belə olmalıdır: “Əgər etmək istədiyin iş,
ibadət sayılan əməllərdən biri və edilməsində nə Allah’dan 
nə də insanlardan utanılacaq bir şey yoxdursa, yaxud gözəl
əxlaq və bəyənilən ədəblərdən biridirsə bunlardan istədiyini
edə bilərsən”. Hədisin bu mənaya gəldiyini alimlərdən bir
qrup demişdir. Bunların arasında Əbu İshaq əl-Mərvizi və
İmam Şafii də vardır. Buna oxşar bir görüşdə İmam
Əhməddən rəvayət edilmişdir. Bundan başqa “Mesaəl Əbu
Davud” kitabının bəzi nüsxələrində bu görüşə yer verilir.
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Ancaq kitabın güvənilən olan və tam nüsxələrindən yuxarıda
qeyd etdiyimiz birinci görüş keçməkdədir. Xəllalda “əlƏdəb” kitabında Əbu Davuddan birinci görüşü nəql
etmişdir. Sələfdən birinə mürvət haqqında soruşulanda o bu
görüşü qeyd edərək belə demişdir: “Mürvət, açıqdan
etməkdə həya etdiyin bir şeyi gizlindədə etməyindən həya
etməyindir!” İnşaallah kitabın gələcək bölümlərində,
Peyğəmbərin  bu xüsusa işarə edən bu hədisi nəql
olunacaqdır:

ِ ََّّ
"اس
َ "ا ِل ْثَ َما َح
َ  َو َك ِرْه،ص ْد ِرَك
َ اك ِف
ت أَ ْن يهطل َع َعلَْيه النَ ه

“Günah, sənin daxilini gəmirən və insanların bilməsini
istəmədiyin işlərdir.”219
Abdurrəzzaqın “əl-Musannaf” kitabında Muammərdən 
rəvayət etdiyi hədisdə Müzeynə qəbiləsindən bir şəxs Allah
Rəsulundan  :

ِ َ "ي رس
ِ
، الهله هق الَ َس هن:املسلِ هم؟ قَ َال
َ ْ َما أَف،ول للا
َ َه
ْ الر هج هل
َ ض هل َما أهوت
ِ
يك َش ْيء ِف
َ َت أَ ْن يهَرى َعل
َ  إِذَا َك ِرْه:املسل هم؟ قَ َال
ْ  فَ َما َشُّر َما أ ْهوِت:قَ َال
ِ
ِ
"ت
َ  فَ َل تَ ْف َع ْلهه إِ َذا َخلَ ْو،َندي ال َق ْوم
“Ey Allah’ın Rəsulu ! Bir musəlmana verilən ən fəzilətli
şey nədir?” deyə soruşdu. Peyğəmbər  buyurdu: “Gözəl
əxlaq”. O, şəxs yenə: “Bir insanda olan ən şərli şey nədir?”
deyə soruşdu. Peyğəmbər  buyurdu: “İçərisində yaşadığın
cəmiyyətin öndə gələnlərinin səndə görmələrindən
xoşlanmadığın bir şeyi, tək başıva qaldığın zamanda etmə!”

İbn Hibban “əs-Səhih” kitabında Üsamə ibn Şərikdən 
rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

219

Bu kitabda şərh olunacaq iyirmi yeddinci hədis.
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"ت
َ " َما َك ِرَه للاه ِمْن
َ  فَ َل تَ ْف َع ْلهه إِذَا َخلَ ْو،ك َشْيئا

“Allah’ın  etməyindən xoşlanmadığı bir şeyi tək qaldığın
zamanda etmə!”220
İmam Təbəraninin Əbu Malik əl-Əşaridən  rəvayət edir:

ِ  أَ ْن تَعمل ِف:الِب؟ قَ َال
ِ ِ ول للاِ َما َتَ هام
الس ِر َع َم َل
َ  ي َر هس:ت
ْ
"قه ْل ه
َ
َ
"الع َلنِيَ ِة
َ

“Dedim ki: Ey Allah’ın Rəsulu ! Tam olaraq yaxşı olmaq
necə mümkündür? ”Peyğəmbər  buyurdu: “Xəlvətdə
qaldığında açıqda etməyəcəyin əməli etməməklə.”221
Hafiz Abdulğani ibn Said “Ədəb əl-Mühəddis” kitabında
Həmələ ibn Abdullahdan  belə rəvayət edir:

ِ
ِ
ِ ِ
ول
َ  َي َر هس:ت
َّ يت الن
َ ْ َت ب
 فَ هق ْل ه،ي يَ َديْه
 فَ هق ْم ه، ل َْزَد َاد م َن الع ْل ِم َّب
"أَتَ ه
ِ ْ اِئ: ما َتْمرِن أَ ْن أَ ْعمل بِِه؟ قَ َال،ِللا
ِ ِاجتَن
 َو،ب املْن َكَر
َ ت امل ْع هر
ْ  َو،وف
َ هه
ََ
ِ
ت
َ َك ِم َن الَِْري يَ هقولههه ال َق ْوهم ل
َ انْظهْر الَّذي َِس َعْتهه أهذهنه
َ ك إِ َذا قه ْم
ِ
ِِ
ت ِم ْن
َ َ َو انْظهِر الَّذي تَ ْكَرهه أَ ْن يَ هقولَهه ال َق ْوهم ل،ِم ْن ِعْنده ْم فَأْتِِه
َ ك إِ َذا قه ْم
ِ َ ف،ِعْن ِد ِهم
 إِتْ يَا هن:ت فَِإذَا ههَا أَْمَر ِان َلْ يَْت هرَكا َشْيئا
 فَنَظَْر ه: قَ َال،اجتَنْبهه
ْ ْ
ِ املعر
ِ  و،وف
"اب املْن َك ِر
ْ َ
اجتنَ ه
ْه
Elmimi artırmaq üçün Peyğəmbərin  yanına gəldim,
onun önündə dayanıb dedim: “Ey Allah’ın Rəsulu ! Hansı
əməli etməyimi mənə əmr edirsiniz?” Peyğəmbər  buyurdu:
“Yaxşı işlər et, pis əməllərdən uzaq dur! Aralarında olduğun
insanlardan ayrıldıqdan sonra, eşitdiyin zaman qulağına xoş
220
221

“əl-Musannaf”: 10151.
Təbərani “əl-Kəbir”: 3420. Hədis zəifdir.
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gələcək nələri demələrini istəyirsənsə onları etməyə çalış!
Onların yanından ayrıldığın zaman, sənin haqqında xoşuna
gəlməyəcək nələri deyəcəklərsə onlara diqqət et və bu
əməllərdən uzaq dur!” Həmələ ibn Abdullah deyir ki,
Peyğəmbərin  bu sözlərini diqqətlə incələdim, baxdım ki, nə
ediləcək yaxşı əməllərdən nə də ediləcək pis əməllərdən heç
bir şeyi buraxmamışdır.222
İbn Saad “Tabaqat” kitabında eyni mənada bir hədis
rəvayət etmişdir.223
Bu hədisin mənası haqqında Əbu Übeyd 224 Cerirdən
başqa bir görüş nəql edir. Cərir deyir: Hədisin mənası budur
ki, bir şəxs xeyirli bir əməl etmək istəyər ancaq riyaya
düşmək qorxusu ilə onu həyasından dolayı tərk edər. Belə
bir vəziyyətdə etmək istədiyin xeyirli əməli yerinə
yetirməyivə həya sənə mane olmasın. Beləki , hədisdə belə
buyurulur:

ِ الشيطَا هن و أَنْت ته
" فَ ِزْد َها طهول،َّك تهَرائِي
َ  إِن: فَ َق َال،صلي
َ َ َ ْ َّ "إِذَا َجاءَ َك

“Namaz qıldığın zaman şeytan sənin yanıva gəlib: “Sən
riyakarlıq edirsən” deyərsə namazı dahada uzadın.” 225
Əbu Übeyd sonra belə deyir: “Bu hədisin nə deyilmə
məqsədi, nə də sözləri bu açıqlamaya uyqun deyildir. Heç
bir kəs də hədisi bu mənada açıqlamamışdır”.
Mən də deyirəm ki, məsələ Cəririn dediyi kimi olsaydı
hədisin ləfzi: “Utanılmayacaq bir şeydən həya etdiyin
zaman, istədiyini et!” şəklində olmalı idi. Bu ifadənin hədisin
Buxari “Ədəbu`l-Mufrad”: 222, Təyalisi: 1\319, İmam Əhməd: 4\305.
Hədisin sənədi həsəndir.
223 “Tabaqat”: 7\50.
224 “Ğaribu`l-Hədis”: 3\31.
225 İbn Əbu Şeybə “əl-Musannaf”: 34928, 35620, Beyhaqi “Şuəbu`l-İman”:
6882.
222
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ləfzinə və mənasına nə qədər uzaq olduğu çox acıqdır. Ən
doğrusunu Allah  bilir.

İyirmi birinci
HƏDİS:
173

İMAN VƏ
DOĞRULUQ

ِ سول
ِ عبد
ِ َعن سفيا َن بن
 قُ ْل يل يف،هللا
َ  ي َر:لت
َ ، هللا
ُ ُ ق:قال
ُ ْ
ِ ت
َّ ُث،بهلل
ُ اإلسلم قوالً ال
ُ آم ْن
َ : ((قُ ْل: قال،ري َك
َ َأسأل َعنْهُ أحداً غ
ِ
))استق ْم

Süfyan ibn Abdullah  demişdir: “Ey Allah`ın Rəsulu ,
mənə İslamda elə bir söz söylə ki, o haqda səndən sonra heç
kimdən soruşmayım”. Peyğəmbər  buyurdu: “Allah`a 
iman gətirdim de, sonra doğru ol!”226
Tirmizinin Abdu`r-Rahman ibn Məizdən, onun da Süfyan
ibn Abdullahdan  nəql etdiyi rəvayəti isə belədir:

Müslim: 38, İmam Əhməd: 3\413, Tirmizi: 2410, İbn Məcə: 3972,
Təyalisi: 6397, Darimi: 2\298.
226
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ِ َ ح ِدثِْن ِبَم ٍّر أَ ْعت،ِول للا
َّ هث، َرِيب للاه: قه ْل: قَ َال،ص هم بِِه
َ  َي َر هس:ت
"قه ْل ه
ْ
َ
ِ
ِ اف علَي؟ فَأَخ َذ بِلِس
ان
َ  َي َر هس:ت
 َما أَ ْخ َو ه،ِول للا
 قه ْل ه،استَق ْم
ْ
َ َ َّ َ ف َما َتَ ه
" َه َذا: هثَّ قَ َال،نَ ْف ِس ِه

“Dedim: “Ey Allah`ın Rəsulu , mənə möhkəm tutub
əməl edəcəyim bir iş söylə!” Peyğəmbər  buyurdu: “Rəbbim
Allah`dır  de və doğru ol!” Sonra dedim: “Ey Allah`ın
Rəsulu , mənim üçün ən çox qorxduğun şey nədir?”
Peyğəmbər  əli ilə dilini tutub buyurdu: “Bax bu!” Tirmizi
bu hədisin həsən səhih olduğunu demişdir.
İmam Əhməd və Nəsai Abdullah ibn Süfyan əs-Səqəfinin
 atasından bir kişınin Peyğəmbərə  belə dediyini rəvayət
edirlər:

: قَ َال، هم ْرِن ِبَْم ٍّر ِف ا ِل ْس َلِم َل أَ ْسأَ هل َعْنهه أَ َحدا بَ ْع َد َك،ِول للا
َ " َي َر هس
ِ َّ هث،ِ آمْنت ِبلل:قهل
" فَ َما أَت َِّقي؟ فَأَْوَمأَ إِ َل لِ َسانِِه:ت
 قه ْل ه،استَق ْم
ْ َ ه
ْ

“Ey Allah`ın Rəsulu , mənə İslamda elə bir şey əmr etki,
onu səndən sonra heç kəsdən soruşmayım.” Peyğəmbər 
buyurdu: “Allah`a  iman etdim de, sonra doğru ol!” O, şəxs
soruşdu: “Nədən uzaq durum?” Peyğəmbər  əli ilə dilini
göstərdi”.227
Süfyan ibn Abdullahın  Peyğəmbərə  , mənə İslamda
elə bir söz söylə ki, o haqda səndən sonra heç kimdən
soruşmayım
şəklindəki
deməsi,
İslam
haqqında
Peyğəmbərdən  başqasından soruşmağa ehtiyac hiss
etməyəcək, hər bir tərəfdən yetərli ola biləcək bir cümlə
deməsini istədiyi ifadə edilməkdədir. Peyğəmbər 
İmam Əhməd: 3\413, 4\384, 385, Nəsai “ət-Təfsir” kitabında və “ətTöhfə” kitabında: 4\20, Təbərani: 6398. Hədisin sənədi səhihdir.
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səhabənin bu istəyi qarşısında: “Allah`a  iman etdim de,
sonra doğru ol” və bir digər rəvayətdə isə: “Rəbbim
Allah`dır  de və doğru ol!” buyurmuşdur. Peyğəmbərin 
bu sözü bu ayələrdən götürülmüşdür:

َّإِنَّٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱّللَُّ ثُمَّ ٱسۡتَ ََٰقمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡمَلََٰٓ ِئ َكةُ أََّل
٣٠ َشرُواْ بِٱلۡجَنَّةِٱلَّتِي كُنتُمۡ تُوعَدُون
ِ ۡتَخَافُواْ وََّلَ تَحۡزَنُواْ وَأَب
Şübhəsiz: “Rəbbimiz Allah`dır!” - deyən, sonra da
(sözündə) doğru olan kəslərə (ölüm ayağında) mələklər
nazil
olub
(belə
deyəcəklər):
“Qorxmayın
və
kədərlənməyin! Sizə vəd olunan Cənnətlə sevinin!”
(Fussilət 30)

ۡخوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وََّلَ هُم
َ َإِنَّٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱّللَُّ ثُمَّ ٱسۡتَ ََٰقمُواْ َفَل
جزَآءَُۢ بِمَا
َ  أُوْلََٰٓ ِئكَ أَصۡحََٰبُ ٱلۡج ََّنةِ خََٰلِدِينَ فِيهَا١٣ َيَحۡزَنُون
١٤ َكَانُواْ َيعۡمَلُون
Şübhəsiz: “Rəbbimiz Allah`dır!” - deyənlərin, sonra da
(sözünün üstündə) möhkəm duranların (qiyamət günü) heç
bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə də görməyəcəklər!
Belələri cənnətlikdirlər, onlar (dünyada) etdikləri (yaxşı)
əməllərin əvəzi olaraq orada əbədi qalacaqlar! (Əhqaf 13, 14)
Nəsainin “Təfsir” kitabında Süheyl ibn Əbu Hazmın
Ənəs ibn Malikdən  rəvayət etdiyi hədisdə deyilir:
“Peyğəmbər , Şübhəsiz: “Rəbbimiz Allah`dır!” deyənlərin, sonra da (sözünün üstündə) möhkəm
duranların (qiyamət günü) heç bir qorxusu yoxdur və onlar
qəm-qüssə də görməyəcəklər! Belələri cənnətlikdirlər,
onlar (dünyada) etdikləri (yaxşı) əməllərin əvəzi olaraq
orada əbədi qalacaqlar!” ayəsini oxudu sonra belə buyurdu:

"ات َعلَْي َها فَ هه َو ِم ْن أَ ْه ِل ا ِل ْستِ َق َام ِة
َ  فَ َم ْن َم، هثَّ َك َف هروا،اس
"قَ ْد قَا َهلَا النَّ ه
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“İnsanlar bunu dedikdən sonra küfrə düşdülər, bu sözü
deyib sabit olaraq qalıb dünyasını dəyişən insan doğru
olanlardandır.” Hədisi Tirmizi rəvayət etmişdir. Tirmizi
deyir ki, hədisdə keçən “İnsanlar bunu dedikdən sonra küfrə
düşdülər, bu sözü deyib sabit olaraq qalıb dünyasını dəyişən
insan doğru olanlardandır” sözü həsən qəribdir. Yəni hədis
bu şəkildə sadəcə bir sənədlə rəvayət edilmişdir.
Əbu Bəkr əs-Sıddıq  “Doğru olaraq qalarlar” sözünün
mənasının “sonra Allah`a  heç bir şeyi şərik qoşmazlar”
oldğunu demişdir.228 Əbu Bəkrdən  gələn digər rəvayətdə
isə belə deyir: “Allah`dan  başqa heç bir ilaha itaət
etməzlər”.229 Bir digər rəvayətdə isə ”Sonra Allah`ın  onların
həqiqi Rəbbi olduğu üzərində sabit qaldılar”.
İbn Abbasdan  zəif sənədlə rəvayət olunur ki, o bu ayə
haqqında belə demişdir: “Allah`ın kitabındakı “Şübhəsiz:
“Rəbbimiz Allah`dır!” - deyənlərin, sonra da (sözünün
üstündə) möhkəm duranların” ayəsi, Allah`dan  başqa ilah
olmadığına şahidlik etdikdən sonra ən mühim işdir.230 Buna
oxşar açıqlamalar Mücahid, Əsvəd ibn Hilal, Zeyd ibn
Əsləm, İkrimə və başqalarından rəvayət edilmişdir.
Rəvayət edildiyinə görə Ömər ibn Xəttab  minbərə çıxdı,
“Şübhəsiz: “Rəbbimiz Allah`dır!” - deyənlərin, sonra da
(sözünün üstündə) möhkəm duranların” ayəsini oxuduqdan sonra belə dedi: “Hiyləkar tülkünün yoldan çıxması
kimi yollarından azmazlar”.231

Abdullah İbn Mübarək “əz-Zühd” kitabında: 362, Təbəri “Camiu`lBəyan” kitabında: 24\114.
229 Təbəri: 24\115.
230 İbn Əbu Hatim və İbn Kəsir: 7\165.
231 Abdullah İbn Mübarək “əz-Zühd”: 325, İmam Əhməd “əz-Zühd”: səh.
155, Təbəri “Camiu`l-Bəyan”: 24\115.
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Əli ibn Əbu Talha Abdullah ibn Abbasın , “Sonra da
(sözünün üstündə) möhkəm duranların” ayəsi haqqında
belə dediyini nəql edir: “Allah`ın  fərzlərini yerinə yetirmək
barəsində sözlərində durarlar”.232
Abu Aliyə ayə haqqında belə demişdir: “Sonra Onun
üçün dinlərində və əməllərində ixlaslı oldular”.233
Qatadə belə demişdir: “Allah`a  itaətlərdə düz olarlar”.
Həsən əl-Bəsri bu ayəni oxuduğu zaman belə deyərdi:
“Allah`ım!  Sən bizim Rəbbimizsən. Sən bizi düz olmaqla
ruziləndir”.234
Ayə haqqında “Tövhid üzərində düz olmaqdır” deyənlər,
insanı cəhənnəm əzabından qurtaran kamil mənadakı
tövhidi qəsd etmişdirlər. Bu, eyni zamanda “Allah`dan 
başqa ibadətə layiq heç bir ilah yoxdur” sözünün mənasını
həyata keçirmək deməkdir. Çünki, ilahın mənası itaət edilən,
qorxu, təzim, hörmət, heybət, sevgi, ümid, təvəkkül edilən
və ondan gələcək faydalara görə ona üsyan edilməyən
deməkdir. Günahlar isə bu növ tövhidi yaralayıcı
ünsürlərdir. Çünki günah həva və həvəsin çağırısına və
istəklərinə yəni şeytana tabe olmaq deməkdir. Allah  belə
buyurur:

َُأ َفرَءَيۡتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إََِٰل َههُۥ هَوَىَٰه
(Ey Peyğəmbər)! Nəfsini ilah edəni gördünmü? (Casiyə
23) Bu ayə haqqında Həsən əl-Bəsri və başqaları belə deyir:
“Bunlar nəfislərinin hər istədiyini çəkinmədən edən
insanlardır”.235 Bu isə tövhid üzərində düz olmağa ziddir.
Təbəri: 24\115. Lakin Əli İbn Əbu Talha Abdullah İbn Abbası görməmişdir.
233 İbn Kəsir “Təfsir”: 7\165.
234 Təbəri: 24\115.
235 Təbəri 25\150.
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Hədisdəki “De: Allah`a iman etdim!” şəklindəki rəvayətə
gəldikdə isə, buradakı məna açıqdır. Belə ki, sələf və onların
yolunda gedənlər və hədis əhlinə görə saleh əməllər imana
daxildir. Allah  belə buyurur:

فَٱسۡتَقِمۡ َكمَآ ُأ ِمرۡتَ وَمَن تَابَ َمعَكَ وََّلَ تَطۡغَوۡاَْۚ ِإ َّنهُۥ ِبمَا
١١٢ ٞ
َتعۡمَلُونَ بَصِير
(Ya Rəsulum!) Sənə əmr edildiyi kimi, düz (yolda) ol.
Səninlə birlikdə iman gətirənlər (tövbə edib ardınca
gedənlər) də düz (yolda) olsunlar. (Allah`ın əmrlərini
pozub) həddi aşmayın, çünki O sizin nə etdiklərinizi
görəndir! (Hud 112)
Allah  Peyğəmbərə  və ona tabe olanlara doğru olmağı,
Onun əmrlərinin xaricinə çixmayaraq Ona üsyan etməməyi
əmr etmişdir. Daha sonra onların bütün etdiklərini bildiyini
və xəbardar olduğunu deyərək belə buyurur:

ۡفَلِذََِٰلكَ َفٱدۡعُ َوٱسۡتَقِمۡ َكمَآ ُأ ِمرۡتَ َوَّلَ تَتَّبِعۡ َأهۡوَآءَهُم
(Ya Peyğəmbər!) Buna görə də sən (xalqı tövhid dininə)
dəvət et və sənə əmr edildiyi kimi (bu yolda) səbatlı ol.
Onların (müşriklərin) nəfslərindən gələn istəklərə uyma!
(Şura 15)
Qatədə bu ayə haqqında deyir: “Allah  Peyğəmbərə 
Onun əmri üzərində doğru olmağı əmr edir”.236 Süfyan əsSövri deyir: “Burada “əmr edildiyi kimi” ifadəsi “Quran
üzərində ol” deməkdir”. 237 Həsən əl-Bəsri deyir: “Bu ayə
Peyğəmbərə  nazil edildikdən sonar üzü ciddiləşdi və

Bunu İbn Əbu Hatim və Əbu Şeyx rəvayət etmişlər. Həmçinin “ədDürru`l-Mənsur”: 4\479.
237 Bunu Əbu Şeyx rəvayət etmişdir. Həmçinin “əd-Dürr`l-Mənsur”:
4\489.
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bundan sonra bir daha güldüyü görünmədi”. Bunu ibn Əbu
Hatim rəvayət etmişdr.238
Quşeyri və başqaları rəvayət edir ki, bir şəxs Peyğəmbəri
 yuxuda görüb ondan belə soruşur: “Ey Peyğəmbər ! Sən,
“Hud surəsi və onun qardaşları mənim saçımı ağartı (məni
qocaltdı)” deyirsən. Bu surədə səni qocaldan nədir?” Allah
Rəsulu  buyurur: “Bu “Sənə əmr edildiyi kimi (bu yolda)
səbatlı ol!” ayəsidir”.239
Allah  buyurur:

ه وََٰحِدََٰٞحىَٰٓ ِإلَيَّ أ ََّنمَآ إِلََٰ ُهكُمۡ إِل
ٞ
َ  مِّثۡلُكُمۡ يُوٞ
قُلۡ إ َِّنمَآ أَ َنا۠ بَشَر
٦ َ ِّللۡمُشۡ ِركِينٞ
َفٱسۡتَقِيمُوٓاْ إِلَيۡهِ وَٱسۡ َتغۡ ِفرُوهُۗ وَوَيۡل
(Ya Rəsulum!) De: “Mən də ancaq sizin kimi bir
insanam. Mənə vəhy olunur ki, sizin tanrınız bir olan
Allah`dır. Ona tərəf yönəlin və Ondan bağışlanmağınızı
diləyin. Vay müşriklərin halına! (Fussilət 6)
Allah  ümumi olaraq dinin bütün əmirlərini yerinə
yetirməyi əmr edir və belə buyurur:

ٓا وَٱلَّذِيٞ
َصىَٰ بِهِۦ نُوح
َّ شرَعَ َلكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا و
َ۞
ۡسىَٰٓ أَن
َ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ َومَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرََٰهِيمَ َومُوسَىَٰ َوعِي
َۡأقِيمُواْ ٱلدِّينَ وََّلَ تَتَفَرَّقُواْ فِيهَِۚ كَبُرَ عَلَى ٱلۡمُشۡ ِركِينَ مَا تَدۡعُوهُم
١٣ ُإِلَيۡهَِۚ ٱّللَُّ َيجۡتَبِيٓ إِلَيۡهِ مَن يَشَآ ُء وَ َيهۡدِيٓ إِلَيۡهِ مَن يُنِيب
(Ya Peyğəmbər! ) Allah: “Dini doğru-dürüst tutun
(qoruyub saxlayın), onda ayrılığa düşməyin!” - deyə Nuha
tövsiyə etdiyini, sənə vəhy buyurduğunu, İbrahimə,
Musaya, və İsaya tövsiyə etdiyini dində sizin üçün də
qanuni etdi. Sənin dəvət etdiyin (tövhid dini) müşriklərə
Süyuti “əd-Dürr`l-Mənsur”-da bunu Əbu Şeyxdən rəvayət etmişdir.
Süyuti “əd-Dürr`l-Mənsur”-da: 4\398 bu sözün Əbu Əli əs-Suddi
tərəfindən deyildiyini demişdir.
238
239

180

ağır gəldi. Allah istədiyi kimsəni özünə (peyğəmbər) seçər
və tövbə edib Ona tərəf qayıdan kimsəni də doğru yola
yönəldər! (Şura 13) Burada qeyd etdiyimiz iki ayədə, tövhid
üzərində doğru olmağı əmr etdiyi kimi, Allah  bununla
birlikdə Kitabın bir çox yerində namazı da doğru qilmağı
bizə əmr edir.
Düz olmaq (istiqamət üzərində olmaq) doğru yola girmək
deməkdir. Doğru yol sağa və sola heç bir əyriliyi olmayan
İslam dinidir. Açıq və gizli olaraq Allah`a  ibadət sayılan
bütün əməlləri etməyi və eyni şəkildə bütün qadağalardan
uzaq durmağı bu din öz əhatəsinə alır. Bu xüsusiyyətləri
etibarı ilə Peyğəmbərin  tövsiyyəsi, dinin bütün xislətlərini
əhatə etmiş olur.
Yuxarıda qeyd olunan “Ona tərəf yönəlin və Ondan
bağışlanmağınızı diləyin” ayəsinə gəldikdə bu Allah`ın 
əmr etdiyi şəkildə doğru olmağın insanlar üçün qaçınılmaz
oldğunu, bunun nəticəsi olaraq tövbə etmək lazım olduğunu
və tövbənin bir şərti olaraq istiğfar etməyin lazım olduğunu
ifadə etməkdədir.
Tövbə etmək və Allah`dan  bağışlanma istəməklə
dinində əksiklikləri olan şəxs yenidən doğru yola yönəlmiş
olur. Bu Peyğəmbərin  Muaz ibn Cəbələ  dediyi:

ِ
"السيِئَةَ الَ َسنَةَ تَْ هح َها
َّ  َو أَتْبِ ِع،ت
َ "ات َِّق للاَ َحْي ثه َما هكْن

“Harada olursansa ol, Allah`dan  qorx, hər etdiyin pis
əməldən sonra onu yox edəcək bir yaxşılıq et!” 240 əmrinə
bənzəyir.
Belə ki, Peyğəmbər  doğru olmağın şərtlərini insanların
haqqı ilə yerinə yetirə bilməyəcəklərini bildirmişdir və bu

240

Bu hədis kitabımızda şərh olunan on səkkizinci hədisdir.
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mənada İmam Əhməd və İbn Məcənin Sövbandan  rəvayət
etdiyi hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

ِ ِ
 َو َل،الص َلةه
َّ  َو ْاعلَ هموا أَ َّن َخْي َر أَ ْع َماله هك ْم،صوا
يموا َو لَ ْن هْت ه
"ا ْستَق ه
ِ ظ علَى الوض
ِ
"وء إِلَّ هم ْؤِمن
هيَاف ه َ ه ه
“Doğru yol üzərində olun, ancaq bütün buyurulanları
tək-tək yerinə yetirə bilməzsiniz. Bilin ki, ən xeyirli əməliniz
namazdır. Daima dəstəmazlı olmağa ancaq mömin kəslər
diqqət edər.” İmam Əhmədin rəvayətində isə belə deyilir:

ِ ظ علَى الوض
ِ
ِ
"وء إِلَّ هم ْؤِمن
 َو َل هيَاف ه َ ه ه،" َسد هدوا َو قَا ِربهوا

“Səfləri düz tutun və yaxın durun. Daima dəstəmazlı
olmağa ancaq mömin kəslər diqqət edər.”241
Buxari və Müslimin “Səhih” kitabında Allah Rəsulu 
belə buyurur:

"" َس َّد هدوا َو قَا ِربهوا
“Düz olun və yaxın olun!”242
Bu hədislərdə keçən düz olmaqdan məqsəd doğru yol
üzərində olmaqdır. Bu isə bütün söz, əməl və məqsədlərdə
doğru olanı etmək deməkdir. Bu bir hədəfə atəş açıb o hədəfi
vuran kəsə bənzəyir. Belə ki, Peyğəmbər  Əliyə  Allah`dan
 doğruluq və hidayət istəməsini əmr etmiş və sonra belə
buyurmuşdur:

ِ
"يق
َّ يد َك
َّ "اهذْ هك ْر ِب
َ لس َد ِاد تَ ْس ِد
َ َ َو ِبهلهَدى ه َدايَت،الس ْه َم
َ ك الطَِّر

“Doğru olaraq sənin oxunun hədəfə dəydiyini və
hidayətdə də səni doğru yola yönəltdiyini xatırla!”243

241
242

Bu hədis səhihdir və kitabımızda onun təxrici edilmişdir.
Buxari: 5673, 6463, Müslim: 2816.
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Hədisdə keçən yaxın olun sözündən məqsəd isə tam
olaraq doğruya çata bilməsə belə ona yaxın olmaqdır. Ancaq
burada doğru olmaq və hədəfə çatmaq arzusunda səmimi
olmaq şərtdir. Bu vəziyyətdə hədəfə deyil ona yaxın bir yerə
çatması o şəxsin qüsurundan irəli gəlməz. Hakəm ibn Həzn
əl-Kulfinin  rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər  belə
buyurur:

 َو، هك َّل َما أََم ْرته هك ْم-  إِنَّ هك ْم لَ ْن تَ ْع َملهوا – أَْو لَ ْن ته ِطي هقوا،َّاس
"أَيُّ َها الن ه
"لَ ِك ْن َس ِد هدوا َو أَبْ ِش هروا
“Ey insanlar! Sizin Mənim əmr etdiyim hər bir şeyi
etməyə gücünüz çatmaz, lakin doğru olun və müjdəyə
çatın.”244 Bu hədisin mənası odur ki, sizin məqsədiniz doğru
yolda olmağı və düz olmağı tapmaq olsun. Çünki, bütün
işlərdə doğru olsanız, sizə əmr edilmiş olanların hamısını
yerinə yetirmiş olarsınız.

Əsl dürüstlük və doğru yolda olmaq qəlbin tövhid
üzərində sabit olmasıdır. Belə ki, Əbu Bəkr əs-Siddıq  və
başqaları “Doğru olaraq qalarlar” sözünün mənasının,
“Allah`a  heç bir şeyi şərik qoşmazlar” oldğunu demişdir.
İnsanın qəlbi nə zaman ki, Allah`ın  cəlalı, əzəməti, ucalığı,
məhəbbəti, Ona olan ümüdi, təvəkkülü və Onu tanıması
üzərində doğru yolda olarsa bədəninin digər bütün orqanları
Allah`a  ibadət və itaət üzərində doğru olar. Çünki qəlb
digər bütün orqanların Hökmdarıdır və digər bədən üzvləri
onun əsgərləridir. Əgər Hökmdar doğru olarsa onun ordusu
və xalqı da doğru olar. Belə ki,
İmam Əhməd: 1\88, 154, Müslim: 2725, Əbu Davud: 4225, Nəsai:
8\219.
244 Bu hədis həsəndir. İmam Əhməd: 4\212, Əbu Davud: 1096, Əbu Yəla:
6826, Təbərani “əl-Kəbir”-də: 3165.
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َاَۚ فِطۡرَتَ ٱللَّهِٱلَّتِي َفطَرَ ٱلنَّاسٞ
َفَأقِمۡ وَجۡ َهكَ لِلدِّينِ حَنِيف
َۚعَلَيۡ َها
(Ya Rəsulum! Ümmətinlə birlikdə) batildən haqqa
tapınaraq (pak bir müvəhhid, xalis təkallahlı kimi) üzünü
Allah`ın fitri olaraq insanlara verdiyi dinə (İslama) tərəf
tut. (Rum 30) ayəsi də bu mənada təfsir edilmişdir. Yəni,
səmimi olaraq tək olan və şəriki olmayan Allah`a  ibadət et
və Onun istədiklərini yerinə yetir!
Doğruluq barəsində qəlbdən sonra orqanlar arasında ən
çox üzərində durulmalı şey dilin doğru olmasıdır. Çünki dil
qəlbin tərcüməçisi və onun sözçüsüdür. Buna görə
Peyğəmbər  doğru olmağı əmr etdikdən sonra öyüd istəyən
səhabəyə dilini qorumasını tövsiyə etmişdir. İmam Əhmədin
“Müsnəd” kitabında Ənəs ibn Malik  Peyğəmbərin  belə
buyurduğunu rəvayət edir:

ِ
ِ
يم قَ ْلبههه َح َّّت يَ ْستَ ِق َيم
 َو َل يَ ْستَق ه،َح َّّت يَ ْستَق َيم قَ ْلبههه

ِ
يم إَِيَا هن َعْب ٍّد
"َل يَ ْستَق ه
"لِ َسانههه

“Bir şəxsin qəlbi düz olmadıqca imanı düz olmaz. Bir
insanın dili düz olmadıqca qəlbi düz olmaz.”245
Tirmizi Əbu Səd əl-Xudridən  belə rəvayət edir:

 اتَّ ِق: فَتَ هقو هل،ضاءَ هكلَ َها ته َك ِف هر اللِ َسا َن
َ  فَإِ َّن الَ ْع،آد َم
َ صبَ َح ابْ هن
ْ َ"إِ َذا أ
ِ ِ
ِ  فَِإ ِن است قم، فَِإَّّنَا َنن بِك،للا فِينا
ت
َ َ
َ ْه
َ  َو إِن ا ْع َو َج ْج،ت ا ْستَ َق ْمنَا
َ ْ ََْ
"اِ ْع َو َج ْجنَا
“Adəm övladı sabahladığı zaman bütün orqanları dilə
tabe olaraq belə deyir: “Bizim haqqımızda Allah`dan  qorx!

245

Bu hədisin təxrici öncəki səhifələrdə edilmişdir.
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Çünki biz sənə bağlıyıq. Əgər sən düz olarsansa biz də düz
olarıq. Əgər sən əyri olarsansa biz də əyilərik.”246

Tirmizi: 2407, İbn Mübarək “əz-Zühd” kitabında: 1012, İbn Əbu Dünyə
“əs-Sumt” kitabında: 12.
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İyirmi ikinci
HƏDİS:
CƏNNƏTİN
YOLU
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ِ عبد
ِ َعن جابِ ِر ب ِن
ول
َ  أَ َّن َر ُجلً َسأ ََل َر ُس:-  َر ِض َي للاه َعْن هه َما- هللا
ْ َ ْ
ِ
ِ ُت املَكت
 َو،ضا َن
َ  فَ َق هللا
َ ت َرَم
ُ ص ْم
ُ صلَّْي
َ ْ أَ َرأَي:ال
ُ  َو،وبت
َ ت إِذَا
َ
 أَأَ ْد ُخ ِل،ًك َش ْيئا
َ ِ و َلْ أَ ِز ْد َعلَى ذَل،ت احلََر َام
ُ  َو َح َّرْم،ْت احلََل َل
ُ َحلَل
ْأ
 َرَواهه هم ْسلِم. )) ((نَ َع ْم:ال
َ َاجلنَّةَ؟ ق

Cabir ibn Abdullah  rəvayət edir ki, bir kişi Peyğəmbərə
 sual verərək dedi: “Necə bilirsən, mən vacib namazları
qılsam, Ramazan orucunu tutsam, halalı halal, haramı haram
saysam və buna heç nə əlavə etməsəm Cənnətə girərəmьш?”
Peyğəmbər  buyurdu: “Bəli”. Hədisi Müslim rəvayət
etmişdir.247
İmam Müslim bu hədisi Əbu Zübeyrdən  də rəvayət
etmiş və hədisin sonunda bu ləfzi artırmışdır: “O, kişi dedi:
“Vallahi, bu dediklərimin üzərinə heç bir şey
artırmayacağam”.
Bir digər rəvayətdə isə belə deyilir: “Numan ibn Quvqal 
dedi: “Ey Allah`ın Rəsulu ! Necə bilirsən, mən vacib
namazları qılsam, haramı haram, halalı da halal saysam və
bunların üzərinə heç bir şey artırmasam Cənnətə
girərəmmi?” Peyğəmbər  buyurdu: “Bəli”.
Bəzi alimlər halalları halal saymaq dedikdə onların halal
olduğuna inanmaq və haramları haram saymaq dedikdə də
onların haram olduğuna etiqad etmək və onlardan uzaq
durmaq mənasında olduğunu demişlər. Halalları halal
saymaq sözünün mənası bu halalları etmək də ola bilər.
Buradakı halal sözünün mənasına haram olmayan hər bir
şey daxildir. Buna görə fərz, müstəhəb və mübah halal
anlayışının içərisənə girməkdədir. Bu şəkildə ifadə edildikdə
247

Müslim: 15, İmam Əhməd: 3\316, 348, Əbu Yələ: 1940, 2295.
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sözün mənası haram olmayanların edilməsi, insana mübah
olan şeylərdə sərhədi keçməmək və haram edilənlərdən
qaçmaq ola bilər. Allah  belə buyurur:

َحقَّ تَِلَوَ ِتهِۦٓ أُوْلََٰٓ ِئكَ يُؤۡمِنُون
َ ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡ ََٰنهُمُ ٱلۡكِتََٰبَ يَتۡلُو َنهُۥ
١٢١ ن
َ سرُو
ِ ََِٰبهِۦۗ َومَن َيكۡ ُفرۡ ِبهِۦ َفأُوْلََٰٓ ِئكَ هُمُ ٱلۡخ
Verdiyimiz kitabı layiqincə (təhrif etmədən) oxuyanlar
həmin kitaba iman gətirənlərdir, onu inkar edənlər
(dəyişdirənlər) isə (dünyada və axirətdə) özlərinə zərər
yetirənlərdir. (Bəqərə 121) Bu ayənin təfsirində bəzi alimlər
“kitabı layiqincə oxuyanlar” sözünün “onun halallarını halal,
haramlarını isə haram sayarlar və bunların yerini
dəyişməzlər” olduğunu deyirlər.248
Halalları halal və haramları haram saymaq sözündən
məqsəd bu hədisdə keçdiyi kimi halalları etmək və
haramlardan uzaq durmaqdır. Allah  haram ayların yerini
dəyişən kafirlər haqqında belə buyurur:

ْ فِي ٱلۡكُفۡرِ يُضَلُّ ِبهِ ٱلَّذِينَ كَ َفرُواٞ
إ َِّنمَاٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَة
َُّا لِّيُوَاطُِٔواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱّللٞ
َرمُو َنهُۥ عَام
ِّ ا وَيُحٞ
يُحِلُّو َنهُۥ عَام
َُّفَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱّللََُّۚ زُيِّنَ َلهُمۡ سُوٓءُ أَعۡمََِٰلهِمۡۗ وَٱّلل
٣٧ ََّل َيهۡدِيٱلۡقَوۡمَٱلۡكََٰ ِفرِين
َ
Həqiqətən, (haram ayları) gecikdirmək (məsələn, rəcəbi
şabana və ya zülqədə, zülhiccə və məhərrəmi gecikdirib
səfərə, yaxud başqa bir aya saxlamaq) ancaq küfrü
artırmaqdır ki, bununla kafir olanlar (doğru yoldan)
azdırılarlar. Onlar Allah`ın haram etdiyi ayların sayını
düzəltmək, Allah`ın haram buyurduğunu halal etmək
Bunu İbn Abbasdan Təbəri “Camiu`l-Bəyan” kitabında: 1883, 1884
rəvayət etmişdir. Həmçinin Əbdu`r-Rəzzaq “Təfsir” kitabında bunu
Abdullah ibn Məsuddan da rəvayət etmişdir.
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məqsədilə onu (gecikdirilən ayı) bir il halal, bir il haram
sayarlar. (Ayları gecikdirmək, yerlərini dəyişdirmək və
qəməri ilə daha bir ay əlavə etməklə haram olan bir ayı
bəzən halal, halal olan bir ayı da bəzən haram hesab
edərlər). Pis əməlləri onlara gözəl görünmüşdür. Allah
kafir qövmü doğru yola yönəltməz! (Tövbə 37) Bu ayədən
qəsd olunan məna belədir: “O kafirlər bir il haram ay içində
döyüşürlər və beləliklə haram ayı halal saymış olurlar, başqa
bir ildə isə o haram ayda döyüşməkdən çəkinərlər və
beləliklə o ayı haram qəbul edirdilər”.
Allah  başqa bir ayədə belə buyurur:

َطيِّبََٰتِ مَآ َأحَلَّ ٱّللَُّ لَكُمۡ وََّل
َ َْرمُوا
ِّ َيَٰٓأ َُّيهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ َّلَ تُح
َُّ َوكُلُواْ مِمَّا َر َز َقكُمُ ٱّلل٨٧ َتَعۡتَدُوٓاَْۚ إِنَّ ٱّللََّ َّلَ يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِين
٨٨ َاَۚ وَٱتَّقُواْٱ َّللهَٱلَّذِيٓ أَنتُم ِب ِهۦ مُؤۡمِنُونٞ
ا طَيِّبٞ
حَلََٰل
Ey iman gətirənlər! Allah`ın sizə halal buyurduğu pak
nemətləri (özünüzə) haram etməyin və həddi aşmayın.
Doğrudan da, Allah həddi aşanları sevməz! Allah`ın sizə
verdiyi ruzidən halal və təmiz olanını yeyin. İnandığınız
Allah`dan qorxun! (Maidə 87-88) Bu ayə zahidlik və
tərkidünyalığı seçib halal olan bir çox dünya nemətini tərk
edən bir qrup haqqında enmişdir. Hətta bəziləri and içərək,
bəziləri isə bu nemətləri özünə haram etmək yolu ilə bu bu
halallardan imtina etmişdilər. Əslində onların etdikləri
həqiqi mənada onları haram etmək deyildi. Başqaları isə and
içmədən və bunları haram etmədən bu şeylərdən
uzaqlaşmışdılar. Bunların hamısı məhrum etmək mənasına
gələn haram etmək sözü ilə ifadə edilmişdir. Çünki
bunlardan uzaqlaşmaqda məqsəd nəfsə zərər vermək və
şəhvəti öldürmək idi. Atalar sözünün birində belə deyilir:
“Filankəs nə halal tanıyır, nə haram dinləyir”. Bu ifadə ilə,
haramların haram olduğunu qəbul etmək olsa belə onları
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etməkdən çəkinməyən və mübah işlərin hüdudları içində
qalmayan şəxs qəsd edilir. Belə ki, haram bir işi edən və
onlardan uzaqlaşmayan şəxs onun halal olduğuna inanmasa
belə onu etməklə bu işi özünə halal etmiş olar.
Hər bir halda, bu hədis buna işarə etməkdədir: Hər kim
fərzləri yerinə yetirər və haramlardan uzaq durarsa Cənnətə
girər. Peyğəmbərdən  bu mənada gələn hədislər mütəvatir
dərəcəsindədir və ya ona yaxın bir mərtəbəyə çatmışdır. Belə
ki, Nəsai, İbn Hibban və Hakimin Əbu Hüreyrə və Əbu
Səiddən  rəvayət etdikləri hədisdə 249 Peyğəmbər  belə
buyurur:

ِ "ما ِمن عب ٍّد ي
ِ الصلَو
ِ ات الَ ْم
ج
َ وم َرَم
صه
 َو يَ ه،س
َ َ ْ َْ ه
 َو هيْ ِر ه،ضا َن
َ َّ صلي
ِ
ِ
َّ
 يَ ْد هخ هل ِم ْن،اب الَنَّ ِة
َّ ب ال َكبَائَِر
ْ  إِلَّ فهت َح،السْب َع
ت لَهه أَبْ َو ه
 َو َْيتَن ه،الزَكا َة
ۡ إِنْ تَجۡتَنِبُواْ كَبَآ ِئرَ َما تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ ُنكَفِّرۡ عَنكُم: هثَّ تَ َل، َأَيِ َها َشاء
"ۡسَئَِّا ِتكُم
“Beş vaxt namazını qılıb, Ramazan ayı orucunu tutan,
zəkatını verən və yeddi böyük günahdan uzaq dayanan
insan üçün Cənnətin bütün qapıları açılar. O hansı qapıdan
istəyərsə Cənnətə girər. Bu sözlərdən sonra Peyğəmbər bu
ayəni oxudu: “Əgər sizə qadağan olunmuş böyük
günahlardan çəkinərsinizsə, Biz də sizin qəbahətlərinizin
(kiçik günahlarınızın) üstünü örtər və sizi (şərəfli bir
mənzilə) çatdırarıq” (Nisə 31).

İmam Əhmədin və Nəsainin Əbu Əyyub əl-Ənsaridən 
rəvayət etdikləri hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

249

Nəsai: 5\8, İbn Xuzeymə: 315, Hakim: 1\200. Hədis səhihdir.
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َّ  َو آتَى،َص َلة
ص َام
َّ  َو أَقَ َام ال، َل يه ْش ِرهك بِِه،َ" َم ْن َعبَ َد للا
َ  َو،َالزَكاة
"َ أَْو َد َخ َل الَنَّة، فَلَهه الَنَّةه،ب ال َكبَائَِر
َ َرَم
ْ  َو،ضا َن
َ َاجتَ ن

“Hər kim Allah`a  şərik qoşmadan ibadət edər, namazını
qılar, zəkatını verər, Ramazan ayı orucunu tutar və böyük
günahlardan çəkinərsə onun üçün Cənnət vardır (və ya
Cənnətə girər).”250
İmam Əhmədin “Müsnəd” kitabında keçən hədisdə isə
Abdullah ibn Abbas  belə rəvayət edir:

ِ الصلَو
ِ
 َو،س
م
ال
ات
ِ بن ثَ ْعلَبَةَ َوفَ َد َعلَى الن
َ
ْ
َ "أَ َّن ض َم َام
َ َّ  فَ َذ َكَر لَهه، َّب
َ
ِ
َّ  َو،الصيَ َام
: قَ َال،غ
َ  فَلَ َّما فَ َر، َو َشَرائِ َع ا ِل ْس َلِم هكلَّ َها، َو الَ َّج،الزَكا َة
ِ و سأهؤِدي ه ِذه،ِ و أَ َّن ُممدا رسوَل للا،أَ ْشه هد أَ ْن َل إِلَه إَِّل للا
َ ََ َ
َ
َ
َه
َ ه
ِ ول
ِ
ِ
للا
 فَ َق َال َر هس ه،ص
َ ال َفَرائ
 َل أَ ِزي هد َو َل أَنْ هق ه،ب َما نَ َهْي تَِن َعْنهه
 َو أَ ْجتَن ه،ض
"َص َد َق َد َخ َل الَنَّة
َ  إِ ْن:

Dimam ibn Sələbə , qəbiləsinin təmsilçisi olaraq
Peyğəmbərin  yanına gəlmişdi. Allah Rəsulu  ona beş vaxt
namazı, orucu, zəkatı, haccı və İslam şəriətinin bütün
hökmlərini öyrətdi. Peyğəmbər  sözünü bitirdikdən sonra
Dimam  dedi: “Mən Allah`dan  başqa ibadətə layiq ilah
olmadığına və Muhəmmədin  Allah`ın Rəsulu olduğuna
şahidlik edirəm. Bu fərzləri yerinə yetirəcəyəm və mənə
qadağan etdiyin şeylərdən də uzaq duracağam, bunların
üzərinə heç bir şey əlavə etməyəcəm və heç bir şeyi də
əksiltməyəcəm”. Dimamın  bu sözlərindən sonra
Peyğəmbər  buyurdu: “Əgər bu dediklərinə sadiq qalsa

250

İmam Əhməd: 5\413, Nəsai: 7\88. Hədisin snadı səhihdir.
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Cənnətə girər”. 251 Təbərani bu hədisi başqa bir sənədlə
rəvayət etmişdir. Həmin hədisdə belə bir əlavə vardır: “Mən
və mənə tabe olanlar bunlarla əməl edəcəyik! Peyğəmbər 
buyurdu: “Əgər bu dediklərinə sadiq olsa Cənnətə girər”.252
Buxarinin “Səhih” kitabında Əbu Eyyub əl-Ənsaridən
belə dediyi  rəvayət olunur:

ِ
ِ ِ
ِ "أَ َّن َر هجل قَ َال لِلن
َ تَ ْعبه هد للا:  قَ َال،َ أَ ْخ ِْبِن ب َع َم ٍّل يه ْدخلهِن الَنَّة َّب
ِ
ِِ
ِ َ و ت، و ته ْؤِت ا َّلزَكا َة،الص َل َة
"الرِح َم
َّ ص هل
َ
َ َّ  َو تهق هيم،َل ته ْش ِرهك به َشْيئا

“Bir kişi Peyğəmbərə  belə dedi: “Mənə Cənnətə
girməyim üçün səbəb olan bir əməl söylə!” Peyğəmbər 
buyurdu: “Heç bir şərik qoşmadan Allah`a  ibadət edərsən,
namaz qılarsan, zəkat verərsən və qohumluq əlaqələrinə
riayət edərsən”. Bu hədisi Müslim də rəvayət etmişdir.
Ancaq onun rəvayət etdiyi hədis belədir: “Məni Cənnətə
yaxınlaşdıracaq və Cəhənnəmdən uzaqlaşdıracaq bir əməl
söylə!”. Yenə Müslimin başqa bir rəvayətində belə deyilir:
“O, kişi dönüb getdikdən sonra Peyğəmbər  belə buyurdu:
“Əgər ona əmr edilənlərə sarılsa Cənnətə girər”.253
Buxari və Müslimin “Səhih” kitabında Əbu Hüreyrənin 
belə dediyi rəvayət olunur:

ِ
ت
َ  َي َر هس:"أَ َّن أَ ْعَرابِيا قَ َال
 هدلَِّن َعلَى َع َم ٍّل إِذَا َعم ْلتههه َد َخ ْل ه،ول للا
 َو ته َؤِدي،َالص َلةَ امل ْكتهوبَة
َّ  َو تهِق هيم، تَ ْعبه هد للاَ َل ته ْش ِرهك بِِه َشْيئا: قَ َال،َالَنَّة
ِ
َّ
يد
 َل أَ ِز ه،ك ِبلَِق
َ َ َو الَّذي بَ َعث: قَ َال،ضا َن
َ وم َرَم
َ الزَكا َة امل ْف هر
صه
 َو تَ ه،َوضة
Hədisi İbn İshaq “Sira” kitabında: 4\219-220, İmam Əhməd: 1\250,
264 rəvayət etmişlər.
252 Təbərani “əl-Kəbir”: 8151.
253 Buxari: 1396, 5982, Müslim 13, İmam Əhməd: 5\417-418.
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192

ِ علَى ه َذا َشيئا أَبدا و َل أَنْ هق
ُّ  قَ َال الن، فَلَ َّما َوَّل،ص مْنهه
 َم ْن َسَّرهه: َّب
ه
َ َ ْ َ َ
" فَ ْليَ ْنظهْر إِ َل َه َذا،أَ ْن يَْنظهَر إِ َل َر هج ٍّل ِم ْن أَ ْه ِل الَن َِّة

“Bir bədəvi belə dedi: “Ey Allah`ın Rəsulu ! Edəcəyim
zaman Cənnətə girəcəyim bir əməli mənə göstər. Peyğəmbər
 buyurdu: “Heç bir şərik qoşmadan Allah`a  ibadət
edərsən, fərz namazları qaılarsan, fərz olan zəkatı verərsən
və Ramazan orucunu tutarsan”. O, kişi dedi: “Səni haqq ilə
göndərənə and olsun ki, bunların üzərinə heç bir şey əlavə
etməycəm və bunlardan da heç bir şeyi əksiltməyəcəyəm.
Bundan sonra dönərək çıxıb getdi. Peyğəmbər  belə
buyurdu: “Kim Cənnət əhlindən olan birini görmək istəyirsə
bu adama baxsın”.254
Buxari və Müslimin “Səhih” kitabında Talha ibn
Übeydullahdan  gələn rəvayətdə isə belə deyilir:

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
،ِول للا
َ  َي َر هس: فَ َق َال،الرأْ ِس
َ  َاثئَر "أَ َّن أَ ْعَرابيا َجاءَ إ َل َر هسول للا
ِالصلة
 إَِّل،س
م
ال
ات
و
ل
ص
ال
:
ال
ق
ف
؟
َ
َ
َّ
َّ ض للاه َعلَ َّي ِم َن
َ
َ
َ
ه
َ أَ ْخِ ِْبِن َماذَا فَ َر
ْ
َ
ه
ِ  أَخِِبِن ِبَا فَرض للا علَي ِمن: فَ َق َال،أَ ْن تَطََّوع َشيئا
:الصيَ ِام؟ فَ َق َال
ْ َ
ْْ
َ َّ َ َ َ ه
ِ
ض للاه َعلَ َّي ِم َن
َ َش ْهَر َرَم
َ  إَِل أَ ْن تَطََّو،ضا َن
َ  أَ ْخِ ِْبِن بَا فَ َر:ع َشْيئا فَ َق َال
ِ
ِ الزَكاةِ؟ فَأَخب ره رس ه
َّ
ك (أ َْو
َ  َو الذي أَ ْكَرَم: فَ َق َال، بِ َشَرائِ ِع ا ِل ْس َلِم ول للا
ْ َ َه َ ه
ِ  َل أَتطََّوع شيئا و َل أَنْق،ب عثك) ِبل ِق
 فَ َق َال،ض للاه َعلَ َّي َشْيئا
َ ص مَّا فَ َر
َ َ ََ َ
ه ه
َ َْ َ ه
ِ رس ه
"ص َد َق
َ  أَْو َد َخ َل الَنَّةَ إِ ْن،ص َد َق
َ  أَفْ لَ َح إِ ْن: ول للا
َه

“Saçları dağınıq halda olan bir bədəvi Peyğəmbərin 
yanına gəlib belə dedi: “Ey Allah`ın Rəsulu ! Allah`ın 
mənə namazlardan nəyi fərz etdiyini de!” Peyğəmbər 
254

Buxari: 1397 və Müslim: 14.
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buyurdu: “Beş vaxt namazı Allah  fərz etdi, ancaq özün
nafilə nə qədər istəyirsənsə qıla bilərsən”. O şəxs dedi:
“Mənə Allah`ın  orucdan nəyi fərz etdiyini de!” Peyğəmbər
 buyurdu: “Ramazan orucu fərzdir. Ancaq özün nafilə nə
qədər istəyirsənsə tuta bilərsən”. O, şəxs dedi: “Mənə
Allah`ın  zəkatdan nəyi fərz etdiyini de!” Peyğəmbər  ona
şəriətin hökmlərini bildirdi. O, şəxs dedi: “Sənə haqq ilə
ikram edənə (və ya səni haqq ilə göndərənə) and olsun ki,
özümdən heç bir şey etməyəcəm və Allah`ın  mənə fərz
etdiyindən də heç bir şey əksiltməyəcəyəm”. Bu zaman
Peyğəmbər  buyurdu: “Əgər doğru danışırsa nicat tapdı və
ya doğru danışırsa Cənnətə girdi”. Hədisi bu şəkildə Buxari
rəvayət etmişdir.255
Müslimin Ənəs ibn Malikdən  rəvayət etdiyi hədisdə
belə deyilir: “Bir bədəvi Peyğəmbərdən  soruşdu. . . .” Sonra
yuxarıdaki hədisi eyni ilə nəql edir. Hədisdə əlavə olaraq
deyilir: “Əgər gücün catarsa Allah`ın  evini Həcc edərsən”.
Bu zaman o şəxs dedi: “Səni haqq ilə göndərənə and olsun
ki, mən bunlara nə bir əlavə edecəyəm nə də (bunlardan bir
şey) əksildəcəm”. Peyğəmbər  buyurdu: “Əgər doğru
danışırsa mütləq Cənnətə girər”.256
Peyğəmbərin  yanına gələn bədəvinin vacib olan namaz,
vacib olan zəkat, Ramazan orucu və Allah`ın  evini həcc
etmək ibadətlərinin üzərinə heç bir şeyi artırmayacağını
deməsindən məqsədi bu deyilənlərin üzərinə heç bir şeyi
əlavə etməyəcəyi deməkdir və bunu dedikdə İslam
şəriətində bunlardan başqa əmrləri etməyəcəyini və başqa
vacibləri yerinə yetirməyəcəyini qəsd etmir. Bu hədisdə
Buxari: 46, Müslim :11. İbn Hibban: 1724 hədisin səhih olduğunu
demişdir.
256 Müslim: 12. Həmçinin Tirmizi: 614, Nəsai: 4\121. İbn Hibban: 155
hədisin səhih olduğunu demişdir.
255
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haramlardan uzaq durmaq haqqında bir şey qeyd
edilməmişdir, çünki sual verən şəxsin məqsədi hansı
əməlləri edəcəyi təqdirdə Cənnətə girəcəyini soruşmasıdır.
Tirmizinin Əbu Ümamədən  belə dediyini rəvayət edir:

ِ ِ ِ  َيْطه ِول للا
ِ
،اس
الوَد ِاع يَ هق ه
َ ت َر هس
" َس ْع ه
ه
 أَيُّ َها النَّ ه:ول
َ ب ف ح َّجة
 َو، َو أَ ُّدوا َزَكا َة أَْم َوالِ هك ْم،وموا َش ْهَرهك ْم
 َو ه،صلُّوا خَْ َس هك ْم
َ  َو،َاتَّ هقوا للا
صه
" تَ ْد هخلهوا َجنَّةَ َربِ هك ْم،أَطْيعهوا ذَا أَْم ِرهك ْم
Peyğəmbərin  Vida Həccində bunları dediyini eşitdim:

“Ey insanlar! Allah`dan  qorxun! Beş vaxt namazınızı
qılın, Ramazan orucunu tutun, mallarınızın zəkatını verin və
əmr sahiblərinə itaət edin ki, Rəbbinizin Cənnətinə
girəsiniz.” Tirmizi bu hədisin həsən səhih olduğunu
demişdir. İmam Əhməd də bu hədisi rəvayət etmiş, ancaq
“Allah`dan  qorxun!” ifadəsinin əvəzinə “Rəbbinizə ibadət
edin!” ifadəsini nəql etmişdir.257
İmam Əhməd İbn Müntəfiqdən  rəvayət etdiyi hədisdə
belə deyir:

ٍّ َ و هو بِعرف "أَتَيت النَّب
ِ َ ثِْن ت: فَ هق ْلت،ات
 َما:ك َعْن هه َما
َ ان أَ ْسأَله
ه
ََ َ ْ ه َّ َ ه
ِ
ِ
ِ ِ
املسأَلَِة
َ ت أَْو َج ْز
َ  لَئ ْن هكْن: َو َما يه ْدخلهِن الَنَّةَ؟ قَ َال،يهْنجي ِن م َن النَا ِر
ْ ت ِف
 اه ْعبه ِد للاَ َل ته ْش ِرهك بِِه َشْيئا َو:اع ِق ْل َع ِن إِذَ ْن
ْ َ ف،ت
َ ْت َو أَطْ َول
َ لََق ْد أَ ْعظَ ْم
َّ  َو ِأد،َالص َل َة امل ْكتهوبَة
ب أَ ْن
َّ أَقِِم
ُّ  َو َما هِت،ضا َن
َ ص ْم َرَم
َ الزَكا َة امل ْف هر
 َو ه،َوضة

İmam Əhməd: 5\251, Tirmizi: 616, Təbərni “əl-Kəbir” kitabında: 7617,
7664, 7676, 7677, Hakim: 1\9. İbn Hibban: 4563 hədisin səhih olduğunu
demişdir.
257
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ِ
اس
َ  َو َما تَ ْكَرهه أَ ْن َيِْتَ إِلَْي، فَافْ َع ْلهه بِِ ْم،َّاس
َ ِيَ ْف َعلَهه ب
َ َّ فَ َذر الن،اس
ك النَّ ه
ك الن ه
"ِمْنهه

“Bir dəfə Peyğəmbər  Arafatda olarkən onun yanına
gələrək dedim: “Sənə iki mövzuda sualım var. Məni
Cəhənnəmdən qurtaracaq və məni Cənnətə qoyacaq əməllər
hansılardır?” Peyğəmbər  buyurdu: “Daha qısa sual soruşa
bilərdin. Ancaq çox böyük və uzun bir məsələ soruşdun.
Mənim dediklərimi yaxşı dinlə! Heç bir şeyi şərik qoşmadan
Allah`a  ibadət et, vacib namazları qıl, vacib olan zəkatı ver,
Ramazan ayında oruc tut, insanların sənə necə davranmağını
xoşlayırsansa onlarla elə davran və insanların sənə necə
davranmasını xoşlamırsansa o cür davranışlardan uzaq dur.”
İmam Əhmədin başqa bir rəvayətində belə keçir:
“Peyğəmbər  buyurdu: Allah`dan  qorx! Ona heç bir şeyi
şərik qoşma, namazı qıl, zəkatı ver, Allah`ın  evini həcc et,
Ramazan ayında oruc tut və bunların üzərinə heç bir şeyi
əlavə etmə!” 258 Bu hədisdə sual verən şəxsin Müntəfiq
oğullarının nümayəndisi olan Ləqit  adında səhabə olduğu
deyilir.259
Bu əməllər qulun Cənnətə girməsi üçün səbəb ola bilər.
Lakin onun etdiyi haram əməllər buna mane ola bilər. İmam
Əhmədin Amr ibn Murrə əl-Cuhənidən  rəvayət etdiyi
aşağıdakı hədis bu xüsusa diqqət çəkir:

ِ َ  ي رس: فَ َق َال، َّب
َّت أَ ْن َل إِلَهَ إِل
ِ " َجاءَ َر هجل إِ َل الن
 َش ِه ْد ه،ول للا
َ َه
ِ  و أَنَّك رس ه،للا
ت
ص ْم ه
 َو أَ َّديْ ه،س
صلَّْي ه
 َو ه،ت َزَكا َة َم ِال
َ  َو،ول للا
ه َ َ َه
َ ت الَ ْم
İmam Əhməd: 3\472, 6\383, Təbərani: 19\473.
Doğru olan rəvayətə görə isə sual verən şəxs Ləqit deyil bir başqa
səhabə olmuşdur. Məlumat üçün “əl-İsabə”: 3\311 və “Usudu`l-Ğabə”:
6\302 kitablarına müracət edə bilərsiniz.
258
259
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ِ  فَ َق َال رس ه،َشهر رمضا َن
ي
َ ََ َ ْ
َ ِ َكا َن َم َع النَّبِي،ات َعلَى َه َذا
َ  َم ْن َم: ول للا
َه
ِ ُّ الص ِد ِيقي و
ِ ِ
ِ و
ْ ب أه
ْ َما َل- َصبه َعْيه
َ َالش َه َداء يَ ْوَم القيَ َامة َه َك َذا – َو ن
َ َ
َ
َص
"يَعه َّق َوالِ َديْ ِه
Bir şəxs Peyğəmbərin  yanına gəlib belə dedi: “Ey
Allah`ın Rəsulu ! Allah`dan  başqa ibadətə layiq haqq ilah
olmadığına və sənin Allah`ın  Rəsulu olduğuna şahidlik
etdim, beş vaxt namazı qıldım, malımın zəkatını verdim,
Ramazan ayında oruc tutdum. (Bunun əvəzində mənim
üçün nə vardır?) Peyğəmbər : “Kim bu vəziyyətdə
dünyasını dəyişərsə və ana-atasına üsyan etməməşdirsə
Qiyamət günü peyğəmbərlər, sıddiqlər və şəhidlərlə birlikdə
bu şəkildə olar” deyib iki barmağını yanaşı qoydu”.260

Cənnətə girməyin namaza və ona oxşar bəzi əməlləri
etməyə bağlı olduğu mövzusunda müxtəlif hədislər nəql
olunmuşdur. Məşhur bir hədisdə Allah Rəsulu  belə
buyurur:

ِ الصلَو
َّ َ " َم ْن
"َ َكا َن لَهه ِعْن َد للاِ َع ْهد أَ ْن يه ْد ِخلَهه الَنَّة،ات لَِوقْتِ َها
َ َّ صلى

“Hər kim beş vaxt namazını vaxtında qılarsa Allah  o
şəxsin Cənnətə girəcəyini vəd etmişdir.”261 Səhih bir hədisdə
Peyğəmbər  belə buyurur:

"َصلَّى البَ ْرَدي ِن َد َخ َل الَنَّة
َ " َم ْن

“Hər kim iki sərinlik namazını262 qılarsa Cənnətə girər.”263

İmam Əhməd, Bəzzar: 25, Heysəmi: 1\46.
Ubadə İbn Samitdən İmam Əhməd: 5\317, Əbu Davud: 425, 1420,
Nəsai: 1\230, İbn Məcə: 1401. İbn Hibban: 1739 hədisin səhih olduğunu
demişdir.
260
261
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Bütün bunlar bir əməlin edilməsi üçün lazım olan bütün
şərtləri yerinə yetirmək və bütün maneələri ortadan
qaldırmağın nəticəyə təsir edəcək olan səbəbi ifadə edir.
İmam Əhmədin, Bəşir ibn Xəsasiyyədən  rəvayət etdiyi
hədis də buna dəlildir.

 َو أَ َّن، فَ َشَر َط َعلَ َّي َش َه َادةَ أَ ْن َل إِلَِه إِلَّ للاه، ِله َبيِ َعهه َّب
َّ ِت الن
"أَتَ ْي ه
َّ  َو أَ ْن أ ْهوِت،الص َل َة
 َو أَ ْن أَ هح َّج،الزَكا َة
َّ  َو أَ ْن أهقِ َيم،ُممدا َعْب هدهه َو َر هسولههه
ِ  و أَ ْن أ، و أَ ْن أَصوم رمضا َن،ح َّجةَ ا ِلس َلِم
ِ
:ت
 فَ هق ْل ه،هجاه َد ِف َسبِ ِيل للا
َ
َ
َ َ ََ َ ه
َ ْ
ِ
ِ َ ي رس
ِ
ِ
ِ
ض
َّ اد َو
 ال َه ه:ول للا أََّما اثْ نَ تَان فَ َوللا َما أهطي هق هه َما
َ ِ فَ َقب،الص َدقَةه
َ َه
ِ
ِ رس ه
ص َدقَةَ؟ فَبِ َم تَ ْد هخ هل
َ  فَ َل ج َه َاد َو َل: َوقَ َال، هثَّ َحَّرَك َها، يَ َدهه ول للا
َه
ِ َ  ي رس:النَّةَ إِذا؟ قه ْلت
" فَبَايَ ْعتههه َعلَْي ِه َّن هكلَّ هه َّن،ك
َ ول للا أَ َن أ َهبيِعه
َ
ه َ َه

“Beyət etmək üçün Peyğəmbərin  yanına gəldim. O
beyət üçün mənə Allah`dan  başqa ibadətə layiq haqq ilah
olmadığına və Muhammədin  Onun qulu və Rəsulu
olduğuna şahidlik etməyimi, namaz qılmağımı, zəkat
verməyimi, İslamdan olan həcc vəzifəsini yerinə
yetirməyimi, ramazan orucunu tutmağımı və Allah 
yolunda cihad etməyi şərt qoydu. Mən dedim: “Ey Allah`ın
Rəsulu ! Vallahi, bu ikisinə, yəni cihad və zəkata gücüm
çatmaz”. Bu zaman Peyğəmbər  əllərini yumdu və sonra
hərəkət elətdirib belə buyurdu: “Cihad yox, zəkat yox! Nə ilə
Cənnətə girməyi düşünürsən?” Mən: “Ey Allah`ın Rəsulu !

İki sərinlik namazından məqsəd sübh və əsr namazları olduğunu bir
çox alim demişdir. Sərin vaxtlarda qılındığı üçün imam Qurtubi və bir
çox alim bunu dəlil gətərərək belə demişdirlər.
263 Əbu Musa əl-Əşaridən İmam Əhməd: 4\80, Buxari: 574, Müslim: 635.
İbn Hibban: 1739 hədisin səhih olduğunu demişdir.
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Sənə beyət edirəm dedim” və bütün şərtləri qəbul edərək
Ona beyət etdim.”264
Bu hədisə görə cihad və zəkat şərtlərini yerinə
yetirmədən hədisdə göstərilən digər şərtləri yerinə yetirmək
Cənnətə girmək üçün yetərli deyildir.
Səhih hədislərdə də nəql edildiyi kimi, bəzi böyük
günahlar da insanın cənnətə girməsinə maneədir. Aşağıda
nəql edəcəyimiz hədis buna misal ola bilər. Allah Rəsulu 
belə buyurur:

ِ َ"َل ي ْدخل النَّةَ ق
"اطع
َ َ هه

“Qohumluq əlaqələrini kəsən Cənnətə girməz!”265
Digər bir hədisdə belə buyurur:

""َل يَ ْد هخ هل الَنَّةَ َم ْن ِف قَ ْلبِ ِه ِمثْ َق َال َذ َّرةٍّ ِم ْن كِ ٍِّْب

“Qəlbində zərrə ədər kibir (təkəbbür) olan şəxs Cənnətə
girməz!”266
Digər bir hədisdə belə buyurur:

" َو َل ته ْؤِمنهوا َح َّّت َتَابُّوا،"َل تَ ْد هخلهوا الَنَّةَ َح َّّت ته ْؤِمنهوا

“İman etmədikcə Cənnətə girə bilməzsiniz, bir-birinizi
sevmedikcə iman etmiş olmazsınız!”267
Əhməd: 5\224, Təbərani “əl-Kəbir”: 1233, “əl-Əvsat”. Hədis səhihdir.
Hədisi Cübeyr İbn Mütimdən İmam Əhməd: 4\80, 84, Buxari: 5984,
Müslim: 2556, Əbu Davud: 1699, Tirmizi: 1909 rəvayət etmişlər. İbn
Hibban: 454 hədisin səhih olduğunu demişdir.
266 Hədisi Abdullah İbn Məsuddan İmam Əhməd: 1\412, 416, Müslim: 91,
Əbu Davud: 4091, Tirmizi: 1998 rəvayət etmişlər. İbn Hibban: 236 hədisin
səhih olduğunu demişdir.
267 Hədisi Əbu Hüreyrədən İmam Əhməd: 2\442, 495, Müslim: 54, Əbu
Davud: 5193, Tirmizi: 2688, İbn Məcə: 68, 3692) rəvayət etmişlər. İbn
Hibban: 236 hədisin səhih olduğunu demişdir.
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Bunlarla birlikdə borclu şəxsin borcunu ödəmədən
Cənnətə girməyəcəyini nəql edən hədislər vardır. Səhih bir
hədisdə Allah Rəsulu  belə buyurur:

ِ ُّ َ حبِسوا علَى قَ ْنطَرةٍّ ي ْقت،الصرا َط
ِ ِ ْ "أَ َّن
ِ
َ ي إِ َذا َج هازوا َ ه ه
َ املؤمن
َ ه
َص مْن هه ْم َمظَال
"الدنْيَا
ت بَْي نَ هه ْم ِف ه
ْ ََكان
“Möminlər Sıratı keçərkən, dünyada olduqları zaman
haqsızlıq etdiyi şəxslərin haqqları ondan alınına qədər
körpünün üzərində gözlədlərlər.”268
Sələfdən bəziləri belə demişdir: “Bir insan dünyada etdiyi
bir günaha görə yüz il Cənnətin qapısında gözləyər”. Bu
qeyd etdiklərimiz Cənnətə girməyə mane olan səbəblərdir.
Bu şəkildə baxdıqda Cənətə girməyin mücərrəd olaraq
tövhidə bağlı olmasının mənasını anlamış oluruq. Buxari və
Müslimin Əbu Zər əl-Ğiffaridən  rəvayət etdiyi hədisdə
Peyğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət edilir:

ِ
ٍّ ِ
،َك إِلَّ َد َخ َل النَّة
َ ات َعلَى ذَل
َ  هثَّ َم، َل إِلَهَ إِلَّ للاه:" َما م ْن َعْبد قَ َال
َّ هث، قَا َهلَا ثََلاث، َو إِ ْن َز ََن َو إِ ْن َس ِر َق: َو إِ ْن َز ََن َو إِ ْن َس ِر َق؟! قَ َال:ت
قه ْل ه
ِ ْ َعلَى ر ْغ ِم أَن:الرابِع ِة
ٍّ  فَ َخر َج أَبهو،ذر
ٍّ ف أَِيب
 َو إِ ْن:ول
 َو هه َو يَ هق ه،ذر
َ َّ قَ َال ِف
َ
َ
ِ
ٍّ ف أَِيب
"ذر
َرغ َم أَنْ ه

“Allah`dan  başqa ibadətə layiq haqq ilah yoxdur deyən
və bu inanc üzərinə ölən hər bir kəs mütləq Cənnətə girər!”
(Əbu Zərr  deyir ki, mən belə) dedim: “Zina və oğurluq
etsədəmi?” Peyğəmbər  buyurdu: “Zina və oğurluq etsədə!”
O bu sözü üç dəfə təkrar etdi və dördüncü dəfədə belə
buyurdu: “Əbu Zərrin  burnu yerlə sürünsə də (yəni Əbu
Zərr  partlasa da) zina və oğurluq etsə belə o insan Cənnətə
268

Buxari: 2440.
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girər!” Hədisi rəvayət edən şəxs deyir ki, Əbu Zərr  oradan
çıxarkən “Əbu Zərrin  burnu yerlə sürünsə belə” sözünü
təkrar edirdi”.269
Buxari və Müslimin Übadə ibn Samitdən  rəvayət
etdikləri hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

َّ  َو،يك لَهه
أن ُممدا َعْب هدهه َو
َ " َم ْن َش ِه َد أَ ْن َل إِلَهَ إَِّل للاه َو ْح َدهه َل َش ِر
ِ
ِ
ِ
اها إِ َل َم ْرَيَ َو هروح
َ يسى َعْب هد للا َو َر هسولههه َو َكل َمتههه أَلْ َق
َ  َو أَ َّن ع،َر هسولههه
ِ
 أَ ْد َخلَهه للاه الَنَّةَ َعلَى َما َكا َن ِم ْن،َّار حق
َ  َو الن، َو أَ َّن الَنَّةَ َحق،مْنهه
"َع َم ٍّل
“Hər kim Allah`dan  başqa ibadətə layiq haq ilah
olmadığına, Onun tək olduğuna və heç bir şəriki olmadığına,
Muhammədin  Onun qulu və Rəsulu olduğuna, İsanın a
Onun qulu və Rəsulu, Məryəmə verdiyi kəlməsi və ruhu
olduğuna, Cənnətin haqq olduğuna, Cəhənnəmin haqq
olduğuna şahidlik edərsə o qulun əməli nə olursa olsun
Allah  onu Cənnətinə daxil edəcək.”270

Müslimin Əbu Hüreyrədən  və ya Əbu Səiddən 
rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

 َل يَ ْل َقى للاَ بِِ َما َعْبد َغْي َر،ِول للا
"أَ ْش َه هد أَ ْن َل إِلَهَ إَِّل للاه َو أَِن َر هس ه
ٍّ
"ب َع ِن الَن َِّة
 فَيه ْح َج ه،َشاك
“Mən Allah`dan  başqa ibadətə layiq haqq ilah
olmadığına və özümün də Allah`ın Rəsulu olduğuma
şahidlik edirəm. Bu inanc üzərinə bir şübhəsi olmadan
Buxari: 5827, Müslim: 94, İmam Əhməd: 5\166. İbn Hibban: 169 bu
hədisin səhih olduğunu demişdir.
270 Buxari: 3435, Müslim: 28, İmam Əhməd: 5\314. İbn Hibban: 207 bu
hədisin səhih olduğunu demişdir.
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Allah`a  qovuşan şəxs ilə Cənnət arasında bir mane
qoyulmaz.”271
Müslimin rəvayət etdiyi digər bir hədisdə Əbu Hüreyrə 
rəvayət edir ki, bir gün Peyğəmbər  ona belə buyurdu:

ِ
" فَبَ ِش ْرهه ِبلَن َِّة،يت يَ ْش َه هد أَ ْن َل إِلَهَ إَِّل للاه هم ْستَ ْي ِقنا ِبَا قَ ْلبههه
َ " َم ْن لَق

“Qarşılaşdığın insanlardan hər kim qəlbi ilə tam olaraq
inanaraq “Allah`dan  başqa ibadətə layiq haqq ilah yoxdur”
deyərək şahidlik edərsə, onu Cənnətlə müjdələ!” 272 Bu
mənada bizə gəlib çatan bir çox hədislər vardır.
Buxari və Müslimin Ənəs ibn Malikdən  rəvayət etdikləri
hədisdə bir gün Peyğəmbər  Muaz ibn Cəbələ  belə
buyurduğu deyilir:

َّ َو أَ َّن ُممدا َعْب هدهه َو هر هسولههه إِل،" َما ِم ْن َعْب ٍّد يَ ْش َه هد أَ ْن َل إِلَهَ إَِّل للاه
"َحَّرَمهه للاه َعلَى النَّا ِر

“Hər hansı bir qul “Allah`dan  başqa ibadətə layiq haqq
ilah yoxdur və Muhamməd  onun qulu və elçisidir”
deyərək şəhadət edərsə Allah  ona Cəhənnəmi haram
edər.”273
Yenə də Buxari və Müslimin İtban ibn Malikdən  rəvayət
etdikləri hədisdə Peyğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət
olunur:

ِ ِ
َ يَْب تَغي بَا َو ْجه، َل إِلَهَ إَِّل للاه:"إِ َّن للاَ قَ ْد َحَّرَم َعلَى النَّا ِر َم ْن قَ َال

"ِللا

Müslim: 27, 45.
Bu hədis Müslimin: 31 rəvayət etdiyi uzun bir hədisin bir hissəsidir.
İbn Hibban: 4543 hədisin səhih olduğunu demişdir.
273 Buxari: 128, Müslim: 32.
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“Allah`ın  rizasını istəyərək “Allah`dan  başqa ibadətə
layiq haqq ilah yoxdur” deyən şəxsə Allah  Cəhənnəmi
haram etmişdir.”274
Alimlərin bəziləri deyir ki, şəhadət kəlməsi Cənnətə
girməyə və Cəhənnəmdən xilas olmağa səbəbdir. Ancaq
bunun şərtləri vardır ki, bu da vacibləri yerinə yetirməkdir.
Həmçinin Cənnətə girməyin önündə maneələr vardır və
bunlar da böyük günahları etməkdir. Həsən əl-Bəsri
Fərəzdaqa belə demişdir: “Allah`dan  başqa ibadətə layiq
haqq ilah yoxdur sözünün şərtləri vardır. Namuslu qadinlara
iftira atma!” Bu sözün də Həsən əl-Bəsriyə aid olduğu
deyilir: “Allah`dan  başqa ibadətə layiq haqq ilah yoxdur”
sözü ana dirəkdir. Bəs bunu ayaq üstə tutacaq yan dirəklər
hardadadır?” Həsən əl-Bəsri bu sözü ilə şəhadət kəlməsinin
çadırı ayaq üstündə tutan ana dirək olduğunu, ancaq yan
dirəklər olmadıqca bu çadırın ayaq üstündə qalmayacağını
bildirmək istəmişdir ki, bunlar da Allah`ın  əmrlərini yerinə
yetirmək və qadağalarından uzaq durmaqdır.
Həsən əl-Bəsriyə deyirlər: “Bəzi şəxslər “Allah`dan 
başqa ibadətə layiq haqq ilah yoxdur” deyən kəsin Cənnətə
girəcəyini deyirlər. Həsən əl-Bəsri belə cavab verir: “Hər kim
“Allah`dan  başqa ibadətə layiq haqq ilah yoxdur” deyib,
bunun haqqını verər və bu söz ilə ona vacib olan şeyləri
yerinə yetirərsə Cənnətə girər”.
Vəhb ibn Münəbbihdən, “Allah`dan  başqa ibadətə layiq
haqq ilah yoxdur” sözü Cənnətin açarı deyildirmi”
soruşurlar. Vəhb ibn Münəbbih belə cavab verir: “Bəli!
Elədir, ancaq hər açarın üzərində dişləri olmalıdır. Əgər
səndə olan açarın dişləri varsa o qapını açar, əks təqdirdə isə
sənə qapı açılmaz”.
274

Buxari: 425, Müslim: 33, İbn Hibban: 223.
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Bu Abdullah ibn Ömərdən  rəvayət olunan sözə
bənzəyir. Bir nəfər Abdullah ibn Ömərə  belə dedi:
“Allah`dan  başqa ibadətə layiq haqq ilah yoxdur” sözünü
deməyən şəxsə, necə ki, əməlləri heç bir fayda vermir,
həmçinin onu deyən adama günahlar da bir zərər verməzmi?
Abdullah ibn Ömər  belə cavab verir: “Doğru yaşa, heç vaxt
aldanma!”275
Dəhhak və Zühri kimi alimlərin bəziləri belə deyir: “Bu
hökm fərzlərin və cəzaların əmr edilməsindən əvvəlki
zamana aiddir. Bu görüşdə olan alimlərdən bəziləri bu
hökmün nəsx 276 edildiyini demişdirlər. Bəziləri də əvvəlki
hökmə bəzi şərtlər əlavə edilərək genişləndirildiyini qeyd
etmişdirlər. Bir hökmə əlavə şərtlər gətirməyin nəsx olunubolunmadığı mövzusunda isə, bilindiyi kimi üsulçular
arasında ixtilaf vardır. Bu görüşlərin hamısını tənqid etmək
mümkündür. Belə ki, bu mövzuda rəvayət olunan hədislərin
çoxu fərzlər və cəzaların şəriət olaraq endirilməsindən sonra
deyilmişdir”.
Süfyan əs-Sövri belə deyir: “Bu hökmü fərzlər və cəzalar
nəsx etmişdir”. əs-Sövrinin bu sözləri ilə qəsd etdiyi şey,
yuxarıdakı alimlərin dedikləri ilə eyni ola bilər və yaxud
bunu da qəsd etmiş ola bilər: Fərzlərin yerinə yetirilmə
məcburiyyəti və cəzaların varlığı bunu açıqlamaqdadır.
Dünyaya aid cəzalar şəhadət kəlməsi ilə ortadan qalxmaz.
Axirətə aid cəzalar da belədir. Bu cür açıqlamalar səbəbi ilə
və şübhələri ortadan qaldırmaq üçün sələf bunu nəsx
adlandırmışdır. Yoxsa onların demək istədikləri hər kəsin
başa düşdüyü termin olaraq nəsx deyildir.

Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 1\311.
Nəsx olunması o hökmün Allah və ya Rəsulu tərəfindən qaldırılması
deməkdir.
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Alimlərin bir qismi də belə deyir: “Ümumi (mütləq)
mənada deyilmiş olan bu nasslar, şəhadət kəlməsinin səmimi
olaraq deyilməsini ixlas şərtinə bağlamışdır. Bunun ixlas və
səmimiyətlə deyilməsinin əlaməti isə bu kəlməni deyən
şəxsin günahlarda israr etməməsidir”.
Həsən əl-Bəsridən mürsəl olaraq rəvayət edilən hədisdə
Peyğəmbər  belə buyurur:

ِ
ِ
ص َها؟
 َو َما إِ ْخ َل ه: َل إِلَهَ إَِّل للاه مهْلصا َد َخ َل الَنَّةَ قي َل:" َم ْن قَ َال
" أَ ْن َْت هجَزَك َع َّما َحَّرَم للاه:قَ َال
“Hər kim ixlasla “Allah`dan  başqa ibadətə layiq haqq
ilah yoxdur” deyərsə Cənnətə girər”. Oradakılar dedilər:
“İxlas nədir?” Peyğəmbər  buyurdu: “Allah`ın haramlarından səni uzaq tutmasıdır”. Bu hədis başqa yollarla müsnəd
və zəif olaraq rəvayət edilmişdir.277

Həsən əl-Bəsri yuxarida nəql etdiyimiz sözü ilə bunu
qəsd etmiş ola bilər. Çünki, “Allah`dan  başqa ibadətə layiq
haqq ilah yoxdur” sözünün mənasının qəlbdə gerçəkləşməsi,
buna sadiq qalması və ixlasla bağlılıq göstərməsi bunları
vacib edir. Allah`a  qarşı duyulan cəlal, heybət, qorxu,
məhəbbət, ümid, təzim və təvəkkül vəsfləri Onun tək ilah
olduğunu qəlbində yerləşdirmək və bununla dolu olmaqdır.
Bununla birlikdə Allah`dan  başqa hər hansı bir şeyi ilah
olaraq qəbul etməyi qəlbdən tamamilə silmək lazımdır. Bu
hala gəldiyi zaman, Allah`ın  muradı, sevdiyi və istədiyi
xaricində o şəxsdə nə sevgi, nə iradə nə də istək qalar.
Bundan əlavə nəfsin bütün istək və arzuları, şeyatanın
vəsvəsələri qəlbdən qovulmuş olar. Kim bir şeyi sevər və ona
277

Təbərani “əl-Kəbir”: 15074. Əbu Nueym əl-İsfəhani “əl-Hilyə”-də
Zeyd İbn Ərqamdan rəvayət etmişdirlər. Sənəddəki ravilərdən birisi zəif
olduğu üçün hədis zəif sayılmışdır.
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itaət edərsə, onun üçün sevər və onun üçün nifrət edərsə, o
şəxsin ilahı odur. Buna görə bir kəs sadəcə Allah  üçün sevər
və Allah  üçün nifrət edər. Yenə sırf Allah  üçün dostluq və
Allah  üçün düşmənlik edərsə Allah  bu şəxsin həqiqi
ilahıdır. Hər kim də nəfsinin istəyi üçün dostluq və
düşmənlik edərsə, bu şəxsin ilahı onun nəfsi və həvasıdır.
Belə ki, Allah  bir ayədə belə buyurur:

َُأ َفرَءَيۡتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إََِٰل َههُۥ هَوَىَٰه
Ey Peyğəmbər nəfsini özünə ilah edəni gördünmü?
(Casiyə 23) Həsən əl-Bəsri bu ayə ilə əlaqədar olaraq belə
deyir: “Nəfsinin hər istədiyini edən şəxs onu
ilahlaşdırmışdır”.278 Qatadə belə deyir: “Bu şəxs nəfsi bir şey
istəyəndə onu edər, ürəyi bir şey istəyəndə onu yerinə
yetirər. Onu bunları etməkdən nə təqva, nə də ki, ixlas
uzaqlaşdıra bilər”.279
Həmçinin Allah`a  üsyan edərək Şeytana itaət edən şəxs
də onun qulu olmuşdur. Allah  belə buyurur:

َّل تَعۡبُدُواْ ٱلشَّيۡطََٰنَ إِنَّهُۥ
َّ ۞أَلَمۡ أَعۡهَدۡ إِلَيۡكُمۡ يََٰبَنِيٓ ءَادَمَ أَن
٦٠ ٞ
ّ مُّبِينٞ
َلكُمۡ عَدُو
Ey Adəm övladı! Məgər Mən sizdən əhd almadımmı ki,
Şeytana ibadət etməyin, o sizin açıq-aşkar düşməninizdir.
(Yasin 60)
Bu nəql etdiklərimizlə anlaşıldı ki, “Allah`dan  başqa
ibadətə layiq ilah yoxdur” sözünün mənası, Allah`ın 
sevmədiyi şeyləri qəlbdə tutmamaq və Allah`ın  iradəsi
xaricində olan şeylərdə israr etməməklə ortaya çıxmış olur.
Bir insanın qəlbində şəhadət kəlməsinə zidd olan bu
xüsusiyyətlərin
var
olması
tövhidi
zədələyən
278
279

İbn Əbu Şeybə, İbn Mənzur, İbn Əbu Hatim.
Abd İbn Hümeyd, İbn Əbu Hatim.
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ünsürlərdəndir. Bunlar bir növ gizli şirkdir. Belə ki, Ona heç
bir şeyi şərik qoşmayın (Ənam 161) ayəsini Mücahid
“Ondan başqasına məhəbbət bəsləməyin!” şəklində təfsir
etmişdir.
Hakim “Səhih” 280 kitabında Aişədən g Peyğəmbərin 
belə buyurduğunu rəvayət etmişdir:

ِ
ِ
ِ "
ِ ِالش ْرهك أَ ْخ َفى ِم ْن َدب
َّ يب
َّ الذ ِر َعلَى
 َو أَ ْد َنهه،الص َفا ِف اللَْي لَة الظَّْل َماء
ِ ٍّ
ِ
ِ ٍّ
 َو َه ِل،الع ْد ِل
َّ أَ ْن هِت
َ  َو تهْبغ،ب َعلَى َش ْيء م َن الَْوِر
َ ض َعلَى َش ْيء م َن
ِ
ََّ قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱّلل:  ض؟ قَ َال للاه
ين إَِّل الهبه َو البه ْغ ه
الد ه
"ََُّفٱتَّ ِبعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱّلل
“Şirk zülmət qaranlıq gecədə qarışqanın qaya üzərindəki
hərəkətindən daha gizlidir. Bunun ən aşağı dərəcəsi zülm
sayılan bir şeyi sevmək və ədalət sayılan bir şeyə nifrət
etməkdir. Din sevgi və nifrətdən ibarət deyilmi? Belə ki,
Allah buyur: (Ya Rəsulum! ) De: "Əgər siz Allah`ı
sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin
və günahlarınızı bağışlasın.” (Əli İmran 31) Bu o deməkdir
ki, Allah`ın  nifrət etdiyini sevmək və sevdiyinə nifrət etmək
insanın nəfsinə tabe olmasıdır, həmçinin buna görə dostluq
və düşmənlik etmək gizli şirkdir.
İbn Əbu Dünyənin Ənəs ibn Malikdən  rəvayət etdiyi
həsidə Peyğəmbər  belə buyurur:

Hakimin kitabına “Səhih” deyilməsi bəzi tənqidçi alimlər tərəfindən
doğru sayılmamışdır. Çünki onun kitabında səhih hədislərlə birlikdə
həsən və zəif hədislər də rəvayət edilmişdir. Bu hədis Əbu Nueym əlİsfəhani “əl-Hilyə” kitabında: 9\253.
280
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ِ ِ
ِ
ِ ِ
اه ْم
 َما َلْ يه ْؤثروا هدنْيَ ه،"َل تَ َز هال َل إِلَهَ إَِّل للاه تَْنَ هع العبَ َاد م ْن َس َخط للا
ِِ
ِِ ِ
ص ْف َقةَ هدنْيَ ه
َ َل إِلَه: هثَ قَالهوا،اه ْم َعلَى دين ِه ْم
َ  فَِإ َذا آثَ هروا،ص ْف َقة دين ِه ْم
َ َعلَى
" َك َذبْته ْم: َو قَ َال للاه،ت َعلَْي ِه ْم
ْ إَِّل للاه هرَّد
“İnsanlar dünya ticarətini dinlərindən üstün tutmadıqları
müddət ərzində “Allah`dan  başqa ibadətə layiq haqq ilah
yoxdur” sözü onları Allah`ın  qəzəbindən qorumağa davam
edecek. Dünya ticarətini dinlərindən üstün tutduqları zaman
“Allah`dan  başqa ibadətə layiq haqq ilah yoxdur” sözünü
dediklərində, Allah  onlara : “Yalan deyirsiniz!” deyəcək.”281
Bununla da Peyğəmbərin  bu sözünün mənası açıqlanmış
oldu: “Kim qəlbində sidq ilə “Allah`dan  başqa ibadətə layiq
haqq ilah yoxdur” deyərsə, Allah  o şəxsə Cəhənnəmi haram
edər”. Burdan anladığımız qədəri ilə bu sözü deyənlərdən
Cəhənnəmə girənlər bu sözlərindəki sədaqətin azlığından
girərlər. Çünki bu sözə səmimi qəlblə sadiq qalınsa, qəlbdən
Allah`ın  xaricindəkilər də təmizlənmiş olur. “Allah`dan 
başqa ibadətə layiq haqq ilah yoxdur” sözünə sədaqət
göstərən şəxs Ondan başqasını sevməz, sadəcə Ona ümid
edər, Allah`dan  başqa heç kəsdən qorxmaz, yalnız Allah`a 
güvənər və Ona söykənər. Bu şəxsdə nəfsindən və
arzularından heç bir iz qalmaz. Əgər qəlbdə Allah`ın 
xaricindəkilərindən bir iz qalıbsa, bunun səbəbi bu
sözündəki sədaqətinin azlığıdır.
Cəhənnəm atəşi tövhid əhlinin imanının nuru ilə sönər.
Bu hədisdə də keçdiyi kimi Peyğəmbər  belə buyrur:

ِ
ِ ِ
"ورَك َهلَِب
"تَ هق ه
 فَ َق ْد أَطْ َفأَ نه ه، هج ْز َي هم ْؤم هن:ول النَّ هار ل ْل هم ْؤم ِن

281

Bəzzar: 3619. Hədis zəifdir.
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“Cəhənnəm möminə belə deyər: Tez keç ey mömin,
nurun alovumu söndürəcək.”282
İmam Əhməd “Müsnəd” kitabında Cabir ibn
Abdullahdan  Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət
edir:

ِ
ِِ
ي بَ ْردا َو
َ  فَتَ هكو هن َعلَى ا ْملؤمن،"َل يَْب َقى بِر َو َل فَاجر إِلَّ َد َخلَ َها
ِ
ِ
"ض ِجيجا ِم ْن بَ ْرِد ِه ْم
ْ ََس َلما َك َما َكان
َ  َح َّّت أَ َّن للنَّا ِر،ت َعلَى إِبْ َراه َيم
“Yaxşı və ya günahkar olsun hər bir kəs
(Cəhənnəmə) girəcəkdir. Cəhənnəm möminlər
İbrahimə a olduğu kimi soyuq və salamatlıq olacaq.
möminlərin sərinliyindən Cəhənnəm narahat
inildəyəcək.”283

oraya
üçün
Hətta
olub

Bu xüsusiyyət möminlərin İbrahimdən a aldığı bir
xüsusiyyətdir. Möminlərin qəlblərindəki məhəbbət atəşindən
Cəhənnəm atəşi qorxuya düşməkdədir.
Cüneyd əl-Bağdadi belə deyir: “Cəhənnəm atəşi deyər:
“Ey Rəbbim, əgər sənə itaət etməmiş olsaydım, mənə
məndən daha şiddətli bir şeylə əzab edərdinmi?” Allah  belə
buyurar: “Bəli, ən böyük atəşimi üzərinə salardım”.
Cəhənnəm soruşar: “Məndən daha böyük və daha şiddətli
atəş varmı?” Allah  buyurar: “Bəli, var, o atəş möminlərdən
vəli qullarımın qəlblərinə yerləşdirmiş olduğum məhəbbət
atəşidir”. Bu barədə şairlərdən biri belə demişdir:
Sevənlərin qəlbindəki məhəbbət atəşi
Sərinlikdir onun yanında ən şiddətli Cəhənnəm atəşi

Əbu Nueym əl-İsfəhani “əl-Hilyə”: 9\329, Təbərani “əl-Kəbir”.
İmam Əhməd: 3\328-329. İmam Zəhəbi hədisin səhih olduğunu
demişdir.
282
283
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Muaz ibn Cəbəlin  Peyğəmbərdən  rəvayət etdiyi bu
hədis də bu mənaya dəlalət edir:

ِ "من كاَ َن
"َ َد َخ َل الَنَّة،آخَر َك َل ِم ِه َل إِلَهَ إِلَّ للاه
َْ

“Hər kimin son sözü “Allah`dan  başqa ibadətə layiq
haqq ilah yoxdur” kəlməsi olarsa o şəxs Cənnətə girər.”284
Ölmək üzərə olan birinin şəhadət kəlməsini ixlasla, keçmiş
günahlarına tövbə edərək, peşman olaraq və bir daha pislik
etməməyə tam qərar verərək deməsi dəqiqdir. Xəttabi tövhid
mövzusunda müstəqil olaraq qələmə aldığı əsərində bu
görüşü seçmişdir. Bu da gözəl bir izah tərzidir.

İmam Əhməd: 5\233, 247, Əbu Davud: 3116. Hakim “Müstədrək”
kitabında: 1\351 hədisin səhih olduğunu demiş, imam Zəhəbi də bunu
təsdiqləmişdir.
284
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İyirmi üçüncü
HƏDİS:
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TƏMİZLİK
İMANIN
YARISIDIR

ٍّ َِعن أَِيب مال
ِ ك الَ ْش َع
ور َشط ُْر
ُ  ))الطُّ ُه:  قَ َال َر هسو هل للا: قَ َال ري
َ ْ
ِ  و احلم ُد،هللا
ِ  و سبحا َن،هلل َتَْألُ املِيزا َن
ِ  و احلم ُد،ان
ِ َْ َت، هلل
ِ
آلن
َْ َ
َ ُْ َ َ
ْ َ َ َا ِإلي
ِ السماو
ِ ات َو األَ ْر
َّ  َو،الصلةُ نُور
َّ  َو،ض
ُالص َدقَة
َ ْ َأَ ْو َتَْألُ َما ب
َ َ َّ ْي
ِ الص ْب ر
ِ َّ ُك ُّل الن،يك
اس
َ َك أَ ْو َعل
َ َ َو ال ُقرآ ُن ُح َّجة ل،ضيَاء
ُ َّ  َو،بُ ْرَهان
ِ
 َرَواهه هم ْسلِم.(( فَ ُم ْعتِ ُق َها أَ ْو ُموبِ ُق َها،ُسه
َ  فَ بَائع نَ ْف،يَ ْغ ُدو

Əbu Malik əl-Əşari  rəvayət edir ki, Peyğəmbər 
buyurmuşdur: “Təmizlik” imanın yarısıdır. “Əlhəmdulilləh” tərəzini doldurar. “Sübhənallah və əlhəmdulilləh”
(zikrlərini demək) göylə yerin arasını doldurar və ya
doldurur. Namaz nurdur, sədəqə sübutdur, səbir işıqdır,
Quran ya sənin lehinə, ya da əlehinə dəlildir. Bütün
insanlar səhər erkən çıxar və nəfsini sataraq ya onu azad
edir, ya da tələf edirlər”. Hədisi Müslim rəvayət etmişdir.
212

Bu hədisi Nəsai və İbn Məcə başqa bir sənədlə Əbu Malik
əl-Əşaridən  rəvayət etmişlər. Həmin rəvayətdə digər
rəvayətdən fərqli olaraq “Dəstəmazı mükəmməl olaraq
almaq imanın yarısıdır. “Əlhəmdulilləh” tərəzini doldurar.
“Sübhənallah və Allahu Əkbər” (zikirlərini demək) göylə yer
arasını doldurar. Namaz nurdur, zəkat sübutdur, səbir
işıqdır. Quran ya sənin lehinə, ya da əlehinə dəlildir. Bütün
insanlar səhər erkən çıxar və nəfsini sataraq ya onu azad
edir, ya da tələf edirlər” deyə qeyd olunur.
Tirmizi Yəhya ibn Əbu Kəsirdən  bu hədisi rəvayət etmiş
və həmin hədisdə “Dəstəmaz imanın yarısıdır” şəklində
fərqli bir parça vardır. Hədisin qalan hissəsi isə Müslimin
rəvayəti ilə eynidir.
Tirmizinin və İmam Əhmədin Bəni Süleym qəbiləsindən
olan bir kişidən rəvayət etdikləri digər bir hədisdə isə belə
qeyd olunur:

ِ ِ التَّسب:ِ ِف ي َدي أَو ِف ي ِده ِول للا
 َو،امليزا ِن
َّه َّن َر هس ه
ص ه
ْ يح ن
" َعد ه
َ ف
َ ْ َ
ْ ه
ِ
ِ الس َم ِاء َو الَْر
الص ْوهم
َّ  َو،ض
َّ ي
َ ْ َ َو التَ ْكبِريه َيََْله َما ب،الَ ْم هد لل تَْلَ هؤهه
ِ َ و الطَّهور نِصف ا ِلَي،نِصف الص ِِب
"ان
ْ ه َْ َ ه ه ْ ه
“Peyğəmbər bunları iki əli ilə və ya bir əli ilə saydı və belə
buyurdu: “Sübhənallah” tərəzinin yarısıdır. “Əlhəmdulilləh”
onu doldurur. “Allahu Əkbər” göylə yer arasını doldurur.
Oruc səbirin yarısıdır. Təmizlik də imanın yarısıdır.”285
Peyğəmbərin  “Təmizlik imanın yarısıdır” sözündə qeyd
olunan “təmizlik” kəlməsini bəziləri “günahlardan təmiz

İmam Əhməd: 5\323, Tirmizi: 3519, Abdu`r-Rəzzaq: 20582, Mərvizi
“Təzim qadari`s-Səlat” kitabında: səh. 432, Darimi: 1\167. Tirmizi hədisin
həsən hədis olduğunu demişdir.
285
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olmaq” şəklində açıqlayırlar və bu da aşağıdakı ayələrin
mənasına uyğundur:

٨٢ ََهرُون
َّ  يَ َتطٞ
إ َِّنهُمۡ أُنَاس
Həqiqətən onlar təmizlənməyə çalışan insanlardılar.
(Əraf 82)

٤ َۡهر
ِّ وَثِيَا َبكَ َفط
Paltarını təmizlə! (Müdəssir 4)

٢٢٢ َإِنَّ ٱّللََّ يُحِبُّ ٱلتَّوََّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُ َتطَهِّرِين
Şübhəsiz ki, Allah çoxlu tövbə edənləri və çox
təmizlənənləri sevir. (Bəqərə 222)
Alimlər deyirlər: “İman iki növdür; əməl etmək və tərk
etmək. İmanın yarısı əmr edilənləri yerinə yetirmək, digər
yarısı isə qadağan olan şeyləri tərk etməkdir. Bu da
günahları tərk edərək nəfsi təmizləməkdir”.
“Dəstəmaz imanın yarısıdır” və “Dəstəmazı mükəmməl
almaq imanın yarısıdır” hədisləri bu sözlə siddiyyət təşkil
etməsəydi yuxarıda qeyd olunan görüşü qəbul etmək olardı.
Həmçinin məna baxımındada bu açıqlamada tərəddüd
vardır. Belə ki, hədisdə qeyd olunan əməllər də insanın
nəfsini natəmizlikdən təmizləyici xüsusiyyətə sahibdir.
Məsələn, namaz bunlardan biridir. Bu zaman necə olur ki, bu
əməllər təmizlik mənasına daxil edilmir? Əməlləri və ya bir
qismini təmizlik mənasında qəbul etdiyimiz zaman,
günahları tərk etməyin imanın yarısı olması məsələsi doğru
olmaz.
Əksər alimlərin qəbul etdiyi doğru olan görüş budur ki,
bu hədisdə qeyd olunan “təmizlik” kəlməsi ilə nəzərdə
tutulan şey su ilə maddi çirklərdən təmizlənməkdir. Belə ki,
Müslim də dəstəmaz fəslinə bu hədisi rəvayət edərək
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başlamışdır. Nəsai, İbn Məcə və başqa hədis əhli də bu hədisi
dəstəmaz fəslində rəvayət etmişlər. Bu məsələdə isə alimlər
su ilə təmizlənməyin imanın yarısı olmasının nə mənaya
gəldiyi haqqında ixtilaf etmişdirlər.
Bu mövzuda alimlərin görüşlərini aşağıdakı kimi sıralaya
bilərik:
1-Alimlərdən bir qismi deyir ki, təmizliyin imanın yarısı
olmasından məqsəd, nisbi olaraq yarısı olması deyil, onun
bir parçası olmasıdır. Bu şəkildə dəstəmaz imanın bir parçası
olmaqdadır. Bu isə zəif bir görüşdür. Çünki “şatr” kəlməsi
ərəb dilində “yarım” deməkdir. Həmçinin daha öncədə nəql
etdiyimiz kimi, Süleym oğullarının birinin rəvayətin etdiyi
hədisdə bu ifadə “Təmizlik imanın yarısıdır” şəklində, yəni
yarım mənasına gələn “nısf” kəlməsi ilə keçməkdədir.
2-Bəzi alimlərin fikrincə isə bu sözün mənası odur ki, hər
bir müsəlman dəstəmaz alıdığı zaman, iman etməsi ilə aldığı
savabın yarısını alar. Bu məna da çox uzaqdır və üzərində
durmaq lazımdır.
3-Alimlərdən bəziləri isə deyir ki, iman bütün böyük
günahlara, dəstəmaz isə kiçik günahlara kəffarədir. Bu tərəfi
ilə təmizlik imanın yarısı olmaqdadır. Ancaq bu şərh
aşağıdakı hədis ilə ziddiyyət təşkil edir:
“Hər kim İslamda (müsəlman olandan sonra) pis bir iş
görərsə, cahilliyyə zamanı etdiyi eyni pisliklərdən hesaba
çəkilər.” Bu hədisi biz daha öncə kitabımızda nəql etmişdik.
4-Alimlərdən bir qismi isə deyir ki, dəstəmaz iman ilə
birlikdə günahlara kəffarə olar. Bu şəkildə o imanın yarısı
kimi olar. Bu görüş də zəifdir.
5-Alimlərdən digər bir qismi isə deyirlər ki, bu hədisdə
qeyd olunan “iman” kəlməsindən məqsəd namazdır. Belə ki,
bu ayədə bu görüşə işarə olunur:
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ََۚۡومَا كَانَ ٱّللَُّ لِيُضِيعَ إِيمََٰ َنكُم
Allah sizin imanınızı zay etməz. (Bəqərə 143) Bu ayədə
qeyd olunan iman sözü ilə qəsd olunan Beytülməqdisə tərəf
qılınan namazlardır. Bu görüşə görə namaz iman olaraq
qəbul edilər. Namaz da dəstəmazsız qəbul edilməyəcəyi
üçün bu şəkildə dəstəmaz namazın yarısı olmaqdadır. Bu
açıqlamanı Muhamməd ibn Nasir əl-Mərvizi “Təfsir”
kitabında İshaq ibn Rahəveyhdən o da Yəhya ibn Adəmdən
bu aşağıdakı kimi nəql etmişdir: “Bilmirəm demək elmin
yarısıdır. Elm həqiqətdə bilirəm və bilmirəm deməkdən
ibarətdir. Bunların hər biri digərinin yarısıdır”.
Mən də deyirəm ki, iki yerə ayrılan hər bir şeyin qisimləri
onun bütünlüyünün yarısıdır. İki parçadan birinin, miqdar
olaraq digərinin tam yarısı olması və ya digərindən çox
olması vəziyyəti dəyişdirməz. Aşağıdakı hədis bunu açıq
olaraq gösrtərir:

ِ ِ
ِ ْ ص َف
"ي
َّ ت
َ ْ َالص َلةَ بَْي ِن َو ب
ْ ي َعْبدي ن
"قَ َس ْم ه

“Namazı Özümlə qulum arasında iki hissəyə böldüm.”286
Bu hədisdən məqsəd namazdakı qiraətdir. Bu səbəblə
bunu Fatihə surəsi ilə təfsir etmişlər. Burada məqsəd odur ki,
Fatihə surəsi ibadət və istək olaraq iki yerə bölünür. İbadət
Rəbbinin haqqı, istəmək isə qulun haqqıdır. İkiyə bölünmə
deyildikdə, Fatihə surəsinin hərflərinin sayına görə iki yerə
bölündüyü qəsd edilməmişdir. Bu açıqlamanı Xəttabi qeyd
etmiş və ərəblərin bu sözünü buna dəlil olaraq gətirmişdir:
“İlin yarısı oturaq yaşamaq və yarısı isə səfərdir”. Bu sözdən
Bu uzun bir hədisin bir parçasıdır. Hədisi Əbu Hüreyrədən İmam
Malik: 1\84, İmam Əhməd: 2\241, Müslim: 395, Əbu Davud: 821,
Tirmizi: 2953, Nəsai: 2\135, İbn Məcə: 3784, İbn Xüzeymə: 502 rəvayət
etmişlər.
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məqsəd ilin günlərinin sayının yarısının oturaq və digər
yarısının səfərdə keçdiyi deyil, ilin iki bölümdə keçdiyi
bildirilməkdədir. Bu müddətin biri digərindən daha uzun
keçə bilər. Xəttabi Şüreyhin bu sözünü də dəlil olaraq
göstərir: “Şureyhdən soruşurlar: “Necə yatdın?” Şureyh
cavab vedi: “İnsanlarının yarısının nifrətini qazanmış olaraq
gecələdim”. Qazılıq edən Şureyh bu sözü ilə, insanları
“lehlərinə Hökm verilənlər” və “əlehlərinə hökm verilənlər”
olaraq iki yerə ayırmış, əlehlərinə hökm verdiklərinin ona
nifrət etdiklərini və lehlərinə hökm verilənlərin isə ondan
razı qaldığını demək istəmişdir. Bu iki qisim bir-birinə zidd
iki qrupdan ibarətdir. Bu mənada şairin bir şeri də vardır:
Öldüyüm zaman insanlar iki qisimdir; məni pisləyənlər,
Bir də bu həyatda etdiklərim üçün məni övənlər.
Şair bu sözü ilə öldükdən sonra insanların ona
münasibətdə iki qismə ayrılacağını demək istəmişdir.
Mən də deyirəm ki, Əbu Hüreyrənin  miras ilə əlaqədar
olaraq rəvayət etdiyi mərfu hədis bu mənadadır: “Bunlar
elmin yarısıdır”. Bu hədisi ibn Məcə rəvayət etmişdir. 287
İnsanları maraqlandıran hökmlər iki qisimdir. Bunlardan biri
həyatda olanları maraqlandıran və digəri isə ölümdən
sonrasını maraqlandıran hökmlər. İnsanın ölümündən
sonrası ilə əlaqədar olan hökmlər miras hüququ ilə bağlıdır.
İbn Məsud belə deyir: “Miras hüququ elmin üçdə biridir”.
Əbu Davud və İbn Məcənin Abdullah ibn Amrdan  rəvayət
etdikləri bu mərfu hədisidə belə anlamağımız lazımdır:

ِ
 أَْو هسنَّة، آيَة هُْم َك َمة:ضل
ْ َ فَ هه َو ف،ك
َ  َو َما ِس َوى ذَل،"العِْل هم ثََلثَة
ِ
"يضة َع ِادلَة
َ  أَْو فَ ِر،قَائ َمة
287

İbn Məcə: 2719. Hədis zəifdir.
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“Elm üç qisimdir, bunun xaricində qalanlar isə ziyadədir.
Bunlar, möhkəm (dini hökmlər çıxarılan) ayələr, yaşayan
sünnələr və miras elmidir.”288
Mücahidin belə dediyi rəvayət olunur: “Ağıza və buruna
su vermək dəstəmazın yarısıdır”. 289 Bununla hər halda
Mücahid belə demək istəmişdir: “Dəstəmaz iki qisimdir, bir
qismi Quranda qeyd olunan və digər qismi isə sünnədə
gələn”. Ağıza və buruna su vermək sünnə yoluyla bizə
gəlmişdir. Yaxarıda bunu demək istəmişdir; Ağıza və buruna
su vermək bədənin iç hissələrini təmizləmiş olar. Dəstəmazın
digər əməlləri isə əzaları yumaqla bədənin xarici qismini
təmizləmiş olar. Bu baxımdan hər bir qisim dəstəmazın
yarısını formalaşdırmış olur.
İbn Məsudun  bu sözü də bu mənadadır: “Səbir imanın
yarısı, yəqinlik isə imanın tamamıdır”.
Yezid ər-Rəqqaşi Ənəs ibn Malikdən  mərfu olaraq bu
hədisi rəvayət etmişdir:

ِ
ِ ِ ِ"ا ِلَيَا هن ن
"الش ْك ِر
ُّ صف ِف
َّ صف ِف
ْ  َو ن،الص ِِْب
ْ  ن:ص َفان
ْ

“İman iki hissədən ibarətdir. Yarısı səbir və digər yarısı
isə şükrdür.”290
İman əmr edilənləri etməyi və qadağan edilənlərdən uzaq
durmağı əhatə etdiyinə görə, bunların hamısını yerinə
yetirmək ancaq səbir ilə mümkün olur. Bu vəziyyətdə səbir
imanın yarısı olur. Buna görə də dəstəmaz haqqındada bu
məna ilə imanın yarısı olduğu deyilmişdir. Digər tərəfdən
Hədisi Əbu Davud: 2885, İbn Məcə: 54, Beyhaqi: 6\208. Hədis zəifdir.
İbn Əbu Şeybə: 1\28.
290 Bunu əl-Xəraiti “Fadilətu`ş-Şukur” kitabında: 18, əl-Qədai “Müsnədu`ş-Şihab” kitabında: 159 rəvayət etmişlər. Hədisin ravisi olan Yəzid ərRəqqaşı zəifdir.
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namaz, dəstəmazı mükəmməl şəkildə almaq şərti ilə xəta və
günahlara kəffarə olur. Dəstəmaz da bu mənada namazın
yarısı ola bilər. Belə ki, imam Müslimin “Səhih” kitabında
Osman ibn Affandan  rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər 
belə buyurur:

ِ "ما ِمن مسلٍِّم ي تطَ َّهر فَيتِ ُّم الطَهور ا
ِ فَيصلِي ه ِذه،لذي هكتِب علَي ِه
َ َ َ َْ ه
َ ْ ه ْ ََ ه ه
َه
ِ َّ
"َّارة لِ َما بَْي نَ هه َّن
ْ َس إِلَّ َكان
ْ الصلَ َوات
َ ت َكف
َ الم

“Hər hansı bir müsəlman təmizlənər (dəstəmaz alar) və
bu təmizlənmə zamanı Allah`ın ona fərz etdiyini tam olaraq
yerinə yetirər və beş vaxt vacib olan namazı qılarsa, bu, onun
namazlar arasındakı günahlarına kəffarə olar.” 291 Müslimin
başqa bir rəvayətində isə belə deyilir: “Hər kim Allah`ın əmr
etdiyi şəkildə dəstəmazı tam olaraq alarsa, beş vaxt vacib
namaz bunlar arasındakı günahlara kəffarə olar”.
Cabir ibn Abdullahdan  rəvayət olunan mərfu bir
hədisdə də qeyd edildiyinə görə, namaz Cənnətin açarı
olduğu kimi dəstəmaz da namazın açarıdır. Həmçinin başqa
bir hədisdə nəql edildiyi kimi namaz və dəstəmaz hər biri
Cənnətin qapısının açılmasını təmin edir. Müslimin “Səhih”
kitabında Uqbə ibn Müslim  Peyğəmbərin  belə
buyurduğunu rəvayət etmişdir:

ِ
ِ ْ َصلِي رْك َعت
،ي
َّ " َما ِم ْن هم ْسلٍِّم يَتَ َو
 فَيه ْحس هن هو ه،ضأه
 هثَّ يَ هق ه،ضوءَهه
َ َ وم فَيه
ِ
ِ
"ت لَهه الَنَّةه
ْ َ إَِّل َو َجب،يَ ْقبَ هل َعلَْي ِه َما بَِق ْلبِه َو َو ْج ِهه

“Hər hansı bir müsəlman gözəl bir şəkildə dəstəmaz alıb,
sonra o dəstəmazla iki rəkat namaz qılar və o iki rəkat

291

Müslim: 231.
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namazda qəlbi və gözü ilə Allah`a yönələrsə, o şəxsə Cənnətə
girmək vacib olar.”292
Həmçinin Uqbə ibn Amr  Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət edir:

 أَ ْش َه هد:ول
َّ " َما ِمْن هك ْم ِم ْن أَ َح ٍّد يَتَ َو
 هثَّ يَ هق ه،َضوء
الو ه
ضأه فَيه ْب لَ هغ أَْو يه ْسبَ هغ ه
ِ
اب
ْ  إَِّل فهت َح، َو أَ ْش َه هد أَ َّن ُممدا َعْب هدهه َو َر هسولههه،أَ ْن َل إِلَهَ إَِّل للاه
ت لَهه أَبْ َو ه
"َالَن َِّة الثَ َمانِيَ ِة يَ ْد هخ هل ِم ْن أَيِ َها َشاء
“Sizdən hər kim mükəmməl şəkildə dəstəmaz alıb sonra
“Allah`dan başqa ibadətə layiq haqq ilah olmadığına və
Muhammədin Onun qulu və elçisi olduğuna şahidlik
edirəm” deyərsə, o şəxs üçün Cənnətin səkkiz qapısı açılar
və istədiyi qapıdan oraya girər.”

Buxari və Müslim “Səhih” kitablarında Ubadə ibn
Samitdən  Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət
etmişlər:

 َو أَ َّن ُممدا،يك لَهه
َ  أَ ْش َه هد أَ ْن َل إِلَهَ إِلَّ للاه َو ْح َدهه َل َش ِر:" َم ْن قَ َال
ِ
ِ
ِِ
ِ
اها إِ َل
َ  َو َكل َمتههه أَلْ َق، َو ابْ هن أََمته،يسى َعْب هد للا
َ  َو أَ َّن ع،َعْب هدهه َو َر هسولههه
ِ  أَ ْد َخلَهه للاه ِم ْن، َو أَ َّن النَّ َار َحق، َو أَ َّن الَنَّةَ َحق، َو هروح ِمْنهه،ََم ْرَي
أي
ِ أَبْو
"َاب الَنَّ ِة الثَّ َمانِيَ ِة َشاء
َ

“Hər kim “Allah`dan başqa ibadətə layiq ilah olmadığına,
Muhammədin Onun qulu və elçisi olduğuna, İsanın Allah`ın
qulu, qadın qulunun (Məryəmin) oğlu olduğuna və
Məryəmə üfürdüyü kəlməsi və ruhu olduğuna, Cənnətin
haqq olduğuna və Cəhənnəmin haqq olduğuna şahidlik
edirəm” deyərsə, Allah Cənnətin səkkiz qapısından
292

Müslim: 234.
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hansından girmək istəyərsə, onu o qapıdan Cənnətə
salar.” 293 Belə ki, dəstəmaz şəhadət kəlməsi ilə birlikdə
Cənnətin qapılarının açılmasına səbəb olursa, bu baxımdan
dəstəmaz Allah  və Rəsuluna  imanın yarısı olmaqdadır.
Həmçinin dəstəmaz sadəcə möminlərin qorumağa
çalışdıqları imanın gizli xislətlərindən biridir. Bu, Səvbanın 
Peyğəmbərdən  rəvayət etdiyi hədisdə bizə bildirilir.
Peyğəmbər  belə buyurur:

ِ ظ علَى الوض
ِ
"وء إَِّل هم ْؤِمن
"َل هيَاف ه َ ه ه

“Mömin daima dəstəmazlı olmağa çalışar.”294

Cənabət qüslü haqqında Uqeylin Əbu Dərdadan 
rəvayət etdiyi hədisdə, Əmanəti yerinə yetirmək olduğu
ifadə edilməkdədir. Peyğəmbər  belə buyurur:

ِ الصلَو
ٍّ َ"خَْس من جاء بِِ َّن مع إَِي
ات
َ َ َم ْن َحاف:َان َد َخ َل الَنَّة
ََ َ َ َْ
َ َّ ظ َعلَى
ِ وع ِه َّن و سج
ِ س علَى وضوئِ ِه َّن و رهك
 َو أَ ْعطَى،ود ِه َّن َو َم َواقِيتِ ِه َّن
الَ ْم ِ َ ه ه
َ هه
َ ه
ِ ِِ ِ َّ
ِ ب النَّ ْف
 َل،ِ َو اَْيه للا- : َو َكا َن يَ هقو هل: قَ َال- س ِبَا
َ الزَكا َة م ْن َماله طَي
ِ
ِ
اع إِلَْي ِه
َ يَ ْف َع هل ذَل
َ ص َام َرَم
َ َاستَط
َ  َو َح َّج البَ ْي،ضا َن
ْ ت َم ِن
َ  َو،ك إَِّل هم ْؤمن
"َ َو أَ َّدى الََمانَة،َسبِيل

“Hər kim imanlı olaraq bu beş şeyi yerinə yetirərsə
Cənnətə girər; Kim beş vaxt vacib olan namazı dəstəmazı,
rükusu, səcdəsi ilə birlikdə vaxtında yerinə yetirərsə, malının
zəkatını qəlb rahatlığı ilə verərsə, (Ravi deyir ki, Peyğəmbər
 “Allah`a and olsun ki, bunu ancaq mömin edər” dedi),
Ramazan orucunu tutarsa, getməyə gücü çatınca Allah`ın
Buxari: 3435, Müslim: 28, İmam Əhməd: 5\314.
İmam Əhməd: 5\280, Darimi: 1\198, İbn Məcə: 277, Hakim: 1\130. İbn
Hibban: 1037 hədisin səhih olduğunu demişdir.
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evini hacc edərsə, əmanətləri yerinə yetirərsə”. Oradakılar
dedilər: “Ey Əbu Dərda, əmanəti yerinə yetirmək nə
deməkdir?” Əbu Dərda dedi: “Cünub olduğun zaman qüsl
almaqdır. Çünki, Allah dini bir məsələdə Adəm oğlunu
başqa bir şəkildə əmin olaraq görə bilməz”.295
İbn Məcənin Əbu Eyyub əl-Ənsaridən  rəvayət etdiyi
hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur: “Beş vaxt vacib olan
namaz digər namaza, cümə namazı sonrakı cüməyə qədər və
əmanəti yerinə yetirmək bunlar arasında edilən günahlara
kəffarədir”. Oradakılar dedilər: “Əmanəti yerinə yetirmək
nədir?” Peyğəmbər  buyurdu: “Cünub olduğu zaman qüsl
almaq. Çünki hər bir tükün dibində cünubluq vardır”.
Əbu Dərdadan  rəvayət edilən əvvəlki
dəstəmazı namazın bir qismi olaraq açıqlamışdır.

hədisdə

Bəzzarın Əbu Hüreyrədən  mərfu olaraq rəvayət etdiyi
hədisdə belə buyurulur:

ٍّ
ود
َّ "
ُّ  َو،الرهكوعه ثهلهث
الس هج ه
 الطَّ هه ه:الص َلةه ثََلثَةه أَثْ َلث
 َو ه،ور ثهلهث
ِ
ِ
ت
ْ  َو َم ْن هرَّد، َو قهبِ َل ِمْنهه َسائِهر َع َمل ِه،ت ِمْنهه
ْ َ قهبِل، فَ َم ْن أَ َّد َاها ِبَق َها،ثهلهث
ِ
" هرَّد َعلَْي ِه َسائِهر َع َملِ ِه،ص َلتههه
َ َعلَْيه
“Namaz üç bölümdən ibarətdir, üçdə biri dəstəmaz, üçdə
biri rüku və üçdə biri səcdədir. Kim bunları haqqı ilə yerinə
yetirərsə, o şəxsin digər əməlləri də qəbul edilər. Hər kimin
namazı rədd edilərsə onun digər əməlləri də qəbul
edilməz.” 296 Bu hədisə görə namaz üç qismə bölünmüş,
dəstəmaz da onun üçdə biri olaraq bildirilmişdir. Ancaq,
Hədisi Uqeyli “Zəiflər” kitabında rəvayət etmişdir. Ancaq hədisin
başqa sənədləri də vardır.
296 Hədisi Bəzzar “əl-Müsnəd” kitabında: 349 və Heysəmi “Məcmə”
kitabında: 1\148 rəvayət etmişdir. Hədis həsəndir.
295
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rüku və səcdə edilmə şəkillərinə görə bir-birlərinə yaxın
olduqlarına görə tək olaraq qəbul edildikdə, dəstəmaz da
namazın yarısı olmuş olar.
Belə deyilə bilər: “İmanın xislətləri arasında olan bütün
əməllər və sözlər qəlbi təmizləyər və paklaşdırar. Ancaq su
ilə edilən təmizlik isə xüsusilə bədənin təmizlənməsinə və
paklaşdırılmasına aiddir”. Bu vəziyyətdə iman xislətləri iki
qismə ayrılmalıdır. Biri xarici (zahiri), digəri isə batini
(daxili) təmizləməkdədir. Bu tərəfdən baxıldığında daxili və
xarici təmizlik tam olan bir şeyin iki ayrı parçalarıdır. Bütün
bu hədislərdə Allah`ın  və Peyğəmbərinin  nə demək
istədiyini ən doğrusunu Allah  bilir.
Peyğəmbərin  “Əlhəmdulilləh” tərəzini doldurar.
“Sübhənallah və əlhəmdulilləh” (zikirlərini demək) göylə yer
arasını doldurar və ya doldurur” sözündəki şübhəli ifadə
raviyə aiddir. Hədisin Nəsai və Tirmizidəki rəvayətlərindəki
ləfzi belədir: “Sübhənallah və Allah`u Əkbər” göyü və yeri
doldurar”. Süleym oğullarından bir şəxsin rəvayət etdiyi
hədis isə belədir: “Sübhənallah” tərəzinin yarısıdır.
“Əlhəmdulilləh” tərəzini doldurar. “Allah`u Əkbər” göylə
yer arasını doldurur”.
Tirmizinin Abdullah ibn Amrdan  rəvayət etdiyi hədisdə
Peyğəmbər  belə buyurur:

ِ ِ"التَسب
َّ َو َل إِلَهَ إِل، َو الَ ْم هد للِ تَْلَ هؤهه،امليز ِان
س َهلَا
ي
ل
للا
َ
ص ه
ْ يح ن
ْ
َ ف
ه
ْ ه
َ
ِ َدو َن للاِ ِحجاب ح َّّت ت
"ص َل إِلَْي ِه
ه
َ َ
“Sübhənaallah” tərəzinin yarısını, “əlhəmdulilləh”
tərəzini tam olaraq doldurur. “Allah`dan başqa ibadətə layiq
haqq ilah yoxdur” sözünün Allah`a çatması üçün onunla
Allah arasında heç bir pərdə yoxdur.” Tirmizi deyir ki, bu
hədis sənədində Abdu`r-Rahman ibn Ziyad əl-İfriqi oluğu
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üçün gülcü bir hədis deyildir. Bu ravinin Əbu Hüreyrədən 
rəvayət etdiyi hədisdə isə belə qeyd olunur: “Allah`u Əkbər”
göylə yeri doldurar”.
Cəfər əl-Fəryabinin “Zikr” kitabında və başqalarının Əli
ibn Əbu Talibdən  rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər  belə
buyurur: “Əlhəmdulilləh tərəzini doldurur. Sübhənallah
tərəzinin yarısıdır. Lə iləhə illəllah və Allah`u Əkbər göylə
yeri və onların arasını doldurur”.
Cəfər əl-Fəryabinin Muaz ibn Cəbəldən  rəvayət etdiyi
digər bir hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

ِ
ِ َ" َكلِمت
 َو اله ْخَرى،الع ْر ِش
ان إِ ْح َد ه
َ اهَا َم ْن قَا َهلَا َلْ يَ هك ْن َهلَا َنهيَة هدو َن
َ
ِ الس َم ِاء َو الَْر
" َل إِلَهَ إِلَّ للاه َو للاه أَ ْكبَ هر:ض
َّ ي
َ ْ َتََْله َما ب
“Bu iki kəlmədən birini kim deyərsə, onun üçün Ərşin
xaricində bir maneə yoxdur. Digəri isə göylə yerin arasını
doldurur. Bunlar “Lə iləhə illəllah və Allah`u Əkbər”
sözləridir.”297

Nəql etdiyimiz hədislər, sözlər arasında ən fəzilətli söz
olan bu dörd kəlmənin fəzilətindən bəhs etməkdədir. Bunlar,
Sübhənallah, Əlhəmdulilləh, Lə iləhə illəllah və Allah`u
Əkbər kəlmələridir.
“Əlhəmdulilləh” kəlməsinin
tərəzini doldurduğu
haqqında bütün hədislərdə gələn sözlər eynidir. Bu ifadə ilə
misal verildiyini deyənlər də olmuşdur. Həmin alimlərə görə
bu sözlərlə nəzərdə tutulan əslində budur: Əgər
“əlhəmdulilləh” sözü bir cism olsaydı, tərəzini doldurardı.
Buna görə Allah  insanların əməllərini görünən hala salar ki,
Qiyamət günü görünsün və tərəzidə ölçülsün. Belə ki,
Peyğəmbər  buyurmuşdur: “Qiyamət günü Quran ən
297

Təbərani “əl-Kəbir” kitabında: 2\334. Hədis həsən hədisdir.
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başda, Bəqərə və Əli İmran surələri olmaq şəklində iki bulud,
iki kölgə və yaxud düzülmüş iki qrup quş şəklində
gələcəklər”.298 Peyğəmbər  başqa bir hədisdə belə buyurur:

ِ َ ثَِقيلَت،ان
ِ الر َْح
ِ
ِ ِ
 َخ ِفي َفتَا ِن َعلَى،ان ِف امل َيز ِان
َ َّ " َكل َمتَان َحبِيبَتَان إِ َل
ِ اللِس
" هسْب َحا َن للاِ ا َلع ِظي ِم،ِ هسْب َحا َن للاِ َو ِبَ ْم ِده:ان
َ

“İki kəlmə vardır ki, bunlar Rəhmanın qatında sevimli,
tərəzidə ağır və dildə isə yüngüldür; Sübhənallahu və
bihəmdihi və sübhənallahil Azim.”299
Peyğəmbər  digər bir hədisində isə belə buyurur:
“Tərəziyə qoyulan əməllərdən ən ağırı gözəl əxlaqdır”.300
Həmçinin bir şəxs qəbirə qoyulduğu zaman, mömin
olanların saleh əməlləri gözəl üzlü insanların şəklinə
bürünərək onun yanına gələr lakin kafirlərin əməlləri isə
çirkin üzlü insanların şəklində onun yanına gələrlər. 301 Bir
insan qəbirə qoyulduğu zaman onun namazı, zəkatı, orucu
və saleh əməlləri onu müdafiə edər, Quran da onun baş
tərəfində dayanar və ona şəfaətçi olar.302
“Sübhənallah” sözünün fəziləti haqqında Müslimin
rəvayət etdiyi hədisdə belə qeyd olunur: “Sübhənallah və
əlhəmdulilləh” (zikirlərini demək) göylə yer arasını doldurar
və ya doldurur”. Bu rəvayətdəki ravinin şübhəsi bu iki
298

Müslim: 804, Tirmizi: 2883.



Hədisi Əbu Hüreyrədən İmam Əhməd: 2\232, Buxari: 6406, Müslim:
6294, Tirmizi: 3467, İbn Məcə: 3806 rəvayət etmişlər.
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Hədisi Əbu Dərdadan
İmam Əhməd: 6\442, Buxari “Ədəbu`lMufrad” kitabında: 270, Əbu Davud: 4799, Tirmizi: 2003 rəvayət etmişlər.
301 İmam Əhməd: 4\287-288. Hədis səhihdir.
302 Bu Əbu Hüreyrədən  rəvayət edilən uzun bir hədisin bir hissəsidir.
Abdu`r-Rəzzaq: 6703, İbn Əbu Şeybə: 3\383-384, Hakim: 1\379. İbn
Hibban: 3113 hədisin səhih olduğunu demişdir.
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kəlmənin birlikdəmi yoxsa hər biri ayrı-ayrımı göylə yerin
arasını doldurduğu mövzusundadır. Nəsainin və İbn
Məcənin rəvayət etdiyi hədisin ləfzi belədir:

ِ
ِ الس َم ِاء َو الَْر
"ض
َّ يح َو التَّ ْكبِريه ِم ْلءه
"التَّ ْسب ه

“Sübhənallah və Allah`u Əkbər” göy ilə yeri doldurur.”
Bu rəvayətin sözləri daha qapalıdır. Bu iki kəlmənin
birlikdəmi, yoxsa hər biri ayrı-ayrılıqdamı göy ilə yerin
arasını doldurduqları mövzusu qapalıdır. Burada hər iki
məna ehtimal oluna bilər. Əbu Hüreyrənin  və digər bir
səhabənin rəvayət etdiyi hədisdə isə təkbirin yerlə göy
arasını doldurması nəql olunur.
Hər bir halda “əlhəmdulilləh” sözünün “sübhənallah”
sözündən daha fəzilətli olduğu Əbu Hüreyrə, Əli ibn Əbu
Talib, Abdullah ibn Amr və Süleym oğullarından birinin f
rəvayət etdiyi hədisdə açıq bir şəkildə qeyd edilmişdir. Bu
rəvayətlərdə “sübhənallah” sözünün tərəzinin yarısını və
“əlhəmdulilləh” sözünün isə tərəzinin hamısını doldurduğu
bizə bildirilməkdədir.
Bunun səbəbi odur ki, Allah`a  həmd etmək bütün
təriflərin və öyülməyə layiq olan bütün sifətlərin Allah`a 
aid olduğunu qəbul etmək və isbat etməkdir. Beləliklə bütün
kamal sifətləri, cəlal vəsflərinin varlığını qəbul etmək həmd
sözünə daxildir. Təsbih isə Allah`ı  əksiklik, ayıb və
qüsurlardan tənzih etmək mənasındadır. Kamal sifətlərini
qəbul etmək əksiklikləri rədd etməkdən daha mükəmməl bir
məsələdir. Buna görə də təsbih tək başına gəlməz, mütləq
kamalı isbat edən və qəbul edən bir kəlmə ilə birlikdə gələr.
Məsələn, bəzən həmd ilə birlikdə deyilərək “subhənallahu və
bihəmdihi” və ya “subhənallah vəlhəmdulilləh” deyilir.
Bəzən də “sübhənallahil azim” sözündə olduğu kimi
Allah`ın  əzəmət və cəlalına dəlalət edən bir adı ilə birlikdə
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deyilir. Hər nə qədər Əbu Malikin və Əbu Hüreyrənin 
rəvayət etdikləri hədislərdə göy ilə yerin arasını dolduran
sözlərin, təsbih və təkbirin cəmi olduğu deyilsə də, bu
vəziyyət açıq olaraq ortadadır. Bu kəlmələrin hər birinin tək
başına göy ilə yerin arasını doldurduğu qəbul edilsə belə,
tərəzinin göy ilə yerin arasında daha böyük və geniş olduğu
açıqdır. Belə olduqda tərəzini dolduran söz göy ilə yerin
arasını dolduran sözdən daha böyükdür. Buna Səlman əlFarisidən  səhih olaraq rəvayət edilən hədis açıq şəkildə
işarə etməkdədir: “Qiyamət günü tərəzi qurular, əgər göylər
və yer onda çəkiləcəklərsə tərəzi onları içinə alar. Bunu
gördükləri zaman mələklər belə deyərlər: “Bununla kimin
əməlini çəkəcəksən?” Allah buyurur: “Qullarımdan
istədiklərimin əməllərini”. Bu zaman mələklər belə deyərlər:
“Səni tənzih edirik, biz sənə haqqı ilə ibadət etmədik”.
Hakim bu hədisi mərfu olaraq rəvayət etmiş və səhih
olduğunu demişdir.303
Təkbirin fəzilətinə gəldikdə isə, Əbu Hüreyrədən  və
Süleym oğullarından bir şəxsdən  rəvayət edilən hədisə
görə, təkbir tək başına göylərlə yer arasını doldurmaqdadır.
Əli ibn Əbu Talibin  rəvayət etdiyi hədisə görə də təkbir
kəlməsi göyləri, yeri və bunların arasını doldurur.
Təhlil kəlməsi (Lə iləhə illəllah) tək olaraq deyildiyi
zaman bu kəlmə ilə Allah  arasında heç bir maneə olmadan
bir başa Allah`a  çatar. Tirmizinin Əbu Hüreyrədən 
rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur: “Bir qul
nə zaman ixlasla “Lə iləhə illəllah” deyərsə böyük

Hakim “əl-Müstədrak” kitabında: 4\586. Hakimin hədisin Mslimin
şərtlərinə görə səhih olduğunu demiş, Zəhəbi də bunu təsdiqləmişdir.
303
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günahlardan uzaq durması şərti ilə onun üçün göylərin
qapısı açılır və bu sözü Ərşə çatdırılır”.304
Əbu Umamə belə deyir: “Bir qul təhlil kəlməsini dediyi
zaman, heç bir şey onun Ərşə çatmasına mane ola bilməz”.
Bıtaqə hədisi adı ilə məşhur olan bir hədisdə isə, tərəzidə “lə
iləhə illəllah” kəlməsi ilə heç bir şeyin bir olmayacağı
bildirilir. Bu hədisi İmam Əhməd, Tirmizi və Nəsai rəvayət
etmişlər. İmam Əhmədin rəvayətinə görə, bu hədisin son
hissəsi belədir: “Heç bir şey “Bismilləhi`r-Rahməni`r-Rahim”
sözündən ağır gəlməz”.305
Tirmizi: 3590, Nəsai “Əməlu`l-yəvmi və`l-leyləti” kitabında: 833.
Tirmizi hədisin həsən olduğunu demişdir.
305 İmam Əhməd: 2\213, Tirmizi: 2639, İbn Məcə: 4300, Hakim: 1\529. İbn
Hibban: 225 hədisin səhih olduğunu demişdir. Hədis belədir: “Abdullah
304





İbn Amr İbn Asdan Peyğəmbərin
belə buyurduğu rəvayət olunur:
“Allah Qiyamət günü insanların gözlərinin qabağında bir insanı
onlardan ayıracaq və o insan haqqında doxsan doqquz dənə yazılmış
qovluq açılacaq. Bunların hər birinin uzunluğu göznən görülə biləcək
qədər uzanacaq. O insana deyiləcək: “Sən bunlardan hər hansı birini
inkar edirsənmi? Əməlləri yazan mələklər sənə haqsızlıq etmişdirlərmi?”



O insan cavab verəcək: “Xeyr, Ey Rəbbim!” Sonra Allah buyuracaq:
“Hər hansı bir üzürün və ya yaxşı bir əməlin varmı?” O insan



kəkələyərək deyəcək: “Xeyr, Ey Rəbbim!” Bu zaman Allah buyuracaq:
“Xeyr! Sənin bizim yanımızda bir dənə qəbul olunan əməlin var. Bu gün
sənə haqsızlıq edilməyəcək!” Bundan sonra bu adama aid olan və içində



“Mən Allah`dan başqa ibadətə layiq ilah olmadığına və Muhəmmədin
də Onun qulu və elçisi olduğuna şahidlik edirəm” yazılan bir kağız
parçası çıxarılacaq və ona: “Sənə haqsızlıq edilməyəcək!” deyiləcək.



Sonra Allah buyuracaq: “İndi öz əməllərinin çəkilməsinə bax!” O şəxs
deyəcək: “Ey Rəbbim! Bu kağız parçasının bu qovluqların qarşısında
hökmü nə ola bilər?” Bu zaman ona deyiləcək: “Sənə haqsızlıq
edilməyəcək!” Qovluqlar tərəzinin bir gözünə və kağız parçası isə digər
gözünə qoyulacaq. Qovluqlar yuxarı qalxacaq və kağız parçası ağır
228

İmam Əhmədin “Müsnəd” kitabında Abdullah ibn
Amrdan  Peyğəmbərin  belə dediyi rəvayət edilir:

ِِ ِ
،)آم هرَك بِ(َل إِلَهَ إَِّل للاه
َ  لَ َّما َح "إِ َّن نهوحا
 ه: قَ َال لبْنه،الوفَاةه
َ ضَرتْهه
ِ َّ فَِإ َّن
ٍّ
ِ
ت
َّ ي
ْ  َو هو ِض َع،ت ِف َك َّفة
ْ السْب َع لَ ْو هو ِض َع
َ السْب َع َو الَْرض
َ الس َم َاوات
ٍّ
"ت بِِ َّن َل إِلَهَ إِلَّ للاه
ْ  َر َج َح،َل إِلَهَ إِلَّ للاه ِف َكفَّة
“Nuh peyğəmbər ölüm döşəyində ikən oğluna belə deyir:
“Sənə “Lə iləhə illəllah” sözünü deməyi əmr edirəm. Çünki,
yeddi qat göy ilə yeddi qat yer üzü tərəzinin bir gözünə
qoyulsa və “Lə iləhə illəllah” sözü tərəzinin bir gözünə
qoyulsa “Lə iləhə illəllah” sözü daha ağır gələr.”306
İmam Əhmədin “Müsnəd” kitabında Abdullah ibn
Amrdan  rəvayət etdiyi başqa bir hədisdə Peyğəmbər  belə
buyurur:

ِ  ي ر: قَ َال "إِ َّن موسى
: قَ َال،وك بِِه
َ ب َعلِ ْم ِن َشْيئا أَذْ هك هرَك بِِه َو أَ ْدعه
َ ه
َ َ
يد َشْيئا
 هك ُّل ِعبَ ِاد َك يَ هق ه: قَ َال، َل إِلَهَ إِلَّ للاه: قهل،وسى
 إَِّّنَا أه ِر ه،ول َه َذا
َ َي هم
ِ َّ  لَو أَ َّن، ي موسى: قَ َال،ص ِن بِِه
 َو،السْب َع َو َع َامَرهه َّن َغ ِْريي
ُّ َته
ْ َ َ ه
َ الس َم َاوات
ٍّ
ٍّ
ِ
"ت بِِ َّن َل إِلَهَ إِلَّ للاه
َّ ي
ْ َالسْب َع ِف َكفَّة َو َل إِلَهَ إِلَّ للاه ِف َك َّفة َمال
َ الَْرض

 belə deyir: “Ey Rəbbim! Mənə elə bir şey öyrət
onunla Səni zikr edim və Sənə dua edim”. Allah 

“Musa

ki,
buyurdu: “Ey Musa! “Lə iləhə illəllah” de! Musa dedi:
“Bütün qulların bunu deyir, mən xüsusilə mənim üçün

gələcək. “Rəhimli və mərhəmətli olan Allah`ın adı ilə” (Bismilləhi`rRahməni`r-Rahim) sözündən ağır heç bir şey ola bilməz.”
306 “əl-Müsnəd”: 2\170, 225. Raviləri etibarlı adamlardır. Həmçinin İbn
Kəsir “əl-Bidəyə və`n-Nihəyə” kitabında: 1\112 hədisin isnadının səhih
olduğunu demişdir.
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olacaq bir şey istəyirəm”. Allah  buyurdu: “Ey Musa! Əgər
bütün göyləri və yeri, Mən xaric, onları ayaqda tutan hər bir
şeyi tərəzinin bir gözünə qoyulsa və digər gözünədə “Lə
iləhə illəllah” sözü qoyulsa bu söz daha ağır gələr”.307
İki kəlmədən, yəni “Lə iləhə illəllah” və ya
“əlhəmdulilləh” kəlmələrindən hansının daha fəzilətli
olduğu haqda ixtilaf vardır. İbn Abdu`l-Bərr və başqaları bu
mövzuda ixtilaf olduğunu bildirmişdirlər. Son olaraq sələf,
savabları ən çox artıran kəlmənin “əlhəmdulilləh” olduğunu
demişdir. Süfyan əs-Sövri deyir ki: “Heç bir sözün savabı
“əlhəmdulilləh” sözü qədər dəfələrlə çoxaldılmaz”.
Həmd Allah`a  aid olan bütün kamal sifətlərinin
qəbulunu və isbatını əhatə edir. Buna görə tövhid də həmd
sözünün mənasına daxildir. İmam Əhmədin “Müsnəd”
kitabında Əbu Səid əl-Xudri və Əbu Hüreyrədən  rəvayət
edilən hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

ِ
ِ
ِ
ْ َ"إِ َّن للا
َ َو َل إِلَه، َو الَ ْم هد لل، هسْب َحا َن للا:اصطََفى م َن ال َك َلِم أَْربَعا
ِ ِ
 أَْو،ت لَهه ِع ْش هرو َن َح َسنَة
ْ َ هكتب، هسْب َحا َن للا: فَ َم ْن قَ َال، َو للاه أَ ْكبَ هر،إِلَّ للاه
ِ
: َو َم ْن قَ َال،ك
َ  للاه أَ ْكبَ هر ِمثْ َل ذَل: َو َم ْن قَ َال،ت َعْنهه ِع ْش هرو َن َسيِئَ ٍّة
ْ َّهحط
ِ ِ
ِ  الم هد للِ ر ِب: و من قَ َال،ك
ِ ِ
ي ِم ْن قِبَ ِل
َ العالَم
َ َ
َْ
ْ َ َ َ َل إلَهَ إلَّ للاه مثْ َل َذل
ِ ِِ
"ت َعْنهه ثََلثهو َن َسيِئَة
ْ َّ أَْو هحط،ت لَهه ثََلثهو َن َح َسنَة
ْ َ هكتب،نَ ْفسه

“Allah sözlər arasında bu dördünü seçdi; “Subhənallah”,
“Əlhəmdulilləh”, “Lə iləhə illəllah” və “Allah`u Əkbər”. Hər
kim “subhənallah” deyərsə, onun üçün iyirmi savab yazılar
və ya iyirmi günahı silinər. Kim “Allah`u Əkbər” deyərsə,
Bu hədis İmam Əhmədin “Müsnəd” kitabında deyil, Əbu Yələnin
“Müsnəd “ kitabında: 1393 rəvayət olunmuşdur.
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onun üçün də eyni şey vardır. Kim “Lə iləhə illəllah”
deyərsə, onun üçün də eyni şey vardır. Hər kim
“Əlhəmdulilləhi rabbi`l-aləmin” deyərsə, onun üçün otuz
savab yazılar və onun otuz günahı silinər.” 308 Yuxarədakı
hədisi Kəbin öz sözü olaraq da rəvayət edənlər var və bu
rəvayətin sənədinin hədisin sənədindən daha güclü
olduğunu deyənlər var.309
Peyğəmbərin  “Namaz nurdur, sədəqə sübutdur, səbir
işıqdır” sözünə gəldikdə isə, bu cümlə Müslimin bəzi
rəvayətlərində “Oruc nurdur” şəklində rəvayət edilmişdir.
Bu üç əməl növünün hamısı nurdur, ancaq hər birinin öz
növünə aid olan bir nuru vardır. Bunların arasında namaz
mütləq mənada nurdur. Belə ki, bir neçə sənədlə Ənəs ibn
Malikdən  rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər  belə
buyurur:

"املؤِم ِن
َّ "
ْ ور
الص َلةه نه ه

“Namaz möminin nurudur.”310
Namaz möminlərin qəlbləri və bəsirətləri üçün dünyada
bir nurdur, onunla qəlbləri parıldayar və bəsirətləri nurla
dolar. Buna görə də namaz müttəqilər üçün göz aydınlığı
olaraq qəbul edilmişdir. Məhz elə bu səbəblə də Peyğəmbər

İmam Əhməd “Müsnəd”: 2\302, 310, İbn Əbu Şeybə: 10\428, Nəsai
“Əməlu`l-yəvmi və`l-leyləti” kitabında: 840, Bəzzar: 3074, Hakim: 1\512.
Hədisin sənədi səhihdir.
309 Bu hədisi Kəbin sözü olaraq Nəsai “Əməlu`l-yəvmi və`l-leyləti” kitabında: 843 rəvayət etmişdir.
310 Əbu Yələ: 3655, Mərvizi “Təzim qadəri`s-Salə” kitabında: 176, Qadai:
144. Hədisin isnadı zəifdir.
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: “Namaz mənim gözümün aydınlığı edildi”311 buyurur. Bu
hədisi imam Əhməd və Nəsai rəvayət etmişdir.
Başqa bir rəvayətdə isə Peyğəmbər  belə buyurur:

ِ  و أَ َن َل أَ ْشبَ هع ِم ْن هح، و الظَ ْمآ هن يَْرِوى،"الَائِ هع يَ ْشبَ هع
"ِالص َلة
َّ ب
َ
َ

“Ac olan yeməklə doyar, susuz insan su içərək
susuzluğunu yatırar, mən isə namazın sevgisinə heç
doymaram.”312
İmam Əhmədin “Müsnəd” kitabında İbn Abbas  rəvayət
edir ki, Cəbrail Peyğəmbərə  belə dedi: “Şübhəsiz ki, Allah



namazı sənə sevdirmişdir. Bundan istədiyin qədər ala
bilərsən”.313
Əbu Davud Xüzaə qəbiləsindən olan bir nəfərdən
rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu:

"الص َل َة َو أَ ِر ْحنَا ِبَا
َّ  أَقِِم،" َي بَِل هل

“Ey Bilal! Namaz üçün iqamə ver və bizi rahatlat!”314
Malik ibn Dinar belə deyir: “Tövratda bunu oxudum:
“Ey Adəm övladı! Mənim hüzurumda namazda ağlayaraq
dayanmaqda acizlik etmə! Sənin qəlbinə yaxınlaşan mənəm.
Sən isə nurumla qeybi görürsən”. Bu sözlərlə ağlayaraq
namaz qılan şəxsə nəsib olan mənəvi fəthlər ifadə
olunmaqdadır”.315

Ənəs İbn Malikdən  İmam Əhməd: 3\128, 199, Nəsai: 7\61, 62. Hədis
səhihdir.
312 Deyləmi “Müsnədu`l-Firdovs” kitabında: 2622 sənədsiz olaraq rəvayət
etmişdir. Hədis səhih deyildir.
313 İmam Əhməd: 1\245, 255. Hədis zəifdir.
314 Əbu Davud: 4985, 4986. Hədis səhihdir.
315 Əbu Nueym “əl-Hilyə” kitabında: 2\359.
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Təbəraninin Übadə ibn Sabitdən  rəvayət etdiyi mərfu
hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

ِِ
 َو،وع َها
َ َ"إِ َذا َحاف
 فَأَقَ ِام هو ه،ص َلته
َ  َو هرهك،ضوءَ َها
َ العْب هد َعلَى
َ ظ
ِ
ِ
ِ ِ
صعِ َد
َ ْ َحفظ:ت لَهه
ْ َ قَال، َو القَراءَ َة ف َيها،ود َها
َ هس هج
 َو ه،ك للاه َك َما َحفظْتَِن
ِ
ِ  فَتَ ْش َفع لِص، ِ و َهلا نهور ح َّّت تَ ْن تَ ِهي إِ َل للا،السم ِاء
"احبِ َها
َ َ َ َّ بَا إِ َل
َ ه
َ

“Qul namazını mühafizə edərsə; dəstəmazını, rüküları,
səcdələri və namazdakı qiraəti tam olaraq yerinə yetirərsə,
namaz ona belə deyər: “Məni qoruduğun kimi Allah  da
səni qorusun.” O namaz nurla dolu olaraq səmaya
yüksəldilərək Allah`ın
şəfaətçi olar.”316



hüzuruna çatar və sahibi üçün

Namaz, xüsusilə də gecə namazları möminlər üçün
qəbirlərində də bir nur olacaq. Belə ki, Əbu Dərdanın  belə
dediyi rəvayət olunmuşdur: “Qəbirin qaranlığı üçün gecənin
qaranlığında iki rükət namaz qılın!”.
Bir dəfə Rabiə gecə edəcəyi ibadəti bir müddət edə
bilməmişdi. Bir nəfər onun yuxusuna girərək belə demişdir:
Namaz nurdur, insanlar isə yatmışdır. Sənin yuxun isə
namazın ziddi və inaddır”.
Namaz axirətdə də Qiyamət günün qaranlıqların da, Sirat
körpüsü üzərində də möminlər üçün bir nur olacaqdır.
Orada insanlara əməlləri nisbətində nur bölünərək veriləcək.
İmam Əhmədin “Müsnəd” kitabında və İbn Hibbanın
“Səhih” kitabında Abdullah ibn Amrdan  rəvayət etdikləri
hədisdə Peyğəmbər  namaz haqqında danışdı və sonra belə
buyurdu:
Heysəmi “Məcməu`z-Zəvaid” kitabında: 2\122, Təbarani “əl-Kəbir”
kitabında, Bəzzar: 350.
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ِ ِ
َ َ" َم ْن َحاف
ْ َظ َعلَْي َها َكان
ْ َو َم ْن َل،ت لَهه نهورا َو بهْرَهان َو َنَاة يَ ْوَم القيَ َامة
"هيَافِ ْظ َعلَْي َها َلْ يَ هك ْن لَهه نهور َو َل َنَاة َو َل بهرهان
“Hər kim onu qoruyarsa Qiyamət günü onun üçün bir
nur, sübut və qurtuluş olacaq. Hər kim namazı qorumazsa
onun üçün nə nur, nə qurtuluş, nə də ki, sübut olmaz.”317
Təbəraninin sənədində zəiflik olaraq İbn Abbasdan və
Əbu Hüreyrədən  rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər  belə
buyurur:

ِ الصلَو
ِ الصر
ٍّ ات المس ِف َج
ِ
اط َكالبَ ْرِق
َ
ََ
ْ
َ َّ
َ  َج َاز َعلَى،اعة
َ
ِ َّ زمرةٍّ ِمن
 َو َجاءَ يَ ْوَم ا ِلقيَ َام ِة َو َو ْج هههه َكال َق َم ِر،ي
َ السابِق
َ َ َه

صلَّى
َ " َم ْن
اللَِّم ِع ِف أََّوِل
"لَْي لَةَ البَ ْد ِر

“Hər kim beş vaxt vacib olan namazı camaat ilə qılarsa,
Sırat körpüsünü ilk keçən qrup ilə birlikdə ildırım sürəti ilə
keçər. Qiyamət günü isə, üzü ayın on dördüncü günü kimi
parıldayaraq gələr.”318
Sədəqənin fəzilətinə gəldikdə isə, onun “bürhan” olduğu
buyurulmuşdur. “Bürhan” ərəb dilində günəşin şüalarına
deyilir. Əbu Musanın  rəvayət etdiyi hədisdə bu söz belə
keçir: “Möminin ruhu bədənindən cıxdığı zaman onda
günəşin şüalarına bənzər şüalar olur”. Həmçinin, bir şeyin
açıq aydın olmasından dolayısı o şeyə də “bürhan” deyilir.
Belə ki, sədəqə imanın doğruluğuna bir sübut olduğu üçün
“bürhan” adlanmışdır. Sədəqəni qəlb rahatlığı ilə vermək,
imanın şirinliyi göstərər və bundan zövq alındığına dəlalət

317
318

İmam Əhməd: 2\169, İbn Hibban “Səhih” kitabında: 1467.
Təbərani “əl-Əvsat” kitabında.
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edər. Bu xüsusiyyət Abdullah ibn Müaviyə əl-Ğadirinin 
Peyğəmbərdən  rəvayət etdiyi bu hədisdə açıqlanmışdır:

ِ
ِ
 َو أَنَّهه، َم ْن َعبَ َد للاَ َو ْح َدهه:"ثََلث َم ْن فَ َعلَ هه َّن فَ َق ْد طَع َم طَ ْع َم ا ِلَيَان
" َو أَ َّدى َزَكا َة َمالِِه طَيِبَة ِبَا نَ ْف هسهه َرافِ َدة َعلَْي ِه ِف هك ِل َع ٍّام،َل إِلَهَ إِلَّ للاه
“Bu üç şeyi yerinə yetirən insan imanın şırinliyini
dadmışdır; Sadəcə Allah`a ibadət etmək və Ondan başqa ilah
tanımamaq, ona vacib olan zəkatı qəlb rahatlığı ilə hər il
malından ayırıb vermək”319

Yuxarıda biz zəkatı qəlb rahatlığı ilə vermək haqqında
Əbu Dərdadan  hədis rəvayət etmişdik və orada bunu
ancaq mömin olan şəxsin edəcəyi qeyd edilmişdi. Bunun
səbəbi mal sevgisinin qəlblərə xoş gəlməsi və mal-dövlət
mövzusunda xəsislik etməyin insan xüsusiyyətlərindən
olmasıdır. Əgər nəfs maldan zəkatın çıxarılıb Allah  rizası
üçün verilməsinə razılıq verirsə, bu o şəxsin Allah`ın 
verəcəyi mükafat və cəzaya olan inancının sağlam olduğuna
bir sübutdur. Buna görə ərəblərdən bəziləri Peyğəmbərin 
vəfatından sonra zəkat vermək istəməmiş, Əbu Bəkr  də
onlarla döyüşmüşdür. Bununla birlikdə namaz da bir
insanın İslamının sağlam olduğuna sübutdur. Yəni bir şəxsin
İslamının doğru olduğuna və Allah  qatında keçərli
olduğuna sübutdur. İmam Əhməd və Tirmizi Kab ibn
Ucrədən  Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət edir:
“Namaz sübutdur”. 320 Daha əvvəl bu kitabda açıqlaması
verilən “Allah`dan  başqa ibadətə layiq ilah olmadığına və
Muhammədin Onun peyğəmbəri olduğuna şahidlik edənə,
namazı qılıb, zəkatı verənə qədər insanlarla döyüşməklə əmr
Əbu Davud “Sünən”: 1528, Təbərani “əs-Sağir”: 555.
Tirmizi: 614, Təbərani “əl-Kəbir” kitabında: 19\212. Hədis həsən
hədisdir.
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olundum......” hədisində namazın İslamla küfrü ayıran bir
xüsusiyyət və Qiyamət günü insanın ilk hesaba çəkiləcəyi
ibadət olduğunu demişdik. Bunun hesabını tam olaraq verən
şəxs xilas olacaq və qurtulacaqdır. Həmçinin yuxarıda
Abdullah ibn Amrın  rəvayət etdiyi hədisdə də, namazını
mühafizə edən kəslər üçün namazın Qiyamət günü bir nur,
sübut və qurtuluşa vasitə olacağını qeyd etmişdik.
Səbirə gəldikdə isə, o işıqdır. Burada “işıq” kəlməsi
“dıyə” olaraq qeyd olunur və bunun mənası daha genişdir.
“Dıyə” sözü nur ilə birlikdə istilik verən və yandırıcı olan
işığa deyilir. Günəş işığı da belədir. Ayın işığı isə belə
deyildir və onun işığı sadəcə nurdan ibarətdir. Aydan gələn
şüanın yandırıcılıq xüsusiyyəti yoxdur. Allah  belə buyurur:

َورا وَقَ َّد َرهُۥ مَنَازِل
ٞ ُ َوٱلۡ َق َمرَ نٞ
ٱلشمۡسَ ضِيَآء
َّ َجعَل
َ هُوَ ٱلَّذِي
ق
َِّۚ َلِ َتعَۡلمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ َوٱلۡحِسَابََۚ مَا خَلَقَ ٱّللَُّ ذََٰلِكَ إَِّلَّ بِٱلۡح
٥ َ َيعۡلَمُونٞ
يُفَصِّلُ ٱلۡأٓيََٰتِ لِقَوۡم
Günəşi işıqlı (parlaq), ayı nurlu edən, illərin sayını və
hesabı biləsiniz deyə, ay üçün mənzillər müəyyən edən
məhz Odur. Allah bunları ancaq haqq olaraq yaratdı. O,
ayələrini anlayıb bilən bir tayfa üçün belə müfəssəl izah
edər! (Yunus 5) Buna görə də Allah  Musanın a gətirdiyi
şəriəti aşağıdakı ayədə nur adlandırmışdır:

اٞ
آء وَذِكۡر
ٞ َسىَٰ وَ ََٰهرُونَ ٱلۡفُرۡقَانَ وَضِي
َ وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا مُو
٤٨ َِّللۡمُتَّقِين
Biz Musa və Haruna Furqanı (haqqı batildən ayıran
Tövratı doğru yolu göstərən) bir nur və müttəqilərdən ötrü
öyüd-nəsihət olaraq vermişdik. (Ənbiya 48) Həmçinin bu
ayədə Tövratda nur olduğunu bildirmişdir:

رٞ
َۚ ى وَنُوٞ
ٱلتوۡرَىَٰةَ فِيهَا هُد
َّ إِنَّآ أَنزَلۡنَا
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Şübhəsiz ki, Tövratı da Biz nazil etdik. Onda haqq yol
və nur vardır. (Maidə 44) Lakin onların şəriətlərində
çətinliklər və ağırlıqlar olduğu üçün Allah  bu ayədə onu
“dıyə” sözü ilə vəsf etmişdir. Ancaq hənif və asanlıq dini
olduğu üçün Allah  Muhammədin  şəriətini nur olaraq
vəsfləndirmişdir. Bunun üçün Allah  belə buyurur:

١٥ ن
ٞ مُّبِيٞ
 َوكِتََٰبٞ
قَدۡ جَآ َءكُم مِّنَ ٱّللَِّ نُور
Artıq Allah tərəfindən sizə bir nur və açıq-aydın bir
Kitab (Quran) gəldi. (Maidə 15) Bir digər ayədə isə belə
buyurur:

ۡٱلَّذِينَ يَتَّ ِبعُونَ ٱلرَّسُوِلَلنَّبِيَّٱلۡأُمِّيَّٱلَّذِي يَجِدُو َن ُهۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُم
ِٱلتوۡرَىَٰةِ َوٱلۡإِنجِيلِ يَأۡ ُمرُهُم بِٱلۡ َمعۡرُوفِ َويَنۡهَىَٰهُمۡ عَن
َّ فِي
ُٱلۡمُن َكرِ وَيُحِلُّ َلهُمُ ٱلطَّيِّبََٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبََٰٓئِثَ وَيَضَع
عَنۡهُمۡ ِإصۡرَهُمۡ وَٱلۡأَغۡلََِٰلَلَّتِي كَانَتۡ عَلَيۡهِمَۡۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ِب ِهۦ
ُصرُوهُ وَٱتَّ َبعُواْٱلنُّورَٱلَّذِيٓ أُنزِلَ َمعَهُۥٓ أُوْلََٰٓ ِئكَ هُم
َ ََزرُوهُ وَن
َّ وَع
١٥٧ َٱلۡمُفۡلِحُون
O kəslər ki, əllərindəki Tövratda və İncildə (adını,
vəsfini və əlamətlərini) yazılmış gördükləri rəsula-ümmi
peyğəmbərə tabe olurlar. (O Peyğəmbər) onlara yaxşı işlər
görməyi buyurar, pis işləri qadağan edər, təmiz (pak)
nemətləri halal, murdar (napak) şeyləri haram edər, onların
ağır yükünü yüngülləşdirər və üstlərindəki buxovları açar
(şəriətin çətin hökmlərini götürər). Ona (o Peyğəmbərə)
iman gətirən, yardım göstərən və onunla (Quranın) ardınca
gedənlər, məhz onlar nicat tapanlardır! (Əraf 157)
Səbir etmək insanların nəfsinə ağır gəldiyi səbəbilə,
bunun əldə edilməsi üçün nəfslə mübarizə aparılması, onun
həbs edilməsi və onun arzu etdiklərindən uzaqlaşdırılması
lazımdır. Buna görə də səbir üçün “dıyə” yəni insanı
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aydınladan və isidən deyilmişdir. Səbrin ərəb dilindəki
mənası həbs etmək deməkdir.
Bizim dinimizdə bəyənilən səbrin qisimləri vardır: Bunlar
Allah`a  itaət etməkdə səbir etmək, Onun günah dediklərini
etməməkdə səbir etmək, Allah`ın  təqdir etdiyinə qarşı səbir
etmək və başqa xüsuslardır. Allah`ın  əmrlərinə itaət edib,
günah dediklərindən uzaq durmaqda səbir etmək, insana
ağrı və əzab verən qədər təcəlillərinə səbir etməkdən daha
üstündür. Sələf bunu açıq bir dillə bizə bildirmişdir. Bunu
deyənlərin arasında Səid ibn Cübeyr və Meymun ibn
Mehran və başqa böyük alimlər vardır. Əli ibn Əbu Talibdən
 zəif bir sənədlə rəvayət olunan hədisdə belə deyilir:
“Müsibətlərə qarşı səbir göstərən qula üç yüz dərəcə yazılır.
Allah`a edilən ibadətlərə davam etdiyinə görə səbir etməyə
altı yüz savab yazılar. Günahları etməmək üçün səbir etməyə
isə doqquz yüz savab yazılır”. Bu hədisi İbn Əbu Dünyə və
İbn Cərir Təbəri rəvayət etmişdir.321
Səbrin ən fəzilətli növlərindən biri də orucdur. Çünki
oruc səbrin yuxarıda qeyd olunan üç növünü də özündə
cəmləşdirir. Çünki, orucda Allah  üçün ibadətdə səbir etmək
vardır, Allah`a  qarşı günah etməməkdə səbir etmək vardır.
Oruc tutan insan, nəfsi onunla mübarizə aparıb ona qarşı
gəlməsinə baxmayaraq Allah  rizasi üçün arzularını tərk
etməkdədir. Buna görə səhih bir hədisdə belə buyurulur:

ِ َّ هك ُّل عم ِل اب ِن آدم لَه إِل:ول
 َو أَ َن، فَِإنَّهه ِل،الصيَ هام
 يَ هق ه َ"إِ َّن للا
ََ ْ َ ه
" إِنَّهه تَ َرَك َش ْه َوتَهه َو طَ َع َامهه َو َشَرابَهه ِم ْن أَ ْجلِي،أَ ْج ِزي بِِه
Süyuti “əl-Camiu`l-Kəbir”: 1\423, Deyləmi “Müsnədu`l-Firdovs”:
3846, İbn Cövzi “əl-Movduat”: 3\184. Bu hədis mövzu, yəni uydurma bir
hədisdir.
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“Allah belə buyurur: “Adəm övladının bütün əməlləri
onun özü üçündür, ancaq oruc elə deyildir. Oruc Mənim
üçündür və onun qarşılığınıda Mən verəcəyəm. Çünki o
şəhvani istəklərini, yeməyini və içməyini mənim üçün tərk
etmişdir.”322
Həmçinin oruc ibadətində bu ibadətin bir nəticəsi olan
aclıq və susuzluq kimi əzab verici şeylərə razılıq göstərmək
də vardır. Bütün bu xüsusiyyətlərinə görə Peyğəmbər  bu
ayı səbir ayı adlandırmışdır.323
Süleym oğullarından bir nəfərin rəvayət etdiyi hədisdə
Peyğəmbər  orucu səbrin yarısı olaraq vəsfləndirmişdir.
Hər halda orucun səbrin sirri olmasındakı sirdən agah
olmaq, təmizliyin imanın yarısı olması sirrindən agah
olmaqdan daha çətindir. Ən doğrusunu Allah  bilir.
Peyğəmbərin  “Quran ya lehinə ya da əlehinə dəlildir”
sözü ilə əlaqədar olaraq bir ayədə Allah  belə buyurur:

َ ِّللۡمُؤۡمِنِينَ وََّلٞ
 َورَحۡمَةٞ
وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلۡ ُقرۡءَانِ مَا هُوَ شِفَآء
٨٢ اٞ
َيزِيدُ ٱلظََِّٰلمِينَ إَِّلَّ خَسَار
Biz Qurandan möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan
ayələr nazil edirik. O, zalımların (kafirlərin) ancaq ziyanını
artırır. (İsra 82) Sələfdən bir nəfər belə deyir: “Bir şəxs Quran
məclisində oturduğu zaman, oturduğu kimi qalxmaz. Ya
qazanclı olaraq ya da itirmiş olaraq qalxar. O bu sözləri
dedikdən sonra yuxarıdaki ayəni oxudu”.
Amr ibn Şüeyb atasından o da babasından rəvayət edir
ki, Peyğəmbər  belə buyurmuşdur:
Hədisi Əbu Hüreyrədən
1151 rəvayət etmişlər.
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 İmam Əhməd: 2\273, Buxari: 1904, Müslim:



Peyğəmbərin
bu mənadakı hədisini Əbu Hüreyrədən  İmam
Əhməd: 2\263 və Nəsai: 4\87 rəvayət etmişdir.
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ِ ِ
،ف أَْمَرهه
َ َ فَ َخال، فَيه ْؤتَى ِب َّلر هج ِل قَ ْد ََحَلَهه،َّل ال هق ْرآ هن يَ ْوَم القيَ َامة َر هجل
"َيهَث ه
ِ
ِ
ي فَ َشُّر َح ِام ٍّل تَ َعدَّى
 فَيَ هق ه،صما
ْ َّل لَهه َخ
َ  َي َرب ََحَّلتَهه إ َّي:ول
فَيَ تَ َمث ه
ِ
ِ
ِ
ِِ
 فَ َما يََز هال،اع ِت
َ  َو،هح هدودي
َ َ َو تَ َرَك ط،ب َم ْعصيَِت
َ  َو َرك،ضيَّ َع فَ َرائضي
ِ
ِِ
ِ
ِ َ  َشأْنه:ف علَي ِه ِبلج ِج ح َّّت ي َق َال
 فَ َما يهْرسلههه، فَيَأْ هخ هذ بِيَده،ك بِه
يَ ْقذ ه َ ْ ه َ َ ه
 َو،الصالِ ِح َكا َن قَ ْد ََحَلَهه
َّ  و يه ْؤتَى ِب َّلر هج ِل،َح َّّت يَ هكبَّهه َعلَى ِمْن َخ ِرهِ ِف النَّا ِر
ِ
ِ
 فَ َخْي هر،ي
 فَيَ هق ه،صما هدونَهه
َ َح ِف
ْ  فَيَ َمتَ ثَّ هل َخ،ظ أَْمَرهه
َ  ََحَّْلتَهه إ َّي، َي َرب:ول
ِ
ِ ظ ح هد
ِ
ِ  و اجتَنَب مع،ضي
ِ ِ و ع ِمل بَِفرائ،ودي
 َو اتَّبَ َع،صيَِت
َْ َ ْ َ
 َحف َ ه:َحام ٍّل
َ َ َ َ
ِ
ِ َ  َشأْنه:ف لهه ِبلجج ح َّّت ي َق َال
َ َط
 فَيَأْ هخ هذهه،ك بِه
 فَ َما يََز هال يَ ْقذ ه ه ه َ ْ َ ه،اع ِت
ِ ِ و ي ع ِق َد َعلَي ِه َتج املل، فَما ي رِسلهه ح َّّت ي ْلبِسه حلَّةَ ا ِلستَ ب رِق،ِبِي ِده
 َو،ك
ْْ َْ َ ه
َ هْ ه َ ه َ ه ه
َ
َ ْ
ِِ
"س الَ ْم ِر
َ َيَ ْسقيه َكأ

“Quran Qiyamət günü bir insan şəklində gətirilir. Oraya
Qurandan elm verilmiş lakin onun əmrlərinə qarşı gəlmiş bir
şəxs gətirilir. Quran o şəxsin rəqibi olaraq orada dayanar və
deyər: “Ey Rəbbim! Məni bu şəxsə yüklədin, bu şəxs şərli
yük daşıyan oldu. Mənim hüdudlarımı aşdı, fərzlərimi
yerinə yetirmədi, günah saydıqlarımı etdi və Sənə ibadət
saydıqlarımı tərk etdi”. Beləliklə Quran o şəxsin əleyhinə
olan dəlilləri saymağa davam edər. Nəhayət ona: “Bəli, sənin
dediyin kimidir!” deyilər. O şəxsin əlindən tutar və o burnu
üstə sürüklənərək Cəhənnəmə atılıncaya qədər onu
buraxmaz. Sonra Quran elmi verilmiş, əməlisaleh və onun
əmərlərini qoruyan bir şəxs gətirilər. Quran o şəxsin yanında
rəqib olaraq dayanar və belə deyər: “Ey Rəbbim! Sən məni
bu şəxsə yüklədin və bu şəxs nə xeyirli bir yük daşıyan imiş!
O mənim hüdudlarımı qorudu, vaciblərimi yerinə yetirdi,
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günah saydıqlarımdan uzaq durdu və ibadət saydıqlarımı da
yerinə yetirdi”. Beləliklə Quran o şəxsin lehinə dəlillər
saymağa davam edər. Nəhayət ona: “Bəli, sənin dediyin
kimidir!” deyilər. Sonra o şəxsin əlindən tutub ona atlasdan
paltar geyindirmədən, onun başına kralların tacı qoymadan
və ona içki kasası vermədən onun əlini buraxmaz.”324
Abdullah ibn Məsud  demişdir: “Quran şəfaət edən,
şəfaəti qəbul edilən, dediyi hər bir söz doğru olaraq qəbul
edilən bir kitabdır. Onu önünə alıb rəhbər edən şəxsi
Cənnətə çatdırar, hər kim onu arxasına atarsa, onu da tutub
Cəhənnəmə çatdırar”.325
Abdullah ibn Məsudun  digər sözü də belədir: “Quran
Qiyamət günü gəlib sahibin lehinə şəfaət edər. Beləliklə, o
şəxsi Cənnətə tərəf aparar, yaxud, gəlib o şəxsin əlehinə
şahidlik edər və onu Cəhənnəmə sürükləmiş olar”.
Əbu Musa əl-Əşari  deyir: “Bunu yaxşı bilin ki, Quran
ya sizin lehinizə bir savab və ya əlehinizə olan bir günah
olacaqdır. Elə isə, siz Qurana tabe olun, onu özünüzə tabe
etdirməyin. Çünki hər kim Qurana tabe olarsa, o həmin
şəxsin Cənnət baxçalarında yerləşməsinə səbəb olar. Hər kim
Quranı özünə tabe etdirərsə, bu onun başına vurular və
onun Cəhənnəmə atılmasına səbəb olar”.
Peyğəmbərin : “Bütün insanlar səhər erkən çıxar və
nəfsini sataraq ya onu azad edir ya da tələf edirlər” sözünü
İmam Əhməd və İbn Hibban Kab ibn Ucrədən  bu şəkildə
rəvayət etmişdirlər: “İnsanlar iki bölük şəklində gedərlər.
Onlardan kimisi nəfsini alar və azad edər, kimisi də nəfsini

İbn Əbu Şeybə: 10\491, 492, Bəzzar: 2337.
Bunu Abdu`r-Razzaq: 6010, Təbərani “əl-Kəbir”: 7655. Hədisin sənədi
səhihdir.
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həlak edər”.326 İmam Təbəraninin rəvayət etdiyi hədisdə isə:
“İnsanlar səhər erkən iki bölük şəklində gedərlər. Kimisi
nəfsini satar və onu həlak edər, kimisi də nəfsi üçün fidyə
verər və onu azad edər”.327 Allah  belə buyurur:

ۡ قَد٨  َفَألۡ َه َمهَا فُجُورَهَا وَ َتقۡوَىَٰهَا٧  َومَا سَوَّىَٰهَاٞ
وَنَفۡس
١٠  وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىَٰهَا٩ َأفۡلَحَ مَن زَكَّىَٰهَا
And olsun nəfsə və onu yaradana (ona biçim verənə),
sonra da ona günahlarını və pis əməllərdən çəkinməsini
(xeyir və şəri) öyrədənə ki, nəfsini (günahlardan)
təmizləyən mütləq nicat tapacaqdır! Onu (günaha) batıran
isə, əlbəttə, ziyana uğrayacaqdır. (Şəms 7-10) Ayənin mənası
budur; Nəfsini ibadətlərlə təmizləyən şəxs qurtulmuşdur,
onu günahlara gömən şəxs isə həlak etmişdir. Demək ki,
Allah`a  itaət və ibadətlər nəfsi təmizləyər və onu ucaldar.
Günah və Allah`a  üsyanlar isə nəfsin çirklənməsinə, bu
vəziyyətin nəfsə hakim olmasına, alçalmasına və nəhayət ki,
toprağa basdırılmış kimi alçaq bir vəziyyətə düşməsinə
səbəb olur.
Rəvayət edilən bu hədis, hər bir insanın nəfsini həlak
etmək, ya da qurtarmaq üçün çalışdığını ifadə etməkdədir.
Hər kim Allah`a  itaət üçün çalışarsa, bu insan nəfsini Allah
 üçün satın almış və Onun əzabından azad etmiş olar.
Günahlar və Allah`a  üsyan üçün çalışan isə nəfsini çox
dəyərsiz bir şey uğrunda satmış və Allah`ın  qəzəb və
əzabına layiq olan günahlarla nəfsini həlak etmiş olar. Baxın,
Allah  bu mövzuda belə buyurur:

İmam Əhməd “əl-Müsnəd” kitabında: 3\399, İbn Hibban “əs-Səhih”
kitabında: 1723.
327 Təbərani “əl-Mucəmu`l -Kəbir” kitabında: 19\361.
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ُِن ٱّللََّ ٱشۡ َترَىَٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوََٰلَهُم ِبأَنَّ َلهُم
َّ إ
ََۚٱلۡج ََّنة
Allah, şübhəsiz ki, Allah yolunda vuruşub öldürən və
öldürülən möminlərin canlarını və mallarını Tövratda,
İncildə və Quranda haqq olaraq vəd edilmiş Cənnət
müqabilində satın almışdır...! (Tövbə 111)

َُّسهُ ٱبۡ ِتغَآءَ َمرۡضَاتِ ٱّللََِّۚ َوٱّلل
َ َۡومِنَٱلنَّاسِ مَن يَشۡرِي َنف
٢٠٧ ِرَءُوفُُۢ بِٱلۡعِبَاد
İnsanların eləsi də vardır ki, Allah`ın razılığını
qazanmaq yolunda (Allah rizası üçün) öz canını fəda edər.
Allah öz bəndələrinə qarşı çox mehribandır! (Bəqərə 207)

ِۗسهُمۡ وَأَهۡلِيهِمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِ ََٰيمَة
َ ُسرُوٓاْ أَنف
ِ َسرِينَ ٱلَّذِينَ خ
ِ ََٰقُلۡ إِنَّ ٱلۡخ
١٥ ُأََّلَ ذََِٰلكَ هُوَ ٱلۡخُسۡرَانُ ٱلۡمُبِين
De: “Əsl ziyan çəkənlər (axirəti əldən verənlər) qiyamət
günü özlərini və ailələrini (özlərinə bağlı olanları) ziyana
uğradanlardır. Bax, açıq-aşkar ziyan budur!” (Zumər 15)
Buxari və Müslimin “Səhih” kitabında Əbu Hüreyrədən 
belə dediyi rəvayət olunur:

ِ ِ
ِ
ِ ِ "قَ َال رس ه
 َي:ْي
َ َريت
َ ِك األَق َْرب
َ  ح ول للا
َ  َوأَنْذ ْر َعش :ي أهنْ ِزَل َعلَْيه
َه
ٍّ َْم ْع َشَر قهَري
 َي، َل أه ْغ ِن َعْن هك ْم ِم َن للاِ َشْيئا،ِ ا ْشتَ هروا أَنْ هف َس هك ْم ِم َن للا،ش
ِ ِبَِن َعْب هد املطَّل
" َل أه ْغ ِن َعْن هك ْم ِم َن للاِ َشْيئا،ب

“Peyğəmbərə “Ən yaxın qohumlarını qorxut!” (Şüəra
214) ayəsi nazil olduğu zaman belə buyurdu: “Ey Qureyş
xalqı! Nəfislərinizi Allah`dan satın alın. Yoxsa sizi Allah`ın
əzabından qurtarmaq üçün sizə heç bir fayda verə
bilməyəcəm. Ey Abdulmuttalib oğulları! Mən Allah`ın
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əzabından qurtarmaq üçün sizə heç bir fayda verə
bilmərəm”.
Bu hədisin Buxaridə rəvayət olunan şəkli isə belədir:

ٍّ َ"ي ب ِن عب ِد من
ِ ِ َي بَِن َعْب ِد املطَّل،ِ ا ْشتَ روا أَنْ هفس هك ْم ِمن للا،اف
،ب
َ َْ َ َ
َ
ه
َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ اطمةَ بِْن
 ا ْش َِتَي،ت هُمَ َّم ٍّد
َ َ َي ف، َي َع َّمةَ َر هسول للا،ا ْشتَ هروا أَنْ هف َس هك ْم م َن للا
ِ
ِ
"ك لَ هك َما ِم َن للاِ َشْيئا
 َل أَْمل ه،أَنْ هف َس هك َما ِم َن للا
“Ey Abdumanaf oğulları! Nəfslərinizi Allah`dan satın
alın. Ey Abdumanaf oğulları! Nəfslərinizi Allah`dan satın
alın. Ey Peyğəmbərin xalası və ey Muhəmmədin qızı Fatimə!
Nəfslərinizi Allah`dan satın alın! Allah`ın əzabından sizi
qurtarmaq üçün sizə heç bir fayda verə bilmərəm.”

Bu hədisin Müslimin rəvayət etdiyi başqa bir rəvayətində
belə deyilir:
“Peyğəmbər Qureyşi dəvət etdi və onlar toplandığı
zaman ümumi və xüsusi şəkildə onlara belə müraciət etdi:
“Ey Kəb ibn Lüey oğulları! Özünüzü Cəhənnəmdən
qurtarın. Ey Murrə ibn Kəb oğulları! Özünüzü
Cəhənnəmdən qurtarın! Ey Abduşəms oğulları! Özünüzü
Cəhənnəmdən qurtarın. Ey Abdumənaf oğulları! Özünüzü
Cəhənnəmdən qurtarın. Ey Haşim oğulları! Özünüzü
Cəhənnəmdən qurtarın! Ey Abdulmuttalib oğulları!
Özünüzü Cəhənnəmdən qurtarın! Ey Fatimə! Özünü
Cəhənnəmdən qurtar. Mən Allah`ın əzabından qurtarmaq
üçün sizə heç bir fayda verə bilmərəm”.328
Təbərani və əl-Xəraitinin İbn Abbasdan  mərfu olaraq
rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

328

Buxari: 2753, 3527, Müslim: 204, 206.
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ِِ ِ ِ
 فَ َق ْد ا ْشتَ َرى،ٍّف َمَّرة
َ ْ هسْب َحا َن للا َو بَ ْمده أَل:صبَ َح
ْ َ" َم ْن قَ َال إِذَا أ
ِ  و َكا َن ِمن،نَ ْفسه ِمن للاِ تَع َال
"آخ ِر يَ ْوِم ِه َعتِيقا ِم َن النَّا ِر
ْ
َ َ
َ َه

“Hər kim səhər yuxudan qalxdığı zaman min dəfə
“Sübhənallahi və bihəmdihi” deyərsə öz nəfsini Allah`dan
satın almış və o günün sonunda Cəhənnəmdən azad edilmiş
olar.”329
Sələfdən bəziləri mal və dövlətini insanlara paylamaqla
nəfslərini satın alırdılar. Həbib Əbu Muhəmməd bütün
malını sədəqə verərək, Xalid ət-Tahhan isə, özünün üç və
dörd dəfə ağırlığında gümüş sədəqə verərək nəfslərini
Cəhənnəmdən azad etmək istəmişdilər.330
Sələfdən bəziləri saleh əməllər etməyə çalışaraq belə
deyərdilər: “Mən əsir bir şəxsəm, özümü azad etmək üçün
çalışıram”. Ömər ibn Utbə bunu deyənlərdəndir.
Bəziləri isə sanki özünü öldürmüş kimi bir şəxsin qan
pulu olan on iki min təsbihi bir gündə deyər və bununla
nəfsinin fidyəsini ödəməyə çalışardı. Həsən əl-Bəsri belə
deyir: “Mömin bir şəxs bu dünyada, özünü əsarətdən
qurtarmağa çalışan bir əsir kimidir. Allah`a  qovuşana qədər
heç bir şeydən əmin olmaz”. Bu da Həsən əl-Bəsrinin
sözlərindəndir: “Ey Adəm oğlu! Sən səhər vaxtı qazanc əldə
etmək məqsədi ilə evindən ayrılırsan və ya səfərə çıxırsan,
elə isə əsl məqsədin öz nəfsini qazanmaq olsun. Çünki sən öz
nəfsini qazanmağa bərabər heç bir qazanc əldə edə
bilməzsən”.
Əbu Bəkr ibn Əyyaş belə deyir: “Gəncliyimdə Murrə
qəbiləsindən bir nəfər mənə: “Gücün çatdığı qədər özünü
Hədisi Təbərani “əl-Əvsat” kitabında rəvayət etmişdir. Hədis zəifdir.
Əbu Nueym əl-İsfəhani “əl-Hilyə”: 6\149, “Tarix Bağdad”: 8\294,
“Təhzibu`l-Kəmal”: 8\102.
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axirət köləliyindən qurtarmağa çalış! Belə ki, axirətdəki
əsirlikdən əbədi olaraq xilas olmaq yoxdur” dedi və o
gündən bu yana bu sözü heç vaxt unutmadım”.331
Sələfdən bir nəfər ağlayaraq belə deyərdi: “Mənim iki
nəfsim yoxdur, bir nəfsim var onu da itirdiyim zaman onun
yerinə qoymağa başqası yoxdur”.
Muhamməd ibn Hənəfiyyə belə deyir: “Allah  Cənnəti
nəfslərimizin qarşılığı olaraq yaratmışdır. Diqqətli olun ki,
nəfslərinizi başqa şeylərin qarşılığında satmayasız”. Bu söz
də ona aiddir: “Özünə dəyər verən şəxsin yanında dünyanın
heç bir dəyəri olmaz”. 332 Muhamməd ibn Hənəfiyyəyə
deyilir: “İnsanların içində ən qiymətli olan kimdir?” O, belə
cavab verir: “Bütün bu dünyanı nəfsi üçün təhlükəli
görməyən şəxs”.

331
332

Əbu Nueym əl-İsfəhani “əl-Hilyə”: 9\304.
Əbu Nueym əl-İsfəhani “əl-Hilyə”: 3\176, 177.
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İyirmi dördüncü
HƏDİS:
ZÜLMÜN
HARAM OLMASI

عن أَِيب َذ ٍّر  ،ع ِن الن ِ ِ
يما يَرِوي َع ْن َربِِه  أَنَّهه قَ َالَ (( :ي
َ
َْ
َّب  ف َ
ِعب ِ
ت الظُّْل َم َعلَى نَ ْف ِسيَ ،و َج َعلْتُهُ بَ ْي نَ ُك ْم ُُمَ َّرماً فَ َل
ادي إِِّن َح َّرْم ُ
َ
تَظَاملَوا ،ي ِعب ِ
ض ٌّ
استَ ْه ُد ِوّن أَ ْه ِد ُك ْمَ ،ي
ادي ُكلُّ ُك ْم َ
ال إِالَّ َم ْن َه َديْ تُهُ فَ ْ
ُ َ َ
ادي ُكلُّ ُكم جائِع إِالَّ من أَطْعمتُهُ ،فَاستَطَعم ِوّن أُطْ ِعم ُكم ،ي ِعب ِ
ِعب ِ
ادي
ْ ْ َ َ
َ ْ َْ
َ
ْ َ
ْ َُ
ُكلُّ ُكم َعا ٍر إِالَّ من َكسوتُهُ ،فَاستَ ْكس ِوّن أَ ْك ِس ُكم ،ي ِعب ِ
ادي إِنَّ ُك ْم
ْ َ َ
َ ْ َْ
ْ
ْ ُ
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ِ
ِ
َِ الذنُوب
استَ غْ ِف ُر ِوّن أَ ْغ ِف ْر
ْ َ ف،ًجيعا
َ ُُتْطئُو َن ِبللَّْي ِل َو الن
َ ُّ  َو أَ ََن أَ ْغف ُر،َّها ِر
ِ  ي ِعب.لَ ُكم
 َو لَ ْن تَ ْب لُغُوا نَ ْف ِعي،ض ُّر ِوّن
ُ َض ِري فَ ت
َ ادي إِنَّ ُك ْم لَ ْن تَ ْب لُغُوا
َ َ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
س ُك ْم َو ِجنَّ ُك ْم َكانُوا
َ ْ َي عبَادي لَ ْو أَ َّن أَ َّولَ ُك ْم َو آخ َرُك ْم َو إن.فَ تَ ْن َفعُ ِوّن
ِ ِ
ِ َعلَى أَتْ َقى قَ ْل
 َي،ًك ِيف ُم ْل ِكي َش ْيئا
َ ِاد َذل
َ  َما َز،ب َر ُج ٍل َواح ٍد م ْن ُك ْم
ِ
ِ ِ
ِ
س ُك ْم َو ِجنَّ ُك ْم َكانُوا َعلَى أَفْ َج َر
َ ْعبَادي لَ ْو أَ َّن أ ََّولَ ُك ْم َو آخ َرُك ْم َو إن
ِ ب رج ٍل و
ِ  ما نَ َق،اح ٍد ِم ْن ُكم
ِ  ي ِعب،ًك ِمن م ْل ِكي َشيئا
ادي لَ ْو
َ َ ْ
ُ ْ َ ص َذل
َ ْ
َ
َ ُ َ ِ قَ ْل
ِ
ٍ ٍ ِ آخرُكم و إِنْس ُكم و ِجنَّ ُكم قَاموا ِيف
سأَلُ ِوّن
َ
ُ ْ
َ ْ َ َ ْ َ أَ َّن أ ََّولَ ُكم َو
َ َصعيد َواحد ف
ِ ِ ِ َ ِ ما نَ َقص ذَل،ُان مسأَلَتَه
ٍ ْت ُك َّل إِن
ص
ُ فَأَ ْعطَْي
َ
ُ ك مَّا ع ْندي إِالَّ َك َما يَ ْن ُق
َ
َْ س
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ُح
،ص َيها لَ ُك ْم
ُ َاملِ ْخي
ْ  إِ َّّنَا ه َي أَ ْع َمالُ ُك ْم أ، َي عبَادي.ط إِذَا أُ ْدخ َل البَ ْح َر
 َو َم ْن َو َج َد غَْي َر،َ فَ ْليَ ْح َم ِد هللا،ً فَ َم ْن َو َج َد َخ ْريا،ُُثَّ أ َُوفِي ُك ْم إِ َّي َها
ِ َ ُ فَ َل يَل،ك
 َرَواهه هم ْسلِم.)) ُسه
َ ِذَل
َ وم َّن إالَّ نَ ْف

Əbu Zər əl-Ğifari  Peyğəmbərdən  izzət və cəlal sahibi
olan Rəbbinin  belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Ey
qullarım! Mən nəfsimə zülmü haram etdim. Onu sizin
aranızda da haram etdim. Bir-birinizə zülm etməyin. Ey
qullarım! Mənim haqq yola (hidayətə) yönəltdiyim
müstəsna olmaqla hamınız zəlalətdəsiniz. Məndən hidayət
istəyin sizi ona yönəldim. Ey qullarım! Mənim yedirtdiyim
istisna olmaqla hamınız aclıq içindəsiniz. Məndən sizi
yedirtməmi diləyin, sizi yedirdim. Ey qullarım! Mənim
geyindirdiyim istisna hamınız çılpaqsınız. Məndən sizi
geyindirməyi diləyin, sizi geyindirim. Ey qullarım! Siz
gecə-gündüz günah edirsiniz. Mən bütün günahları
bağışlayıram. Məndən bağışlanma diləyin, sizi bağışlayım.
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Ey qullarım! Siz zərərimə qalib gəlib Mənə zərər verə
bilməzsiniz. Siz xeyrimə qalib gəlib Mənə xeyir verə
bilməzsiniz. Ey qullarım! Əgər sizin əvvəlinciniz və
axırıncınız, insanınız və cininiz aranızda ən təqvalı bir
kişinin qəlbinə malik olsa belə, bu Mənim mülkümdə heç
nə artırmayacaq. Ey qullarım! Əgər sizin əvvəlinciniz və
axırıncınız, insanınız və cininiz aranızdakı ən pis əmələ
sahib bir kişinin qəlbinə malik olsa belə, bu Mənim
mülkümdən heç nə əksiltməyəcək. Ey qullarım! Əgər sizin
əvvəlinciniz və axırıncınız, insanınız və cininiz bir daşın
üzərinə çıxıb Məndən istəsələr onların hər birinə istədiyini
verərəm və bu Məndə olanlardan heç nəyi azaltmaz. Yalnız
dənizə batırılmış iynənin götürdüyü qədər müstəsnadır. Ey
qullarım,bunlar sizin əməllərinizdir, Mən onları sizin üçün
sayıram. Sonra sizə tam şəkildə qaytaracağam. Kim bir
xeyir taparsa, Allah`a  həmd etsin. Kim başqa bir şey
taparsa, ancaq özünü qınasın.” Hədisi Müslim rəvayət
etmişdir.333
İmam Əhmədin, Tirmizinin və İbn Məcənin başqa bir
sənədlə Əbu Zərr əl-Ğifaridən  rəvayət etdikləri hədisdə isə
belə deyilir: Peyğəmbər  buyurdu:

ِ ِ
 فَ َسله ِون،ت
"يَ هق ه
َ  هكلُّ هك ْم، َي عبَادي:ول للاه تَ َع َال
ضال إِلَّ َم ْن َه َديْ ه
ِ
ِ
 َو هكلُّ هك ْم،ت فَ َسله ِون أَْرهزقْ هك ْم
 َو هكلُّ هك ْم فَقري إِلَّ َم ْن أَ ْغنَ ْي ه،اهلهَدى أَ ْهد هك هم
ِ
 فَ َم ْن َعلِ َم ِمْن هك ْم أَِن ذهو قه ْد َرةٍّ َعلَى امل ْغ ِفَرةِ َو،ت
هم ْذنب إِلَّ َم ْن َعافَ ْي ه
ِ  و لَو أَ َّن أََّولَ هكم و،استَ ْغ َفرِن َغ َفرت لَه و َل أهبِل
آخَرهك ْم َو َحيَّ هك ْم َو
ْ َ َ
َ ْ
َْه ه
َ ْ
Müslim: 2577, Əhməd: 5\154, 160, 177, Tirmizi: 2495, İbn Məcə: 4257,
Abdu`r-Razzaq: 20272, Xatib əl-Bağdadi “Tarix”: 7\203, 204, Əbu Nueym
“əl-Hilyə”: 5\125, 126, Beyhəqi “əl-Əsmau və`s- Sifət”: 65, 159, 213.
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ِ
ِ
ِ اجتَمعهوا َعلَى أَتْ َقى قَ ْل
ب َعْب ٍّد ِم ْن ِعبَ ِادي
َ ْ ، َو َرطْبَ هك ْم َو َيب َس هك ْم،َميتَ هك ْم
ِ
ِ  و لَو أَ َّن َّأولَ هكم و،ك ِف م ْل ِكي جنَاح ب عوض ٍّة
آخَرهك ْم َو َحيَّ هك ْم
َما َز َاد َذل َ ه
ْ َ َ َ َ َه
َْ
ٍّ ِ و ميِت هكم و رطْب هكم و يبِس هكم اجتمعوا ِف
ِ يد و
ٍّ  فَسأَ َل هك ُّل إِنْس،اح ٍّد
ان
َ
َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ََْ ه
َ صع
َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ك ِم ْن
َ ص ذَل
ْ َمْن هك ْم َما بَلَغ
ت أَْمنيَّتَهه فَأَ ْعطَْي ه
َ  َما نَ َق،ت هك َّل َسائ ٍّل مْن هك ْم
ِ هم ْل ِكي إِلَّ َك َما لَ ْو أَ َّن أَ َح َد هك ْم َمَّر ِبلبَ ْح
،س فِ ِيه إِبْ َرة هث َرفَ َع َها إِلَْي ِه
م
غ
ف
،
ر
َ
َ
َ
َ
ِ َذلِك ِبَِن ج َّواد و ِاجد م
، َو َع َذ ِايب َك َلم، َعطَائِي َك َلم،يد
اجد أَفْ َع هل َما أهِر ه
َ
َ َ َ
" هك ْن فَيَ هكو هن:ول لَهه
َ إَِّّنَا أَْم ِري لِ َش ْي ٍّء إِ َذا أََرْدتههه أَ ْن أَقه

“Allah  belə buyurur: “Ey qullarım! Mənim haqq yola
(hidayətə)
yönəltdiyim
istisna
olmaqla
hamınız
zəlalətdəsiniz. Məndən istəyin, Mən sizi hidayətə yönəldim.
Mənim varlı etdiklərim istisna olmaqla hamınız kasıbsınız.
Məndən istəyin mən sizə ruzi verim. Mənim himayə
etdiklərim istisna olmaqla hamınız günahkarsınız. Hər kim
Mənim günahları bağışlayan olduğumu bilər və Məndən
bağışlanma istəyərsə, onu bağışlayaram və onun günahlarına
diqqət etmərəm. Əgər sizin əvvəlinciniz və axırıncınız,
diriniz və ölünüz, yaşınız və qurunuz Mənim qullarımdan
ən təqvalı bir qulumun qəlbinə malik olsa belə, bu Mənim
mülkümdən ağcaqanadın qanadı qədər heç bir şey
artırmayacaq. Əgər sizin əvvəlinciniz və axırıncınız, diriniz
və ölünüz, yaşınız və qurunuz bir yerə toplaşsa və oradakı
insanların hər biri arzuladıqları şeyləri son nöqtəsinə qədər
istəsə və Mən də istəyən hər kəsə versəm, bu Mənim
mülkümdən bir şəxsin iynəni dənizə batırıb çıxardıqdan
sonra oradan əksiltdiyi qədər bir şey əksildər. Çünki Mən
səxavətliyəm, zənginəm, bütün təriflərə layiqəm və
istədiyimi edərəm. Mənim ehsan etməyim sözdür və əzabım
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da sözdür. Bir şeyin olmasını istədiyim zaman ona : “Ol”
deyərəm və o şey o anda olar”. Hədisi bu şəkildə Tirmizi
rəvayət etmiş və hədisin bu şəklinin həsən olduğunu
bildirmişdir.”
Bu mənada Təbərani də bu hədisi Əbu Zərr əl-Ğiffaridən
 rəvayət etmişdir, ancaq onun sənədi zəifdir.334
Əbu Zərin  rəvayət etdiyi bu hədis haqqında İmam
Əhməd belə deyir: “Bu hədis Şam əhlinin qatında ən dəyərli
hədisdir”.335
Hədisdəi “Ey qullarım! Mən nəfsimə zülmü haram
etdim” ifadəsində məna odur ki, Allah  Öz qullarına zülm
etməz və bunu Özünə qadağan etmişdir. Belə ki, Quranda
bununla bağlı bir çox ayə vardır.

٢٩ ِ ِّللۡعَبِيدٞ
َومَآ أَ َنا۠ ِبظَلََّٰم
Mən bəndələrə (əbəs yerə) zülm edən deyiləm! (Qaf 29)

٣١ ِا ِّللۡعِبَادٞ
َومَا ٱّللَُّ ُيرِيدُ ظُلۡم
Allah Öz bəndələrinə əsla zülm etmək istəməz! (Ğafir
31)

١٠٨ َا ِّللۡعََٰلَمِينٞ
َومَا ٱّللَُّ ُيرِيدُ ظُلۡم

Hədisi Təbərani “əl-Əvsat” və “əl-Kəbir” kitablarında rəvayət
etmişdir. Heysəmi “əl-Mucmə” kitabında: 10\15 bildirir ki, Təbaraninin
rəvayət etdiyi hədisdə Abdu`l-Məlik İbn Harun İbn Əntəzə adlı ravinin
zəifliyində alimlər icma etmişlər.
335 İmam Nəvəvi bu hədisi sənədi ilə özünün “əl-Əzkar” kitabında
rəvayət etmişdir. Özü ilə Peyğəmbər arasındakı bütün raviləri qeyd
etdikdən sonra belə demişdir: “Bu səhih bir hədisdir. Biz bunu
Müslimdən rəvayət etdik. Mənimlə Peyğəmbər arasında olan bütün
ravilər Şamlıdır. İmam Əhməd də, Şam əhlinin qatında bundan daha
şərəfli bir hıdisin olmadığını demişdir”.
334
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Allah aləmlərə (bəşər əhlinə) zülm etmək istəməz. (Əli
İmran 108)

٤٦ ِ ِّللۡعَبِيدٞ
َومَا ر َُّبكَ ِبظَلََّٰم
Sənin Rəbbin (haqsız yerə) bəndələrə zülm edən
deyildir! (Fussilat 46)

َسهُمۡ َيظِۡلمُون
َ ُٔا وَََٰلكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفٞ
ۡإِنَّ ٱّللََّ َّلَ َيظۡلِمُ ٱلنَّاسَ شَي
٤٤
Həqiqətən, Allah insanlara zərrəcə zülm etməz, lakin
insanlar özləri özlərinə zülm edərlər! (Yunus 44)

ِضعِفۡهَا وَ ُيؤۡت
ََٰ ُ يٞ
 وَإِن تَكُ حَسَنَةٞ
إِنَّ ٱّللََّ َّلَ َيظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّة
٤٠ اٞ
عظِيم
َ مِن لَّدُنۡهُ أَجۡرًا
Həqiqətən, Allah (heç kəsə) zərrə qədər zülm etməz.
Əgər yaxşı bir əməl baş verərsə, onu (onun savabını) ikiqat
artırar və öz tərəfindən də (bu əməlin sahibinə) böyük
mükafat verər! (Nisa 40)

َا وََّلٞ
 َفَلَ َيخَافُ ظُلۡمٞ
َومَن َيعۡمَلۡ مِنَ ٱلصََّٰلِحََٰتِ وَهُوَ مُؤۡمِن
١١٢ اٞ
هَضۡم
Mömin olub yaxşı işlər görən kəs isə nə zülmə məruz
qalmaqdan, nə də (mükafatının) əskilməsindən qorxar!
(Taha 112)
Sonuncu ayədə qeyd olunan “hadm” kəlməsinin mənası,
bir şəxsin etdiyi yaxşılıqlara az bir əvəz verilməsidir, zülm
isə başqalarının etdiyi günaha görə cəza almaqdır. Bunlara
oxşar ayələr Quranda həqiqətən də çoxdur. Bütün bunlar,
Allah`ın  zülmə qadir olduğunu, ancaq lütfünün, ehsanının
və səxavətliyinin nəticəsində bunu qullarına rəva görədiyini
göstərir.
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Alimlərin çoxu zülmü, bir şeyi öz yerindən başqa yerə
qoymaq mənasında açıqlamışlar. Zülmü başqasının
mülkündə onun özünə olmadan nələri isə etmək mənasında
açıqlayan İyas ibn Müavəyə və başqa alimlər belə
demişdirlər: “Allah`ın  zülm etməsi mümkünsüzdür, ancaq
başqalarının zülm etməsi mümkündür. Çünki Allah`ın 
etdiyi hər bir şey Öz mülkündə etdiyi şeylərdir”. Əbu`lƏsvəd əd-Duəli də, ondan qədər haqqında soruşan İmran
ibn Husayna buna oxşar bir şəkildə cavab vermişdir.336
Əbu Davud və İbn Məcə Übey ibn Kəbin  belə dediyini
rəvayət etmişdirlər: “Əgər Allah  göylərdə və yerdə olanlara
əzab vermiş olsaydı, onlara zülm etmədən əzab vermiş
olardı. Əgər onlara mərhəmət etsəydi, Allah`ın  onlara olan
rəhməti onların əməllərindən daha xeyirli olardı”. Übey ibn
Kəb  Abdullah ibn Məsudun  yanına gələrək ona da bu
sözü olduğu kimi demişdir. Sonra Zeyd ibn Sabitin  yanına
gedərək ona Peyğəmbərdən  buna oxşar bir hədis rəvayət
etmişdir. 337
Bu hədis üzərində dayanıb, düşünülməsi lazım olan bir
hədisdir. Hədisin sənədində qeyd olunan Vəhb ibn Xalid
elmi ilə tanınan bir şəxs deyildir.338 Bu sözü belə şəkildə də
açıqlamaq olar: “Əgər onlara əzab vermək istərsə, onlara
əzab edilməyə layiq olacaqları şeyləri yazar və o zaman
onlara zülm etməmiş olar”. Allah`ın  qulların əməllərini
Müslim: 6250.
Əbu Davud: 4699, İbn Məcə: 77. İbn Hibban: 727 hədisin səhih olduğunu demişdir.
338 Kitabın təhqiqini və hədislərin təxricini edən şəxs İbn Rəcəb ilə
razılaşmayaraq belə deyir: “Hədis elmində söz sahibi olan heç bir alim
bu şəxs haqqında (Vəh İbn Xalid) belə deməmişdir. Əbu Davud, İbn
Hibban, əl-İcli, Zəhəbi və İbn Həcər kimi hədis alimləri onu siqa olaraq
qəbul etmişdirlər.
336
337
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yaratması və bu əməllərin arasında zülmün də olması
Allah`ın  zülm ilə sifətlənməsi demək deyildir. Bu eyni ilə
qulların etdiyi digər çirkin işlərlə Allah`ın  sifətlənməməsi
kimidir. Bunlar Allah`ın  yaratdığı və təqdir etdikləridir.
Çünki qulun əməlləri Onun yaratdığı və təsiri olan şeylərdir.
Allah  bu əməllərin hər hansı biri ilə sifətlənməz. O ancaq
Öz sifətləri, etdikləri və Öz felləri ilə sifətlənə bilər. Ən
doğrusunu Allah  bilir.
Peyğəmbərin  “Onu sizin aranızda da haram etdim. Birbirinizə zülm etməyin” sözünün mənasına gəldikdə isə, yəni
Allah  zülmü qullarına da haram etmişdir və öz aralarında
bir-birinə zülm etməyi qadağan etmişdir. Bir şəxsin öz
nəfsinə zülm etməsinin haram olması ilə birlikdə, hər hansı
bir insanın digər bir şəxsə zülm etməsi də haramdır. Zülm iki
növdür:
Birincisi: Nəfsin etdiyi zülm və bunun ən böyüyü Allah`a
 şərik qoşmaqdır. Allah  belə buyurur:

١٣ ٞ
إِنَّ ٱلشِّرۡكَ َلظُلۡمٌ عَظِيم
Doğrudan da, Allah`a şərik qoşmaq böyük zülmdür!
(Loğman 13) Belə ki, şirk, yaradılmışlardan birini yaradıcı
yerinə qoymaq, ona ibadət etmək və onu ilah etməkdir. Bu
da bər şeyi layiq olmadığı yerə qoymaq mənasına gəlir.
Quranda zalımlar haqqında gələn əzab təhdidlərinin çoxu ilə
qəsd edilən müşriklərdir. Belə ki, Allah  buyurur:

٢٥٤ َوَٱلۡكََٰ ِفرُونَ هُمُ ٱلظََِّٰلمُون
Kafirlər (özlərinə) zülm edənlərdir! (Bəqərə 254) Şirkdən
sonra nəfsə zülm etmək dedikdə dərəcələrinə görə böyük və
kiçik günahlar gəlir.
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İkincisi: İnsanların bir-birlərinə etdikləri zülmdür. Nəql
etdiyimiz hədisdə qeyd olunan ifadə zülmün bu qismidir.
Peyğəmbər  vida xütbəsində belə buyurmuşdur:

ِ
 َك هح ْرَم ِة يَ ْوِم هك ْم،اض هك ْم َعلَْي هك ْم َحَرام
َ "إِ َّن د َماءَ هك ْم ِو أَْم َوالَ هك ْم َو أَ ْعَر
" ِف بَلَ ْد هك ْم َه َذا، ِف َش ْه ِرهك ْم َه َذا،َه َذا
“Sizin qanlarınız, mallarınız və namuslarınız bu
gününüzün, bu ayınızın və bu şəhərinizin haram olduğu
kimi bir-birinizə haramdır. 339 Rəvayət edildiyinə görə
Peyğəmbər  Arafa günü, Qurban bayramı günü və
bayramın ikinci günü bu xütbəni vermişdir. Bir rəvayətə
görə xütbənin sonunda belə buyurmuşdur:

ِ
ِ
ِ
ْ"
اسَعهوا ِم ِن تَعِ ه
 إِنَّهه، أَلَ َل تَظْل هموا، أَلَ َل تَظْل هموا، أَلَ َل تَظْل هموا،يشوا
ِ ِال ْام ِر ٍّئ همسلٍِّم إِلَّ َع ْن طَي
ٍّ ب نَ ْف
"س ِمْنهه
لَ َِي ُّل َم ه
ْ
“Sözlərimi dinləyin (və xoşbəxt olaraq) yaşayın! Diqqətli
olun zülm etməyin! Diqqətli olun zülm etməyin! Diqqətli
olun zülm etməyin! Bir müsəlmanın malı ancaq onun razılığı
ilə halal olar.”340
Buxari vi Müslimin “Səhih” kitabında Abdullah ibn Ömər
 Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət edir:

“Zülm Qiyamət
olacaqdır.”341

günü

339

ِ "الظهْلم ظهلهمات ي وم
"القيَ َام ِة
َ َْ َ ه

(zalımlar

üçün)

zülmət

Bu hədisi Əbu Bəkrədən Buxari: 67, Müslim: 1679 rəvayət etmiş və İbn
Hibban səhih olduğunu demişdir.
340 İmam Əhməd: 5\72.
341 Buxari: 2447, Müslim: 2579.
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Buxarə və Müslimin Əbu Musadan  rəvayət etdikləri
digər bir hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

ِ
ك أَ ْخ ُذ
َ ِ َوَك َذل :َ هثَّ قَ َرأ،"إِ َّن للاَ لَيه ْملِي لِلظَّال َح َّّت إِذَا أَ َخ َذهه َلْ يه ْفلِْتهه
َخ َذ الْ ُق َرى َو ِه َي ظَالِ َمة إِ َّن أَ ْخ َذهُ أَلِيم َش ِديد
َ ك إِ َذا أ
َ َِرب
“Allah zalıma bir az fürsət verər. Lakin onu yaxaladıqdan
sonra artıq canını qurtara bilməz. Sonra Allah Rəsulu  bu
ayəni oxudu: “Rəbbin zülmkar məmləkətləri əzabla
yaxalayanda belə yaxalayar. Onun cəzası, doğrudan da,
ağrılı-acılıdır, şıddətlidir!” (Hud 102)342
Buxari “Səhih” kitabında Əbu Hüreyrədən
Peyğəmbərin belə buyurduğunu rəvayət etmişdir:



ِ َّ
ِِ ِ ِ
ِ
س َثَّ ِدينَار
ْ َ" َم ْن َكان
َ  فَإنَّهه لَْي، فَ ْليَ تَحل ْلهه مْن َها،ت َعْن َدهه َمظْل َمة لَخيه
ِِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
 فَِإ ْن َلْ يَ هك ْن لَهه،َو َل د ْرَهم م ْن قَ ْب ِل أَ ْن يه ْؤ َخ َذ لَخيه م ْن َح َسنَاته
ِِ ِ
ِ ِ
"ت َعلَْي ِه
ْ َح َسنَات أهخ َذ م ْن َسيِئَات أَخيه فَطهِر َح

“Hər kimin üzərində qardaşına aid olan bir haqq varsa
dinar və dirhəmin fayda vermədiyi gün gəlmədən öncə zülm
etdiyi şəxsdən o haqqı bağışlamasını xahiş etsin. Əgər bunu
etməzsə, o zaman bir saleh əməli varsa o zülmü qarşılığında
ondan alınıb zülm etdiyi şəxsə verilər, əgər saleh əməli
yoxdursa o şəxsin günahlarından alınıb ona yüklənər.”343
Peyğəmbərin  “Ey qullarım! Mənim haqq yola (hidayətə)
yönəltdiyim istisna olmaqla hamınız zəlalətdəsiniz. Məndən
hidayət istəyin, sizi ona yönəldim. Ey qullarım! Mənim

Buxari: 4686, Müslim: 2583, Tirmizi: 3110. İbn Hibban: 5175 hədisin
səhih olduğunu demişdir.
343 Buxari: 2449, 6534, İmam Əhməd: 2\435, 506. İbn Hibban: 7361 hədisin
səhih olduğunu demişdir.
342
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yedirtdiyim istisna hamınız aclıq içindəsiniz. Məndən sizi
yedirtməyimi diləyin, sizi yedirdim. Ey qullarım! Mənim
geyindirdiyim istisna hamınız çılpaqsınız. Məndən sizi
geyindirməyimi diləyin, sizi gyindirim. Ey qullarım! Siz
gecə-gündüz günahlar edirsiniz. Mən bütün günahları
bağışlayıram. Məndən bağışlanma diləyin, sizi bağışlayım”
sözünü isə belə açıqlaya bilərik; Bütün məxluqat öz
faydalarına olan işləri yerinə yetirə bilmələri üçün və
bunlarla birlikdə din və dünya işlərində onlara zərər verə
biləcək şeylərdən qorunmaq üçün Allah`ın  lütfünə
möhtacdırlar. Qullardan heç biri bunlardan birini öz başına
yerinə yetirmək imkanına malik deyildirlər. Allah  bir şəxsə
hidayət və ruzi verərək lütf etməzsə, o şəxs bu dünyada
onların hər ikisindən məhrum olar. Yenə də Allah  bir
şəxsin, günahlarını bağışlayaraq ona lütf etməzsə axirətdə o
günahlar onun həlak olmasına səbəb olar. Alah  belə
buyurur:

اٞ
ّمَن َيهۡدِ ٱّللَُّ َفهُوَ ٱلۡمُهۡتَدِ َومَن يُضۡلِلۡ فَلَن تَجِدَ َلهُۥ َوِلي
١٧ اٞ
مُّرۡشِد
Allah`ın doğru yola saldığı kəs doğru yoldadır. Allah`ın
yoldan çıxartdığı (zəlalətə saldığı) kimsəyə isə əsla doğru
yolu göstərən bir dost (rəhbər) tapa bilməzsən! (Kəhf 17)
Buna bənzər ayələr Quranda çoxdur. Allah  belə buyurur:

ۡسكَ لَ َها َومَا يُمۡسِك
ِ ۡ َفَلَ ُممٞ
مَّا يَفۡتَحِ ٱّللَُّ لِلنَّاسِ مِن رَّحۡمَة
٢ ُحكِيم
َ َۡفَلَ مُرۡسِلَ َلهُۥ مِنُۢ بَعۡدِهِۦَۚ وَهُوَ ٱلۡ َعزِيزُ ٱل
Allah`ın insanlara əta etdiyi mərhəmətə (verdiyi
nemətə, ruziyə) heç kəs mane ola bilməz. Onun vermədiyi
bir şeyi də Özündən başqa heç kəs göndərə (verə) bilməz.
O, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir! (Fatir 2) Digər
ayələrdə belə buyurur:
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٥٨ ُُوةِ ٱلۡمَتِين
َّ ق ذُو ٱلۡق
ُ إِنَّ ٱّللََّ هُوَ ٱلرَّزَّا
Şübhəsiz ki, ruzi verən də, qüvvət sahibi də, yenilməz
olan da Allah`dır! (Zariyat 58)

َا وَتَخۡلُقُونَ إِفۡ ًكاَۚ إِنَّ ٱلَّذِينٞ
إ َِّنمَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱّللَِّ أَوۡثََٰن
ٱّلل
َِّ َا فَٱبۡتَغُواْ عِندٞ
تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱّللَِّ َّلَ َيمِۡلكُونَ َلكُمۡ ِرزۡق
١٧ َٱلرِّزۡقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ َلهُۥٓ إِلَيۡهِ ُترۡجَعُون
Siz Allah`ı qoyub ancaq bütlərə ibadət edir, (onlara
tanrı deməklə) yalan uydurursunuz. Sizin Allah`dan başqa
ibadət etdikləriniz sizə ruzi verməyə qadir deyillər. Ruzini
Allah`dan diləyin. Ona tapının, Ona şükür edin. Siz
(qiyamət günü) Onun hüzuruna qaytarılacaqsınız!
(Ənkəbut 17)

 فِي ٱلۡأَرۡضِ إَِّلَّ عَلَى ٱّللَِّ رِزۡ ُقهَاٞ
َومَا مِن دَآبَّة
Yer üzündə yaşayan elə bir canlı yoxdur ki, Allah onun
ruzisini verməsin. (Hud 6) Allah  Adəm a ilə Həvva
anamızın belə dediyini bizə nəql edərək belə buyurur:

َّقَاَّلَ رَبَّنَا ظَلَمۡنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَتَرۡحَمۡنَا لَنَكُونَن
٢٣ َسرِين
ِ ََٰمِنَ ٱلۡخ
(Adəm və Həvva) “Ey Rəbbimiz! Biz özümüzə zülm
etdik. Əgər bizi bağışlamasan, rəhm etməsən, biz, şübhəsiz
ki, ziyana uğrayanlardan olarıq!” - dedilər. (Əraf 23)
Quranda həmçinin Nuhun a da belə dediyi buyurulur:

ٞ
س لِي بِهِۦ عِلۡم
َ ۡقَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَعُوذُ بِكَ أَنۡ أَسََۡٔلكَ مَا لَي
٤٧ َسرِين
ِ ََٰوَإَِّلَّ َتغۡفِرۡ لِي وَ َترۡحَمۡنِيٓ َأكُن مِّنَ ٱلۡخ
(Nuh) dedi: “Ey Rəbbim! Bilmədiyim bir şeyi Səndən
istəməkdən (belə bir işə cürət etməkdən) Sənə sığınıram.
Əgər məni bağışlamasan, rəhm etməsən, ziyana
uğrayanlardan olaram! (Hud 47)
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İbrahim peyğəmbər a də bu hədisdə keçən xüsusları
Allah`ın  tək olduğuna, Ondan başqa ilah olmadığına və
Ona şərik qoşulanların hamısının batil olduğuna dəlil
gətirərək belə buyurmuşdur:

َ  أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلۡأَقۡ َدمُو٧٥ َقَالَ َأ َفرَءَيۡتُم مَّا كُنتُمۡ تَعۡبُدُون
ن
َ ٱلَّذِي خَلَقَنِي َفهُو٧٧ َّ لِّيٓ إَِّلَّ رَبَّ ٱلۡعَََٰلمِينٞ
 َفإ َِّنهُمۡ عَدُو٧٦
ُ وَإِذَا َمرِضۡت٧٩ ِ وَٱلَّذِي هُوَ ُيطۡ ِعمُنِي وَيَسۡقِين٧٨ ِيَهۡدِين
 وَٱلَّذِيٓ أَطۡمَعُ أَن٨١ ُِم يُحۡيِين
َّ  وَٱلَّذِي ُيمِيتُنِي ث٨٠ َِفهُوَ يَشۡفِين
٨٢ ِخطِيَٓٔتِي يَوۡمَ ٱلدِّين
َ َيغۡ ِفرَ لِي
(İbrahim a) demişdi: “İndi nəyə ibadət etdiyinizi
görürsünüzmü? Sizin və ulu babalarınızın? Aləmlərin
Rəbbi istisna olmaqla, onlar (sizin bütləriniz) mənim
düşmənimdir. Məni yaradan və məni doğru yola yönəldən
Odur! Məni yedirdən də, içirdən də Odur! Xəstələndiyim
zaman mənə yalnız O, şəfa verir. Məni öldürəcək, sonra
(yenidən) dirildəcək Odur. Qiyamət günü xətamı
bağışlayacağına ümid etdiyim də Odur! (Şüəra 75-82)
Şübhəsiz ki, bu dünyada qulları yaratmaq, hidayət
etmək, ruzi vermək, diriltmək və öldürmək, axirətdə
günahlarını bağışlamaq kimi məsələlərdə tək başına olan
varlıq, ilah qəbul edilmək, ibadətə layiq olmaq, bir şey
istəyərkən Ondan istəmək və Onun hüzurunda boyun
bükmək kimi xüsuslarda da tək qəbul edilməyə layiqdir.
Belə ki, Allah  buyurur:

ٱّللَُّ ٱلَّذِي خَلَ َقكُمۡ ُثمَّ َر َز َقكُمۡ ثُمَّ يُمِيتُكُمۡ ثُمَّ يُحۡيِيكُمۡ هَلۡ مِن
َۚ سُبۡحََٰ َنهُۥ َو َتعَََٰلىَٰ عَمَّاٞ
شيۡء
َ ش َركَآ ِئكُم مَّن يَفۡعَلُ مِن ذََِٰلكُم مِّن
ُ
٤٠ َيُشۡ ِركُون
Sizi (yoxdan) yaradan, sonra sizə ruzi verən, sizi
öldürən və daha sonra (qiyamət günü) dirildəcək məhz
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Allah`dır. Şərikləriniz içərisində bunlardan heç olmasa
birini edə biləni varmı? (Allah) pakdır, müqəddəsdir.
(Allah müşriklərin) Ona şərik qoşduqlarından (bütlərdən)
ucadır! (Rum 40)
Bu hədisdən anladığımız odur ki, Allah  qullarının din
və dünyaya aid bütün ehtiyaclarının və faydalarının Ondan
istənməsini sevər. Yəni Ondan hidayət və bağışlanma
istəndiyi kimi, həmçinin qullarının yemək, içmək, geyim və
sair bu kimi ehtiyaclarnın da Ondan istənməsini xoşlayar. Bir
hədisdə belə buyurulur:

"اجتَهه هكلَّ َها َح َّّت يَ ْسأَلَهه ِش َس َع نَ ْعلِ ِه إِذَا انْ َقطَ َع
َ "لَيَ ْسأَ َل أَ َح هد هك ْم َربَّهه َح

“Siz bütün ehtiyaclarınızı Rəbbinizdən istəyin, hətta
sizdən birinin ayaqqabısının bağı qopduğu zaman onu da
Rəbbindən istəsin.”344
Sələfdən bəziləri namazlarında, xəmirinin duzu və
heyvanlarının yeminə qədər hər bir ehtiyaclarını Allah`dan 
istəyərdilər. İsrail oğullarından nəql olunan belə bir rəvayət
vardır: “Musa a belə deyir: “Ey Rəbbim! Dünyalıq bəzi
ehtiyaclarım olur, lakin onları Səndən istəməyə həya edirəm.
Ona belə deyildi: “Xəmirinin duzu və miniyinin yeminə
qədər nə ehtəyacın olarsa Məndən istə!”.
Belə ki, qul ehtiyacı olan hər şeyi Allah`dan  istədiyi
zaman, Ona möhtac olduğunu göstərmiş olur, buda Allah`ın
 sevdiyi bir şeydir. Sələfdən bəziləri dünyalıq ehtiyaclarını
Allah`dan  istəməyə utanardılar lakin Peyğəmbərin 
sünnəsinə tabe olmaq daha üstündür.
Bəziləri hədisdəki “Mənim haqq yola (hidayətə)
yönəltdiyim istisna hamınız zəlalətdəsiniz” sözünü İyad ibn
Himarın  rəvayət etdiyi “Allah  buyurur: “Mən qullarımı
344

Bu hədisin təxrici ötən səhifələrdə qeyd olunub.
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hənif olaraq yaratdım” və ya “Mən qullarımı müsəlman
olaraq yaratdım və şeytan onları ovladı” 345 hədisinə zidd
olduğunu düşünürlər. Əslində isə məsələ belə deyildir. Allah
 insan övladını İslamı qəbul etməyə, başqa şeylərə deyil,
yalnız ona meyl etməyə uyğun yaratmışdır. Yaradılışları
buna hazır bir vəziyyətdədir və bu xüsusiyyət onlara
yaradılışlarından gələn bir qabiliyyət olaraq verilmişdir.
Lakin bu qabiliyyətin ortaya çıxması üçün insan əməl olaraq
İslamı öyrənməlidir. Öyrənmədən əvvəl insan cahil olar və
heç bir şey bilməz. Aşağıdakı bu ayə də dediyimiz məsələyə
işıq tutur. Allah  belə buyurur:

ٔاٞ
َّۡل تَعَۡلمُونَ شَي
َ ُۡمهََٰ ِتكُم
َّ جكُم مِّنُۢ ُبطُونِ أ
َ َوَٱّللَُّ أَخۡر
Allah sizi analarınızın bətnlərindən heç bir şey
bilmədiyiniz (dərk etmədiyiniz) halda çıxartdı. (Nəhl 78)
Həmçinin Allah  Peyğəmbərinə  belə deyir:

٧ َٰا َفهَدَىٞ
ّوَوَجَ َدكَ ضَآل
Səni şaşqın vəziyyətdə tapıb yol göstərmədimi?! (Duha
7) Bu ayənin təfsiri “Ey Peyğəmbər , səni, öyrətdiyimiz bu
elm və hikmətdən yoxsul və bilgisiz olaraq yaratmışdıq”
kimi olacaq. Başqa bir ayədə bu haqda Allah  belə buyurur:

ا مِّنۡ َأمۡرِنَاَۚ مَا كُنتَ تَدۡرِي مَاٞ
َوكَذََِٰلكَ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ رُوح
ۡرا نَّهۡدِي بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنٞجعَلۡ ََٰنهُ نُو
َ ٱلۡكِتََٰبُ وََّلَ ٱلۡإِيمََٰنُ وَلََٰكِن
٥٢ مٞ مُّسۡتَقِيٞ
ص َرَٰط
ِ َٰعِبَادِ َناَۚ وَإِنَّكَ لَ َتهۡدِيٓ إِلَى
(Ya Rəsulum! Əvvəlki peyğəmbərlərə vəhy nazil
etdiyimiz kimi) sənə də beləcə əmrimizdən olan bir vəhy
(Quran) göndərdik. Sən (bundan əvvəl) kitab nədir, iman
nədir bilməzdin. Lakin Biz onu bəndələrimizdən
İmam Əhməd: 4\126, 266, Müslim: 2865. İbn Hibban: 653, 654 hədisin
səhih olduğunu demişdir.
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dilədiyimizi haqq yola qovuşdurmağımız üçün bir nur
etdik. Sən (onunla insanları) düz yola yönəldirsən. (Şura
52)
Hər bir insan haqqı qəbul edə biləcək fitrətdə
yaradılmışdır. Əgər Allah  ona hidayət vermək istərsə,
hədayəti ona öyrədən şəxsi buna səbəb edər və daha əvvəl
hidayəti qəbul etmək qabiliyyətində olduğu halda sonra tam
olaraq hidayət üzərində olar. Əgər Allah  onu alçaltmaq
istərsə, onun fitrətini pozacaq olan bir şəxsi ona göndərər.
Belə ki, Peyğəmbər  buyurur:

ِ
ٍّ
ِ َ فَأَب واه ي ه ِودانِِه و ي ن،ِالفطْرة
"صَرانِِه َو َيهَ ِج َسانِِه
" هك ُّل َم ْولهود يهولَ هد َعلَى َ َ َ ه ه َ َ َ ه

“Doğulan hər bir insan övladı fitrət üzərinə dünyaya
gələr, valideynləri onu yəhudi, xiristian və ya atəşpərəst
edər.”346
Mömin bir şəxsin Allah`dan  hidayət istəməsinə gəldikdə
isə, hidayət iki qisimdir: Birincisi, ümumi olaran hidayətdir,
iman və İslam neməti ilə şərəflənməkdir. Bu bütün möminlər
üçün əldə edilmiş bir şərəfdir. İkincisi isə təfsilatı ilə hidayətə
qovuşmaqdır. Bu isə təfsilatlı olaraq iman və İslamın
rüknlərinə aid elmə sahib olmaq və bunları yerinə yetirməyə
səy göstərməkdir. Bu isə bütün möminlərin gecə-gündüz
möhtac olduqları bir şeydir. Buna görə Allah  bütün
namazların hər bir rükətində “Bizi doğru yola yönəlt!”
ayəsini oxumağı əmr etmişdir. Peyğəmbər  gecə
namazlarında etdiyi dualarında belə deyərdi:

ِ ِ"اه ِدِن لِما اختل
َّك تَ ْه ِدي َم ْن تَ َشاءه إِ َل
َ  إِن،ك
َ ِف ف ِيه ِم َن الَِق بِِ ْذن
ْ
َ َ ْه
ٍّ ِصر
"اط هم ْستَ ِق ٍّيم
َ

Əbu Hüreyrədən İmam Əhməd: 2\275, 282, Buxari: 1358, Müslim:
2658, Tirmizi: 2138. İbn Hibban: 128 hədisin səhih olduğunu demişdir.
346
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“Ey Rəbbim! Üzərində ixtilaf olunan haqqa məni yönəlt,
çünki, istədiyini doğru yola ancaq Sən hidayət edirsən.”347
Yenə, Peyğəmbərdən  gələn səhih sünnətdə asqırıb Allah`a
 həmd edən şəxsə, “Allah  sənə mərhəmət etsin!” deyilir və
asqıran şəxs də öz növbəsində “Allah  sizə və bizə hidayət
versin!” duası ilə cavab verir. Hər nə qədər İraq fəqihləri
müsəlman bir şəxs üçün hidayət istənərək dua edilməsinə
qarşı çıxsalar da, alimlərin əksəriyyəti sünnətə tabe olaraq bu
duanın ediləcəyini demişdirlər.
Peyğəmbər  Əliyə  Allah`dan  doğruluq və hidayət
istəməsini əmr etmişdir. 348 Həmçinin Həsənə  Qunut
duasında “Allah`ım məni hidayət etdiklərinin yoluna
yönəlt!” deyərək dua etməsini öyrətmişdir.349
Günahlar üçün istiğfar etmək, Allah`dan  bağışlanma
istəməkdir və bu qulun hər şeydən çox möhtac olduğu bir
şeydir. Çünki, qul gecə-gündüz səhvlər edib, günah
işləməkdədir. Quranda tövbə və istiğfar mövzuları bir çox
yerdə təkrarlanır, insanların tövbə və istiğfar etmələri əmr
olunur və buna təşviq edilir. Tirmizi və İbn Məcə Ənəsdən 
Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət etmişdir:

ِ
"ي التَّ َوابهو َن
َ " هك ُّل بَِن
َ  َو َخْي هر الَطَّائ،آد َم َخطَّاء

“Hər bir insan övladı xəta edər. Xəta edənlərin ən
xeyirliləri isə tövbə edənlərdir.”350

Aişədən İmam Əhməd: 6\156, Müslim: 770, Əbu Davud: 767, Nəsai:
3\212, Tirmizi: 3420, İbn Məcə: 1357 rəvayət etmiş, İbn Hibban: 2600
hədisin səhih olduğunu demişdir.
348 İmam Əhməd: 1\88, Müslim: 2725, Əbu Davud: 4225, Nəsai: 8\177.
349 İmam Əhməd: 1\200, Darimi: 1\373, Əbu Davud: 1425, Tirmizi: 464,
İbn Məcə: 1178.
350 Tirmizi: 2499, İbn Məcə: 4251, İmam Əhməd: 3\198, Hakim: 4\244.
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263

Buxari Əbu Hüreyrədən  Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət etmişdir:

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
"ي َمَّرة
َ وب إِلَْيه ِف اليَ ْوم أَ ْكثَ َر م ْن َسْبع
" َو للا إِ ِن َلَ ْستَ ْغف هر للاَ َو أَته ه

“Vallahi, mən hər gün yetmiş dəfədən çox Allah`a  tövbə
və istiğfar edirəm.”351
Müslim Əğarri əl-Mizənidən  Peyğəmbərin  belə
buyurduğunu rəvayət etmişdir:

ِ
"ٍّوب إِلَْي ِه ِف اليَ ْوِم ِمئَةَ َمَّرة
 فَِإِن أَته ه،اس تهوبهوا إِ َل َرب هك ْم
" َي أَيُّ َها النَّ ه

“Ey insanlar! Rəbbinizə tövbə edin, çünki mən gündə yüz
dəfə tövbə edirəm.”
Nəsainin rəvayət etdiyi başqa bir rəvayətdə isə belə
buyurur:

ِ
وب إِ َل للاِ َو
ْ اس تهوبهوا إِ َل َربِ هك ْم ِو
 فَِإِن أَته ه،استَ ْغف هروهه
" َي أَيُّ َها النَّ ه
"ٍّأَ ْستَ ْغ ِف هرهه هك َّل يَ ْوٍّم ِمئَةَ َمَّرة
“Ey insanlar! Rəbbinizə tövbə və istiğfar edin, çünki mən
hər gün yüz dəfə tövbə edir, bağışlanma diləyirəm.”352
İmam Əhməd Hüzeyfədən  rəvayət etdiyi hədisdə belə
deyilir:

Buxari: 6307, Nəsai “Əməlu`l-Yəvmi və`l-Leyləti” kitabı: 434, İbn
Məcə: 3815, İmam Əhməd: 2\282. İbn Hibban: 925 hədisin səhih
olduğunu demişdir.
352 Müslim: 2702, Nəsai “Əməlu`l-Yəvmi və`l-Leyləti” kitabı: 444, İmam
Əhməd: 4\260, Buxari “Ədəbu`l-Mufrad” kitabı: 621. İbn Hibban: 925
hədisin səhih olduğunu demişdir.
351
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ِ  فَ َذ َكر،ِ" َكا َن ِف لِس ِان ذَرب علَى أَهلِي َل أَع هده إِ َل َغ ِريه
ك
َ ت ذَل
ْ
ْه
َ َ ْ ْ ْ ه
َ
ِ ْ أَين أَن: فَ َق َال، َّب
 إِِن َلَ ْستَ ْغ ِف هر للاَ هك َّل،الستِ ْغ َفا ِر َي هح َذي َفةه
ِ لِلن
َ َْ
ْ ت م َن
"ٍّيَ ْوٍّم ِمئَةَ َمَّرة
“Mən ailəmə qarşı bir az acidillik edirdim və bundan xilas
ola bilmirdim. Bunu Peyğəmbərə  dedim və Peyğəmbər 
belə buyurdu: “Allah`dan  bağışlanma diləmək harada qaldı
ey Hüzeyfə! Mən hər gün yüz dəfə Allah`dan  bağışlanma
diləyirəm.”353
Əbu Musanın  Peyğəmbərdən  rəvayət etdiyi hədisdə
belə deyilir:

ِ
ِ ٍّ
"وب إِلَْي ِه
"إِِن َلَ ْستَ ْغف هر للاَ هك َّل يَ ْوم مئَةَ َمَّرةٍّ َو أَته ه

“Mən hər gün yüz dəfə Allah`a tövbə edir, Ondan
bağışlanma diləyirəm.”354 Nəsainin Əbu Musadan  rəvayət
etdiyi hədisdə belə deyilir:

َّت َغ َداة قَ ْط إِل
ُّ  فَ َجاءَ الن،" هكنَّا هجلهوسا
صبَ ْح ه
ْ َ َما أ: فَ َق َال،َّب
"ٍّت للاَ ِمئَةَ َمَّرة
استَ ْغ َف ْر ه
ْ
“Bir dəfə (yoldaşlarımızla) oturmuşduq. Peyğəmbər  o
məclisə gəlib belə buyurdyu: “Sabahına çıxdığım hər gün
yüz dəfə Allah`dan  bağışlanma diləyirəm.”355

İmam Əhməd, Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai və İbn Məcə
Abdullah ibn Ömərin  belə dediyini rəvayət edirlər:
İmam Əhməd: 5\396. İbn Hibban: 926 hədisin səhih olduğunu
demişdir.
354 Nəsai “Əməlu`l-Yəvmi və`l-Leyləti” kitabı: 440, Təbərani “Dua” kitabı:
1810.
355 Nəsai “Əməlu`l-Yəvmi və`l-Leyləti” kitabı: 441, İbn Məcə: 3816,
Təbərani “Dua” kitabı: 1809
353
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ِ  ِف ِول للا
ِ "إِ ْن هكنَّا لَنهعِ ُّد لِرس
ِ  ر:ول
ٍّ ِ ِ ِ س
ب
ْ
َه
َ الواحد مئَةَ َمَّرة يَ هق ه
َ ِ املل
ِ
"الرِح هيم
َّ ب
َ  إِن،ب َعلَ َّي
َ َّْك أَن
ت الت ََّّوا ه
ْ ا ْغف ْر ِل َو ته
“Biz bir məclisdə Peyğəmbərin “Allah`ım  məni bağışla
və tövbəmi qəbul et, şübhəsiz ki, Sən tövbələri qəbul edən və
çox mərhəmətlisən!” dediyini yüz dəfə sayardıq.”356
Nəsai Əbu Hüreyrənin  belə deyini rəvayət edir:

ِ  أَستَ ْغ ِفر للا و أَتهوب إِلَي ِه ِمن رس:ول
" ِول للا
" َلْ أََر أَ َحدا أَ ْكثَ َر أَ ْن يَ هق َ ْ ه َ َ ه ْ ْ َ ه

“Mən Peyğəmbərdən  çox “Allah`dan  bağışlanma
istəyirəm və Ona tövbə edirəm” sözünü deyən bir insan
görmədim”.
İmam Əhmədin Aişədən g rəvayət ediyi hədisdə
peyğəmbər  belə deyirdi:

ِ ِ
 َو إِ َذا أَ َساءهوا،استَ ْب َش هروا
ْ "اللَّ هه َّم
ْ ين إِذَا أَ ْح َسنهوا
َ اج َع ْل ِن م َن الذ
"استَ ْغ َف هروا
ْ
“Allah`ım! Məni yaxşılıq etdiyi zaman müjdələnən,
günah etdiyi zaman bağışlanma diləyənlərdən et!”

İstiğfar haqqında mövzunun qalan hissəsini Allah`ın 
izni ilə irəlidə qeyd edəcəyik.
Hədisdə qeyd olunan “Ey qullarım! Siz zərərimə qalib
gəlib Mənə zərər verə bilməzsiniz. Siz xeyrimə qalib gəlib
Mənə xeyir verə bilməzsiniz” sözünün mənasına gəldikdə
isə bu o deməkdir ki, qullar tərəfindən Allah`a  bir fayda və
ya zərər verilməsi mümkün deyildir. Çünki Allah`ın  zatı
zəngindir və həmd edilməyə layiqdir. Qulların etdiyi
İmam Əhməd: 2\21, Əbu Davud: 1516, Tirmizi: 3434, Nəsai: “Əməlu`lYəvmi və`l-Leyləti”: 458, İbn Məcə: 3814, Buxari “Ədəbu`l-Mufrad”: 618.
İbn Hibban: 928 hədisin səhih olduğunu demişdir.
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əməllərə Onun heç bir ehtiyacı yoxdur və bu ibadətlərdən
Allah  üçün hər hansı bir fayda ortaya çıxmasından söhbət
gedə bilməz. Əslində bu ibadətlərdən qulların özləri
faydalanırlar. Allah`a  qulların etdiyi günahlardan da heç
bir zərər gəlməz və əslində qullar bu günahlardan özləri
zərər çəkirlər. Allah  belə buyurur:

َ ْوََّلَ يَحۡزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسََٰرِعُونَ فِي ٱلۡكُفۡرَِۚ إِ َّنهُمۡ لَن يَضُرُّوا
َّٱّلل
ٌخرَةِ وََلهُمۡ عَذَاب
ِ ٓظا فِي ٱلۡأ
ّ َٔاۗ ُيرِيدُ ٱّللَُّ أََّلَّ يَجۡعَلَ َلهُمۡ حٞ
ٞ
ۡشَي
١٧٦ ٌعظِيم
َ
Küfrə can atanlar səni kədərləndirməsin! Əlbəttə, onlar
Allah`a heç bir zərər yetirə bilməzlər, Allah da istər ki,
axirətdə onlara heç bir pay verməsin. Onları böyük bir
əzab gözləyir! (Əli İmran 176) Həmçinin digər bir ayədə belə
buyurur:

َ  قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبِۡلهِ ٱلرُّسُلَُۚ َأ َفإِيْن مَّاٞ
ت
َومَا مُحَمَّدٌ إَِّلَّ رَسُول
َّأَوۡ قُتِلَ ٱنقَلَبۡتُمۡ عََلىَٰٓ أَعۡقََٰ ِبكُمَۡۚ َومَن يَنقَلِبۡ عَلَىَٰ عَقِبَيۡهِ فَلَن يَضُر
١٤٤ َٱلش ِكرِين
ََّٰ َّٱّلل
ُ ٔاۗ وَسَيَجۡزِيٞ
ۡٱّللََّ شَي
Muhəmməd ancaq bir peyğəmbərdir. Ondan əvvəl də
peyğəmbərlər gəlib-getmişlər. Əgər o, ölsə və ya öldürülsə,
siz gerimi dönəcəksiniz? Halbuki geri dönən şəxs Allah`a
heç bir zərər yetirməz. Lakin Allah şükür edənlərə mükafat
verər. (Əli İmran 144)
Peyğəmbər  xütbəsində belə deyərdi:

ِ " َو َم ْن يَ ْع
ضُّر
ضُّر إِلَّ نَ ْف َسهه َو َل يَ ه
 َو َل يَ ه،ص للاَ َو َر هسولَهه فَ َق ْد َغ َوى
"للاَ َشْيئا
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“Hər kim Allah  və Peyğəmbərinə  üsyan edərsə, azmış
olar və bu insan yalnız öz nəfsinə zərər vermiş olar. Bu etdiyi
əməllə Allah`a  heç bir zərər verə bilməz.”357
Allah başqa bir ayədə belə buyurur:

َٱلسمََٰوََٰتِ َومَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَلَقَدۡ وَصَّيۡنَا ٱلَّذِين
َّ َوّللَِّ مَا فِي
َِّأُوتُواْ ٱلۡكِتََٰبَ مِن قَبِۡلكُمۡ وَإِيَّاكُمۡ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱّللَََّۚ وَإِن َتكۡفُرُواْ َفإِنَّ ّلل
١٣١ اٞ
حمِيد
َ ٱلسمََٰوََٰتِ َومَا فِي ٱلۡأَرۡضَِۚ َوكَانَ ٱّللَُّ غَنِيًّا
َّ مَا فِي
Göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allah`a
məxsusdur. (Ey müsəlmanlar!) Biz sizdən əvvəl kitab
verilənlərə də, sizə də Allah`dan qorxmanızı tövsiyə etdik.
Əgər Allah`ı inkar etsəniz belə, (yenə də) göylərdə və yerdə
nə varsa, (hamısı) Allah`ındır. Allah ehtiyacsızdır, (özözlüyündə) şükür olunmağa, (tərif olunmağa) layiqdir.
(Nisə 161)
Digər bir ayədə Musanın a belə dediyi nəql olunur:

َّيعا َفإِن
ِٞجم
َ ِسىَٰٓ إِن َتكۡ ُفرُوٓاْ أَنتُمۡ َومَن فِي ٱلۡأَرۡض
َ َوقَالَ مُو
٨ ٌحمِيد
َ ٌّٱّللََّ َلغَنِي
Musa dedi: “Əgər siz və bütün yer üzündə olanlar
nankorluq etsəniz, (bununla Allah`a heç bir zərər yetirə
bilməzsiniz). Çünki Allah (heç kimə, heç nəyə) möhtac
deyildir. (O, bütün məxluqatı yaratdığına görə onsuz da özözlüyündə hər cür) tərifə layiqdir! (İbrahim 8) Həmçinin
digər bir ayədə belə buyurur:

٩٧ ََومَن كَ َفرَ َفإِنَّ ٱّللََّ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعََٰلَمِين
Kim bunu inkar edərsə (özünə zülm etmiş olar).
Əlbəttə, Allah aləmlərə (heç kəsə) möhtac deyildir! (Əli
İmran 97) Digər bir ayədə Allah  belə buyurur:
357

Əbu Davud: 1097, Təbərani “əl-Kəbir”: 10499. Hədis zəifdir.
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َۚۡٱلتقۡوَىَٰ مِنكُم
َّ ُلَن يَنَالَ ٱّللََّ لُحُو ُمهَا وََّلَ ِدمَآؤُهَا وَََٰلكِن يَنَاُله
َِخرَهَا َلكُمۡ لُِتك َِّبرُواْ ٱّللََّ عََلىَٰ َما هَدَىَٰكُمۡۗ وَبَشِّر
َّ كَذََِٰلكَ س
٣٧ َٱلۡ ُمحۡسِنِين
Onların nə əti, nə də qanı, əlbəttə, Allah`a çatmaz.
Allah`a çatacaq olan yalnız sizin təqvanızdır (səmimiqəlbdən etdiyiniz ibadətdir). Allah sizi doğru yola
yönəltdiyi üçün Onu (layiqincə) uca tutasınız deyə, bunları
sizə belə ram etdi. (Ey Muhəmməd! ) Ehsan edənlərə
(Cənnətlə) müjdə ver! (Həcc 37)
Bütün bunların mənası odur ki, Allah  qullarının təqvalı
olmasını və yalnız Ona ibadət etmələrini sevər, Ona üsyan
etmələrinə isə qəzəblənər. Buna görədə Allah  bir qulun
tövbə etməsinə, üzərində yemək və içmək azuqəsi olan
miniyini bir səhrada itirən, sonra onu axtaran, ümidsizliyə
düşdüyü və həyatdan ümidini kəsib ölümü gözləməkdən
başqa bir çarəsi qalmadığı anda yorğunluqdan yuxuya gedib
yuxusundan oyandığı zaman miniyini başının üstündə
görən şəxsdən daha çox sevinər. Bu insanların təsəvvür edə
bilməyəcəkləri bir sevincdir. Allah`ın  duyduğu bu sevinc,
qullarının ibadət və tövbələrinə ehtiyacı olmamasına
baxmayaraq Onu tanımaları üçündür ki, edilən tövbə və
ibadətlərin faydası da sonunda Allah`a  deyil onun qullarına
geri dönər. Bütün bunlar Allah`ın  qullarına olan səxavət və
kamil
ehsanından,
qullarının
mənfəətinə
olan
məhəbbətindən və onları zərərli şeylərdən uzaq tutmaq
arzusundan qaynaqlanır. O, qullarının Onu tanımasını, Onu
sevməsini, Ondan qorxmasını, Ona qarşı təqvalı olmasını,
Ona itaət etməsini və ibadətlərində Ona yaxınlaşmasını
istəyər və bundan razı qalar. Həmçinin qullarının
günahlarını bağışlayan Ondan başqasının olmadığını və
qulların günahlarını bağışlamağa ancaq Onun qadir
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olduğunu bilmələrindən razı olar. Belə ki, bu hədisin
Abdu`r-Rahmən ibn Ğanəmin Əbu Zərrdən  rəvayət etdiyi
rəvayətində belə keçir: “Hər kim Mənim günahları
bağışlamağa qadir olduğumu bilər və Məndən bağışlanma
istəyərsə, onun günahlarının böyüklüyünə baxmadan onu
bağışlayaram”.
Buxari və Müslimin Peyğəmbərdən  rəvayət etdikləri
hədisdə belə buyurur:

ِ
ِ  ي ر: فَ َق َال،"أَ َّن َعْبدا أَ ْذنَب ذَنْبا
، فَا ْغ ِف ْر ِل،ت َذنْبا
 إِِن َعم ْل ه،ب
َ َ
َ
ِ ْ َعلِم َعْب ِدي أَ َّن لَهه رب يَ ْغ ِفر ال َذنْب و َيْ هخ هذ ِب َّلذن:فَ َق َال للاه
ت
 قَ ْد َغ َف ْر ه،ب
َ َ
َ ه
َ
"لِ َعْب ِدي

“Bir qul günah etdikdən sonra: “Ey Rəbbim, mən bir
günah etdim, Sən məni bağışla!” deyərsə Allah  buyurar:
“Qulum günahları bağışlayan və o günahlardan ötrü onu
hesaba çəkən bir Rəbbi olduğunu bildiyi üçün Mən də o
qulumu bağışladım”.358
Əlidən  rəvayət edilən hədisdə belə deyilir: “Peyğəmbər
 miniyinin üzərinə mindiyi zaman üç dəfə Allah`a  həmd
edib, üç dəfə təkbir gətirib belə deyərdi:

ِ
ِ
ِ
َّوب إِل
َ َ" هسْب َحان
ك إِِن ظَلَ ْم ه
َ  فَإنَّهه لَ يَ ْغف هر ال هذنه، فَا ْغف ْر ِل،ت نَ ْفسي
ِ  ر:ك لَي ْعجب ِمن َعْب ِدهِ إِ َذا قَ ِال
ِ
ب ا ْغ ِف ْر
َ ض ِح
َ َّ هث،ت
َ ْأَن
ْ  إ َّن َربَّ َ َ َ ه: َو قَ َال،ك
َ
ُّ  يَ ْعلَم أَنَّهه لَ يَ ْغ ِفر،ِل ذهنه ِويب
"وب َغ ِْريي
َ الذنه
ه
ه
“Allah`ım  Səni tənzih edirəm (Sən nöqsan sifətlərdən
uzaqsan), mən nəfsimə zülm etdim, məni bağışla! Bundan
sonra peyğəmbər  gülərək belə deyərdi: “Şübhəsiz ki,
Əbu Hüreyrədən Buxari: 7507, Müslim: 2758, İmam Əhməd: 2\296
rəvayət etmişlər. İbn Hibban: 622 hədisin səhih olduğunu demişdir.
358
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Rəbbiniz qulun, “Rəbbim, günahlarımı bağışla” deməsindən
və Ondan başqa günahları bağışlayan birinin olmadığını
bilməsindən xoşlanır”. 359 Hədisi İmam Əhməd və Tirmizi
rəvayət etmişlər. Hədis səhihdir.
Buxari və Müslimin “Səhih” kitabında peyğəmbərin 
belə buyurduğu rəvayət edilir:

ِ
ِ ِِ ِِ
"الوالِ َدةِ بَِولَ ِد َها
َ " َوللا لله أَْر َح هم بعبَاده م َن

“Vallahi, Allah  qullarına qarşı bir ananın övladına olan
mərhəmətindən daha mərhəmətlidir.”360
Zinnun əl-Misrinin müridlərindən biri: “Qəlbim
haradadır, onu kim tapacaq?” deyərək şəhəri dolaşardı. Bir
gün bir küçəyə girdi və o küçədə bir qadının öz övladını
döydüyünü gördü. Qadın uşağı döydükdən sonra evdən
bayıra çıxardıb qapını bağladı. Uşaq olduğu yerdə dayanıb
sağına və soluna baxmağa başladı, hara gedəcəyini və hansı
tərəfə yönələcəyini bilmirdi. Sonra evin qapısına gəlib belə
dedi: “Anacan! Sən mənim üzümə qapını bağlasan, kim
mənə qapı açacaq? Sən məni qovsan kim məni yanına
alacaq? Sən mənə qəzəbləndikdən sonra kim məni özünə
yaxınlaşdıracaq?” Bu sözləri eşidən anası mərhəmətə gəldi
və yerindən qalxıb, qapını aralayıb övladının üzünə baxdı.
Gördü ki, toza və torpağa bulaşmış övladının gözlərindən
yaşlar axır. Qapını açdı və onu götürüb qucağına otuzdurdu,
öpərək belə dedi: “Ey gözümün işığı! Ey mənim canımdan
daha qiymətli olan övladım! Bunları sənə etməyimə sən
səbəb oldun. Sənə olan qəzəbimin səbəbi də sənin
etdiklərindir. Əgər sən mənim sözümə qulaq asıb mənə itaət
İmam Əhməd: 1\97, Tirmizi: 3446, Əbu Davud: 2602. İbn Hibban: 2697
hədisin səhih olduğunu demişdir.
360 Buxari: 5999, Müslim: 2754.
359
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etsəydin, bu pis rəftar ilədə qarşılaşmazdın”. Bu sözləri
eşıdən gənc mürid yerindən qalxıb bağırmağa başladı: “Mən
artıq qəlbimi tapdım! Mən artıq qəlbimi tapdım!”
Bu ayənin mənası üzərində durub düşünməliyik:

ََّسهُمۡ َذ َكرُواْ ٱّلل
َ ُشةً أَوۡ ظََلمُوٓاْ أَنف
َ ِوَٱلَّذِينَ إِذَا َفعَلُواْ فََٰح
ْفَٱسۡ َتغۡ َفرُواْ لِذُنُو ِبهِمۡ وَمَن َيغۡ ِفرُ ٱلذُّنُوبَ إَِّلَّ ٱّللَُّ وَلَمۡ يُصِرُّوا
١٣٥ َعَلَىَٰ مَا َفعَلُواْ وَهُمۡ َيعۡلَمُون
O müttəqilər ki, bir günah iş gördükləri, yaxud özlərinə
zülm etdikləri zaman Allah`ı yada salıb (tövbə edərək)
günahlarının bağışlanmasını istəyərlər. Axı günahları
Allah`dan başqa kim bağışlaya bilər? Və onlar etdiklərini
(gördükləri işin pis olduğunu) bildikdə (tövbədən sonra)
bir daha ona qayıtmazlar. (Əli İmran 135) Bu ayədə,
günahkarlar üçün Allah`dan  başqa sığınılacaq və günahları
Ondan başqa bağışlayacaq birinin olmadığına işarə edilir.
Təbuk səfərinə qoşulmayan üç nəfər haqqında nazil olan bu
ayə də eyni mənaya işarə etməkdədir:

ُ ۡعلَيۡهِمُ ٱلَۡأر
ض
َ ۡوَعَلَى ٱلثَّلََٰ َثةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ ح ََّتىَٰٓ إِذَا ضَاقَت
َِّجأَ مِنَ ٱّلل
َ ۡسهُمۡ َوظَنُّوٓاْ أَن َّلَّ مَل
ُ ُِبمَا رَحُبَتۡ وَضَاقَتۡ عَلَيۡهِمۡ أَنف
ُُم تَابَ عَلَيۡهِمۡ لِيَتُوبُوٓاَْۚ إِنَّ ٱّللََّ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيم
َّ إَِّلَّٓ إِلَيۡ ِه ث
Həmçinin (Təbuk döyüşündən) geri qalmış üç nəfərin
də (tövbələrini qəbul etdi). Belə ki, dünya onlara dar
olmuş, ürəkləri (qəm-qüssədən) təngə gəlib sıxılmışdı.
Onlar Allah`dan (Allah`ın əzabından) yalnız Onun Özünə
sığınmağın mümkün olduğunu başa düşdülər. Şübhəsiz
ki, Allah tövbələri qəbul edəndir, Rəhmlidir! (Tövbə 118)
Bu üç nəfərin tövbəsinın qəbul olmasından danışarkən
onların tövbəsi, Allah`ın  əzabından yenə Allah`a 
sığınmaqdan başqa yol olmadığına işarə edir. Çünki insan
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övladı, yaradılmış bir varlıqdan qorxduğu zaman ondan
qaçar və başqa bir yaradılmışa sığına bilər. Ancaq Allah`dan
 qorxan şəxs üçün Ondan başqa sığınılacaq bir sığınma yeri
və Ondan başqa qaçacaq bir qaçış yeri yoxdur. Necə ki,
peyğəmbər  dualarında deyərdi:

"ك
َ ك إِلَّ إِلَْي
َ  َو لَ َمْن َجا ِمْن،َ"لَ َم ْل َجأ

“Səndən başqa sığınılacaq bir yer və nicat yeri yoxdur!”361
Digər bir duasında əsə belə buyurardı:

"ك
َض
َ ك ِمْن
َ ِ َو ب،ك
َ ِ َو بِ َع ْف ِو َك ِم ْن عه هقوبَت،ك
َ اك ِم ْن َس َخ ِط
َ "أَعهوذه بِ ِر
“Sənin qəzəbindən Sənin rizana, Sənin cəzandan Sənin
əfvinə və Səndən yenə də Sənə sığınıram!” 362
Fudeyl ibn İyad belə deyir: “Gecə qaranlıq örtüyə
büründüyü və bu örtüyü çıxardığı zaman Allah  belə nida
edər: “Kim məndən daha səxavətli ola bilər? Belə ki,
yaratdıqlarımı, sanki Mənə üsyan etmirlərmiş kimi onları
yataqlarında himayə edirəm, sanki Mənə qarşı heç bir günah
etmirlərmiş kimi onları qoruyuram, lakin onlar bu şeyləri
edərlər. Mən isə lütfümlə üsyançılara səxavətli davranıb,
pislik edənlərə ehsanımla yaxşılıq edirəm. Mənə dua edib,
duasının qarşılığını ala bilməyən kim var? Yaxud Məndən
istəyib, istədiyini ala bilməyən kim var? Yaxud Mənim
qapımı döyüb, döydükdən sonra uzaqlaşdırdığım biri
varmı? Mən Lütfkaram və lütf Məndədir. Mən Səxavətliyəm
və səxavət Məndədir. Günah etdikdən sonra o günahları
bağışlamaq da Mənim səxavətimdir. Məndən istədiyini
quluma verməyim və istəmədiyini də verməyim Mənim
Bəra İbn Azibdən İmam Əhməd: 4\285, Buxari: 247, Müslim: 2711
rəvayət etmişlər. İbn Hibban: 5527 hədisin səhih olduğunu demişdir.
362 İmam Əhməd: 6\57, Müslim: 486, Əbu Davud: 879, Nəsai: 1\102. İbn
Hibban: 1932 hədisin səhih olduğunu demişdir.
361
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səxavətimin əsəridir. Tövbə edən şəxsə sanki heç günah
etməmiş kimi verməyim də Mənim səxavətimdəndir.
Məndən qaçan qullarım haradadır? Mənim qapımı tərk edib
uzaqlaşan günahkarlar haradadır?” Bu sözləri Əbu Nueym
əl-İsfəhani rəvayət etmişdir. 363
Bir şair bu mövzuda belə deyir:
Günahkaram, yaxşılığım yoxdur, tövbə ilə qapına gəldim,
Qul üçün sahibindən başqa gediləcək yer haradır?
Çox məyus olsa da o bağışlanma ümid edər,
Yer üzündə ondan (tövbə ilə gələn) daha məyus kim var
ki?
Rəvayət etdiyimiz hədisin qalan hissəsində qeyd olunan
“Ey qullarım! Əgər sizin əvvəlinciniz və axırıncınız,
insanınız və cininiz aranızda ən təqvalı bir kişinin qəlbinə
malik olsa belə, bu Mənim mülkümdə heç nə artırmayacaq.
Ey qullarım! Əgər sizin əvvəlinciniz və axırıncınız, insanınız
və cininiz aranızdakı ən pis əmələ sahib bir kişinin qəlbinə
malik olsa belə bu, Mənim mülkümdən heç nə
azaltmayacaq” hissəsindən başa düşdüyümüz məna budur
ki, Allah`ın  mülkü, qulların ibadəti ilə artmaz. bütün
insanlar təqvalı olsalar və hətta hamısının qəlbi ən müttəqi
insanın qəlbi kimi olsa belə bu, Allah`ın  mülkünə bir təsir
etməz. Həmçinin insanların etdiyi üsyanlara görə də Allah`ın
 mülkündən heç bir şey əksilməz. Hətta bütün insanlar və
cinlər ən günahkar insan kimi olsalar da bu Onun mülkünə
heç bir təsir etməz. Çünki, Allah  zatı ilə başqalarına möhtac
olmaqdan uzaqdır. Zatı, Sifətləri və fellərində O, mütləq
kamiliyyət sahibidir. Buna görə də hansı tərəfdən və ya nə
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Əbu Neym əl-İsfəhani: 8\92.
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şəkildə olmasına baxmayaraq heç bir kəs ve heç bir şey Ona
heç bir əksiklik gətirməz.
İnsanlardan bəziləri belə demişdir: “Allah`ın  məxluqatı
bu şəkildə yaratması, başqa bir şəkildə yaratmasından daha
kamildir və xeyirlidir. Burada şər olaraq görünən isə, nisbi
olub bəzi şeylərin digərlərinə nisbətdəki vəziyyətini göstərir.
Yəni bu şər, hər mənada olmaması olmasından daha xeyirli
olan mütləq mənada başa düşdüyümüz şər deyildir. Hətta
bunun varlığı yoxluğundan daha xeyirlidir. Bu “Xeyrin
hamısı Onun Əlindədir” ayəsinin mənasıdır. Peyğəmbərin :
“Şər isə səndən deyildir” Sözünün mənasına gəldikdə isə,
yəni yoxluğu varlığından xeyirli olan tamamilə şər gördüyün
şeylər sənin mülkündə mövcud deyildir. Belə ki, Allah 
məxluqatı hikməti və ədaləti ilə yaratmışdır. Onun Öz zatı
ilə bilinən hikməti məxluqatından bir qisminə lütf və ehsan
etmiş, qalanlarına isə ədaləti ilə rəftar etmişdir.
Bu görüşün təbii ki, müzakirə olunmağa ehtiyacı var.
Çünki bu, hədisdəki “Əgər bütün insanlar yaxşılıq və təqvalı
olmaq yönündən içlərindəki ən kamil şəxsin qəlbi kimi bir
qəlbə sahib olsalar, bu, Onun mülkündə ağcaqanadın bir
qanadı qədər də olsa heç bir şey artırmaz” ifadəsinə ziddir.
Əgər bütün insanlar içlərindəki ən günahkar insan kimi
olsalar bu da Onun mülkündən heç bir şeyi əksiltməz. Bu
ifadələr onu göstərir ki, Onun mülkü nə olursa olsun kamil
bir vəziyyətdədir. İbadət və itaətlərlə artıb daha mükəmməl
olmadığı kimi, günahlar ilə də əksilməz və heç bir şey ona
təsir etməz. Bu cümlələr həmçinin onu da göstərir ki, əsas
olan təqvadır. Günahkar olmaq insanın əsl halının
dəyişməsidir. Əgər insanın qəlbi yaxşılıq və təqva üzərində
olsa onun orqanları da yaxşılıq üzərində olacaqdır. Əgər
insanın qəlbi günahkar olsa, orqanlar da günahkar olar. Belə
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ki, peyğəmbər  sinəsinə işarə edərək “Təqva buradadır”
buyurmuşdur.
Hədisdə qeyd olunan “Ey qullarım! Əgər sizin
əvvəlinciniz və axırıncınız, insanınız və cininiz bir daşın
üzərinə çıxıb Məndən istəsələr onların hər birinə istədiyini
verərəm və bu Məndə olanlardan heç nəyi əksiltməz. Yalnız
dənizə batırılmış iynənin götürdüyü qədər müstəsnadır”
ifadəsinə gəldikdə isə bu cümlələrdə məqsəd Allah`ın 
Qüdrətinin,
Mülkünün
kamiliyyəti,
mülkünün
və
xəzinələrinin bitməz-tükənməz olduğu, onlardan verməklə
əksilməyəcəyini,
insanların
diqqətinə
çatdırmaqdır.
İnsanlara və cinlərə əvvəlincilərdən sonuncularına qədər
hamısına birlikdə istədikləri verilsə belə, Onun mülkündə
heç bir azalma olmaz. Bu ifadələr eyni zamanda insanları
Allah`dan  istəməyə və ehtiyaclarını Ona bildirməyə təşviq
edir. Buxari və Müslimin Əbu Hüreyrədən  rəvayət etdikləri
hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

ِ
ِ
 أَفَ َرأَيْته ْم َما، َس َّحاءه اللَّْي َل َو النَّ َه َار،يض َها نَ َف َقة
 َل تَغ ه،"يَ هد للا َم ْلَى
ِ
ِ
"ض َما ِف ََيِينِ ِه
ْ ض؟ فَِإنَّهه َلْ يَغ
َ الس َم َاوات َو الَْر
َ أَنْ َف َق همْن هذ َخلَ َق
“Allah`ın  Əli doludur, gecə-gündüz paylasada vedikləri
ilə azalmaz. Yeri və göyləri yaratdığından sonra Onun
verdiklərini görürsünüzmü? Bu Onun sağ tərəfindəkilərdən
belə heç bir şey azaltmamışdır.”364
Müslimin Əbu Hüreyrədən  rəvayət etdiyi hədisdə
Peyğəmbər  belə buyurmuşdur:

ِ
ِ
 َو لَ ِك ْن لِيَ ْع ِزَم،ت
َ  اللَّ هه َّم ا ْغف ْر ِل إِ ْن شْئ: فَ َل يَ هق ْل،"إِ َذا َد َعا أَ َح هد هك ْم
" فَِإ َّن للاَ لَ يَتَ َعاظَ همهه َش ْيء،َالر ْغبَة
َّ  َو لْيه َع ِظ ِم،َاملسأَلَة
ْ
364

Buxari: 4684, Müslim: 993, Tirmizi: 3045.
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“Sizdən biri dua etdiyi zaman: “Allah`ım ! Əgər istəyirsənsə məni bağışla!” deməsin, istədiyini qəti bir şəkildə
bildirsin və bu istəyini yüksək tutsun. Çünki, Allah`ın 
verdiyi heç bir şey Ona böyük gəlməz.”365
Əbu Səid əl-Xudri belə demişdir: “Allah`a  dua edib bir
şey istədiyiniz zaman istəklərinizi yüksək tutun, çünki Onun
qatında olanlar heç vaxt bitməz. Dua etdiyiniz zaman qəti bir
dillə istəyin, çünki Allah`ı  məcbur edəcək heç bir kəs
yoxdur”.
İsrailiyyatdan gələn xəbərlərin birində belə deyilir: “Allah
 belə buyurur: “Mən Həyy və Qayyum olduğum halda,
sıxıntıları Mən verib, onları ortadan qaldırmaq da Mənim
əlimdə olduğu halda Məndən başqasındanmı kömək
gözlənilir? Xəzinələrin açarları Mənim əlimdə olduğu halda,
qapılarım da hər bir dua edənin üzünə açıq olduğu halda
Məndən başqasından nəsə umularaq onların qapısı
çalınarmı? Məndən bir arzusu olub bundan ümidini
kəsdiyim kimsə varmı? Yaxud Məndən böyük bir şey istəyib
ümidsiz qoyduğum kimsə varmı? Mən bütün arzu və
istəklərin son nöqtəsiyəm. Belə olduğu halda məndən ümid
necə kəsilə bilər? Mən xəsisəmmi ki, qulum Məni xəsis
olaraq görür? Dünya, axirət, lütf etmək və səxavət, hamısı
Mənə aid deyilmi? Ümid sahiblərinin Mənə ümid
bağlamalarına nə mane olur? Əgər göylərin və yerin əhalisi
bir yerə toplaşsalar, onlardan hər birinə hamısına verdiyim
qədər versəm və onların bütün istəklərini yerinə yetirsəm, bu
mənim Mülkümdə zərrə qədər də heç bir şey azaltmaz.
Mənim qoruduğum bir mülk necə azala bilər? Rəhmətimdən

Müslim: 2679, İmam Əhməd: 2\457. İbn Hibban: 796 hədisin səhih
olduğunu demişdir.
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ümidini kəsənlərə təəsüflər olsun! Mənə üsyan edərək
haramları edənlərə də təəsüflər olsun!”
Hədisdə qeyd olunan: “Bu Mənim qatımda olandan,
dənizə batırılmış iynənin əksiltiyi qədər əksildə bilər”
sözünə gəldikdə isə bu bir həqiqətdir. Çünki Allah`ın 
qatında olanlar bu ayənin də ifadə etdiyi kimi heç vaxt
əksilməz. Allah  belə buyurur:

ْ وَلَنَجۡزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَ َبرُوٓاٞ
ۗمَا عِن َدكُمۡ يَنفَدُ َومَا عِندَ ٱّللَِّ بَاق
٩٦ َأَجۡرَهُم ِبَأحۡسَنِ مَا كَانُواْ َيعۡمَلُون
Sizdə olan (dünya malı) tükənər, Allah dərgahında
olanlar isə əbədidir. (Nəhl 96) Əgər dənizə bir iynə batırılıb
çıxarılsa, oradan heç bir şey əksiltməz. Həmçinin bir quşun
dənizdən su içdiyini fərz etsək, bu da o dənizdən əlbəttə heç
bir şeyi azaltmaz! Buna görə də Xıdır a Allah`ın  elmi ilə öz
elmini müqayisə edərkən Musaya a bu misalı verir. 366
Həqiqətən də dənizdən quşların su içməsi və ya iynə
batırılması ilə heç bir şey azalmaz. Çünki onların suları
okeanlara qədər uzanaraq bütün dünyanı əhatə etməkdədir
və qurudan axan çaylar vasitəsi ilə hər zaman bəslənirlər.
Ondan nə isə götürülsə də bu dənizin suyundan heç bir şey
azaltmaz. Çünki dənizə əlavə edilən sular ondan
götürülənlərdən qat-qat çoxdur. Cənnətdəki yeməklər və
oradakı digər nemətlər də belədir və heç bir vaxt tükənməz.
Allah  Cənnəti vəsf edərkən belə buyurur:

٣٣ ٞ
 وََّلَ مَمۡنُوعَةٞ
 َّلَّ مَقۡطُوعَة٣٢ ٞ
 كَثِيرَةٞ
َو ََٰف ِكهَة
(Onlar orada) tükənməyən və qadağan edilməyən
meyvələr içində olacaqlar. (Vaqiə 32-33) Belə ki, Cənnət

Bu mənada başqa bir hədisi İbn Abbasdan Buxari: 122, 3401, 3725,
3727), Müslim: 2380, Tirmizi: 3149 rəvayət etmişlər.
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nemətləri haqqında gələn bir hədisdə Peyğəmbər  belə
buyurur:

" َع َاد َم َكانَ َها ِمثْ له َها،ت َثََرة
ْ "أَنَّهه هكلَّ َما نهِز َع

“Cənnətdən bir meyvə dərildiyi zaman, dərildiyi yerdən
o anda eynisi çıxır.”367 Digər bir hədisdə isə “İki qatı bitər”
deyilir. Cənnət nemətlərinin tükənməyəcəyi haqqında bir
çox hədislər vardır və bunlardan biri də Peyğəmbərin Kusuf
(günəş tutulması) namazında dediyi xütbədə qeyd olunan bu
cümlələrdir:

 َو لَْو أَ َخ ْذتههه َلَ َك ْلته ْم ِمْنهه َما،ت ِمْن َها َعْن هقودا
 فَتَ نَ َاولْ ه،َت الَنَّة
" َو أََريْ ه
ِ ب ِقي
"ت الدُّنْيَا
ََ

“Mənə Cənnət göstərildi. Oradan bir salxım üzüm
dərmək istədim. Əgər onu götürsəydim dünya davam etdiyi
müddət ərzində ondan yemiş olardınız.” Hədis Buxari və
Müslimin “Səhih” kitablarında İbn Abbasdan  rəvayət
edilmişdir. 368 İmam Əhməd bu hədisi Cabirdən  rəvayət
etmişdir və həmin rəvayət belədir:

ِ
ِ
ِ الس َم ِاء َو الَْر
َّ ي
َ ْ َ" َو لَْو أَتَ ْي ته هك ْم بِه َلَ َك َل مْنهه َم ْن ب
صونَهه
 لَ يَْن هق ه،ض
"َشْيئا
“Əgər onu sizə gətirsəydim və göy ilə yer arasındakılar
ondan yesəydi, ondan heç bir şeyi əksiltməzdilər.”369
Təbərani “əl-Kəbir”: 1449.
İbn Abbasdan Buxari: 1052, Müslim: 907, İmam Əhməd: 1\298 rəvayət
etmişlər. İbn Hibban: 2832 hədisin səhih olduğunu demişdir.
369 Hədisi bu cür İmam Əhməd: 5\137 Cabir İbn Abdullahdan, o da Übey
İbn Kəbdən rəvayət etmişdir. Hədisi həmçinin Hakim: 4\604 Tüfeyl İbn
Übey İbn Kəbdən rəvayət etmişdir. İmam Zəhəbi hədisin səhih olduğunu
demişdir.
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Həmçinin Cənnət əhalisinin yediyi quş əti heç vaxt
azalmaz, yeyildikcə onun yerinə sanki canlı imiş kimi yenisi
gələr və ondan heç bir şey əksilməz.370 Peyğəmbərdən  bu
haqda bir neçə sənədlə rəvayət olunan hədislər vardır.
Ancaq bunların hamısı zəifdir. Bunları rəvayət edən Kəbdir.
Həmçinin bu növ ifadələr Əbu Ümamə əl-Bahilinin sözləri
kimi də rəvayət edilmişdir. Əbu Ümamə belə deyir:
“Həmçinin içkilər də belədir, bunlar içildikdən sonra yerinə
yenisi qoyulur”.
Saleh alimlərdən birisi vəfat etdikdən sonra yuxuda onu
görənlərə belə dediyi rəvayət olnur: “Mən sizdən
ayrıldıqdan sonra bu illər ərzində yalnız quşun bir hissəsini
yemişəm. Siz Cənnət yeməklərinin heç vaxt tükənmədiyini
bilmirsinizmi?”
Tirmizinin və İbn Məcənin rəvayət etdiyi bu hədisdə
Allah`ın  qatında olanların niyə tükənmədiyinin səbəbi
aşağıdakı sözlərlə açıqlanmışdır:

ِ "ذَلِك ِبَِن جواد و ِاجد م
 َو َع َذ ِايب، َع ِطائِي َك َلم،يد
 أَفْ َع هل َما أه ِر ه،اجد
َ
َ َ ََ
ٍّ ِ
" هك ْن فَيَ هكو هن:ول لَهه
َ ت أَ ْن أَقه
 إَِّّنَا أَْم ِري ل َش ْيء إِ َذا أََرْد ه،َك َلم
“Çünki Mən Cavadam (Comərdəm), Vəcidəm (Varlıyam),
Məcidəm (Övülməyə layiqəm), istədiyimi edərəm. Mənim
bir şeyi verməyim də, əzabım da sözlədir. Bir şeyin olmasını
istədiyim zaman ona sadəcə “Ol!” deyərəm və olar.”371 Bu
ayələr də qeyd etdiyimiz məsələləri açıqlamışdır. Allah  belə
buyurur:

Bu mənada hədisi Hənnad İbn Səriy “əz-Zühd” kitabında: səh. 120,
İbn Əbu Şeybə: 13\98, Əbu Nueym “əl-Hilyə” kitabında: səh. 268 rəvayət
etmişlər.
371 Bu hədis Tirmizinin: 2495, İbn Məcənin: 4257 və İmam Əhmədin:
5\154 rəvayət etdiyi uzun bir hədisin bir parçasıdır.
370
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٨٢ ُإ َِّنمَآ أَمۡ ُرهُۥٓ إِذَآ َأرَادَ شَيًۡٔا أَن يَقُولَ َلهُۥ كُن فَيَكُون
Bir şeyi (yaratmaq) istədiyi zaman (Allah`ın)
buyurduğu ona ancaq: “Ol!” deməkdir. O da dərhal olar.
(Yasin 82) Digər bir ayədə belə buyurur:

٤٠ ُشيۡءٍ إِذَآ أَرَدۡ ََٰنهُ أَن نَّقُولَ َلهُۥ كُن فَ َيكُون
َ ِإ َِّنمَا قَوۡلُنَا ل
Biz hər hansı bir şeyi (yaratmaq) istədikdə ona
sözümüz: "Ol! " deməkdir. O da dərhal olar. (Nəhl 40)
Bəzzarın “Müsnəd” kitabında sənədi zəif olduğu deyilən,
Əbu Hüreyrədən  rəvayət edilən bir hədisdə belə deyilir:

" فَ َكا َن، هك ْن: قَ َال لَهه، فَِإ َذا أََر َاد َشْيئا،" َخَزائِ هن للاِ ال َكلَ هم

“Allah`ın  xəzinələri sözdən ibarətdir. Bir şeyi istədiyi
zaman ona “Ol!” deyər və o da olar. Allah  bir şeyi vermək
istədiyi, əzab etmək istədiyi və ya başqa bir şey etmək
istədiyi zaman “Ol!” deyər və o da olar. Bunlarda naqislik
olması necə düşünülə bilər? Həmçinin bir şeyi yaratmaq
istədiyi zaman, ona “Ol!” deyər və o da olar. Necə ki,
aşağıdakı ayədə Allah  buyurur:

َ ثُمَّ قَالٞ
سىَٰ عِندَ ٱّللَِّ َكمَثَلِ ءَادَمَ خَلَ َقهُۥ مِن ُترَاب
َ إِنَّ مَثَلَ عِي
٥٩ َُلهُۥ كُن فَ َيكُون
Allah yanında İsa da (İsanın atasız dünyaya gəlməsi də)
Adəm kimidir Allah onu (Adəmi) torpaqdan yaratdı.
Sonra ona: “Ol!” - dedi, o da oldu. (Əli İmran 59)
İsrailiyyatdan gələn bir rəvayətdə belə deyilir: “Allah 
Musaya a belə vəhy etdi: “Ey Musa a! Səltənət Mənim
Əlimdə olduğu müddətcə qorxma! Mənim səltənətim
daimidir və heç bir zaman bitməz. Ey Musa a! Xəzinələrim
dolu olduğu müddətcə ruzi barəsində Məni ittiham etmə!
Mənim xəzinələrim hər zaman doludur və heç bir zaman
bitməz! Ey Musa a! Məni özünə dost etdiyin zaman başqaları
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ilə dost olma! Nə zaman istəsən Məni yanında görə bilərsən.
Ey Musa a! Siratı keçib Cənnətə girmədiyin müddətcə
Mənim məkrimdən əmin olma!”
Şairlərdən biri belə deyir:
Tamahkarlıq edib bir məxluqa boyun əymə,
Çünki bu sənin üçün borclu olmaqdan daha zərərlidir.
Ruzini Allah`ın xəzinələrindən istə,
Onun xəzinləri, sadəcə “Ol!” deməkdən ibarətdir.
Hədisdəki “Ey qullarım. Bunlar sizin əməllərinizdir. Mən
onları sizin üçün sayıram. Sonra sizə tam şəkildə
qaytaracağam” sözünə gəldikdə isə bu ifadə də Allah`ın 
qulların əməllərini tək-tək saydığını və sonra bu əməllərin
əvəzini verəcəyini göstərir. Bu, aşağıdakı ayələrin mənasına
da uyğundur. Allah  buyurur:

 َومَن َيعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّة٧ ا َي َرهُۥٞ
ٞ
َرةٍ خَيۡر
َّ َفمَن َيعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذ
٨ ا َي َرهُۥٞ
ّشر
َ
Kim (dünyada) zərrə qədər yaxşı iş görmüşdürsə, onu
(onun xeyrini) görəcəkdir (mükafatını alacaqdır). Kim də
zərrə qədər pis iş görmüşdürsə, onu (onun zərərini)
görəcəkdir (cəzasını çəkəcəkdir). (Zilzəl 7-8) Həmçinin,
digər bir ayədə Allah  buyurur:

َوَوُضِعَ ٱلۡكِتََٰبُ فَ َترَى ٱلۡمُجۡ ِرمِينَ مُشۡفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُون
َّٓ وََّلَ كَبِي َرةً إَِّلٞ
صغِيرَة
َ ُيََٰوَيۡلَتَنَا مَالِ هََٰذَا ٱلۡكِتََٰبِ َّلَ ُيغَا ِدر
اٞ
اۗ وََّلَ َيظۡلِمُ رَبُّكَ أَحَدٞ
عمِلُواْ حَاضِر
َ َأحۡصَىَٰ َهاَۚ وَوَجَدُواْ مَا
٤٩
(Qiyamət günü hər kəsin) əməl dəftəri qarşısına
qoyulacaq. (Ya Rəsulum! O zaman) günahkarların orada
(yazılmış) olanlardan qorxduqlarını görəcəksən. Onlar belə
deyəcəklər: “Vay halımıza! Bu necə bir kitab imiş! O Bizim
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heç bir kiçik və böyük günahımızı gözdən qaçırmadan
hamısını sayıb yazmışdır ki!” Onlar (dünyada) etdikləri
bütün əməllərin (öz qarşılarında) hazır durduğunu
görəcəklər. Rəbbin heç kəsə haqsızlıq etməz! (Hər kəs öz
əməlinin cəzasını alacaqdır!) (Kəhf 49) Digər bir ayədə
Allah  belə buyurur:

ۡعمِلَت
َ ا وَمَاٞ
ر ُّمحۡضَرٞۡعمِلَتۡ مِنۡ خَي
َ  مَّاٞ
يَوۡمَ تَجِدُ كُلُّ نَفۡس
ََُّذ ُركُمُ ٱّلل
ِّ داۗ وَيُحٞ تَوَدُّ لَوۡ أَنَّ بَيۡ َنهَا وَبَيۡ َنهُۥٓ أَمَدَُۢا َبعِيٞ
مِن سُوٓء
٣٠ ِس ُهۥۗ وَٱّللَُّ رَءُوفُُۢ بِٱلۡعِبَاد
َ َۡنف
O gün (qiyamət günü) hər kəs etdiyi yaxşı və pis
əməlləri qarşısında hazır görəcək və günahları ilə özü
arasında çox uzaq məsafə olmasını arzulayacaqdır. Allah
sizi Öz əzabından çəkindirir. Çünki Allah bəndələrə
mərhəmətlidir! (Əli İmran 30)
Bir digər ayədə isə belə buyurur:

ّلل
َُّ عمِلُوٓاَْۚ أَحۡصَىَٰهُ ٱ
َ ا فَيُنَبِّئُهُم ِبمَاٞ
جمِيع
َ َُّيَوۡمَ يَبۡعَ ُثهُمُ ٱّلل
ٌشهِيد
َ ٞ
شيۡء
َ ُل
ِّ وَنَسُوهَُۚ وَٱّللَُّ عَلَىَٰ ك
Allah onların hamısını dirildəcəyi gün etdikləri
əməlləri onlara xəbər verəcəkdir. Allah (onların əməllərini
bir-bir) sayıb yazmış, onlar isə (etdiklərini) unutmuşlar.
Allah hər bir şeyə şahiddir! (Mücadələ 6)
Hədisdəki “Sonra sizə tam şəkildə qaytaracağam”
ifadəsində açıq şəkildə başa düşürük ki, bu dünyada edilən
əməllərin əvəzi Qiyamət günü qaytarılacaqdır. Allah  bu
mənaya işarə edən bir ayədə belə buyurur:

ِ ذَآئِ َقةُ ٱلۡمَوۡتِۗ وَإ َِّنمَا تُوَفَّوۡنَ أُجُورَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡ ِق ََٰيمَةٞ
كُلُّ نَفۡس
َُفمَن زُحۡزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدۡخِلَ ٱلۡج ََّنةَ فَقَدۡ َفازَۗ َومَا ٱلۡحَ َيوَٰة
١٨٥ ِٱلدُّنۡيَآ إَِّلَّ مَتََٰعُ ٱلۡ ُغرُور
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Hər bir kəs (canlı) ölümü dadacaqdır. Şübhəsiz ki,
mükafatlarınız qiyamət günü tamamilə veriləcəkdir.
Oddan (Cəhənnəmdən) uzaqlaşdırılıb, Cənnətə daxil
edilən kimsə muradına çatacaqdır. Dünya həyatı isə
aldadıcı həzzdən (əyləncədən) başqa bir şey deyildir. (Əli
İmran 185) Ancaq bu ayədə ifadə edildiyi kimi bu əməllərin
əvəzinin həm dünyada həm də axirətdə verilməsi mənası da
qəsd edilmiş ola bilər. Allah  belə buyurur:

َا ُيجۡزٞ
لَّيۡسَ ِبَأمَان ِِّيكُمۡ وََّلَٓ َأمَانِيِّ أَهۡلِ ٱلۡكِتََٰبِۗ مَن َيعۡمَلۡ سُوٓء
١٢٣ اٞ
ا وََّلَ َنصِيرٞ
َّّل يَجِدۡ َلهُۥ مِن دُونِ ٱّللَِّ وَِلي
َ َِبهِۦ و
Pislik edən şəxs, onun cəzasını görəcək və o, Allah`dan
başqa özünə nə bir dost, nə də bir imdada yetən
tapacaqdır! (Nisa 123) Rəvayət edildiyinə görə, Peyğəmbər 
bu ayəni belə təfsir etmişdir: “Möminlər etdikləri pis
əməllərin cəzasını bu dünyada çəkərlər, etdikləri yaxşı
əməllərin qarşılığı isə axirət üçün saxlanar və qarşılığını
orada tam bir şəkildə alarlar. Kafirlərə gəldikdə isə, onlar
etdikləri yaxşılıqların qarşılığını bu dünyada tam bir şəkildə
alarlar, etdikləri günahlar isə axirət üçün toplanar və orada
bu etdiklərinə görə cəzalanarlar. Əməllərin qarşılığının
verilməsi edilən xeyir və ya şər cinsindən olan hər bir əməlin
əvəzinin verilməsidir. Edilən hər hansı pis bir əməlin
qarşılığı hər hansı bir artırma olmadan eynilə verilir. Ancaq
Allah  bağışlayarsa, bu artıq ayrı bir məsələdir. Xeyirli
əməllərin qarşılığının verilməsinə gəldikdə isə, edilən
savablar on qatından yeddiyüz qatına qədər və ya Allah`ın 
biləcəyi qədər artıralaraq verilər. Allah  belə buyurur:

ِقُلۡ ََٰيعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمَۡۚ لِلَّذِينَ َأحۡسَنُواْ فِي هََٰذِه
س َعةٌۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصََّٰ ِبرُونَ أَجۡرَهُم
ِ ََٰۗ وَأَرۡضُ ٱّللَِّ وٞ
ٱلدُّنۡيَا حَسَنَة
١٠ اب
ٞ َِبغَيۡرِ حِس
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Yalnız (dünyada Allah yolunda çətinliklərə) səbir
edənlərə (axirətdə) saysız-hesabsız mükafat veriləcəkdir!
(Zumər 10)
Peyğəmbərin : “Kim bir xeyir taparsa, Allah`a  həmd
etsin. Kim başqa bir şey taparsa, ancaq özünü qınasın”
sözünə gəldikdə isə burada ifadə edilən odur ki, əslində
bütün xeyirlər qulun çalışaraq əldə etdiyi deyil və bunlar,
qullar layiq olmasalar belə Allah`ın  onlara olan bir
lütfüdür. Şərr olan şeylər isə qulların öz istək və arzularının
arxasınca getməkləri nəticəsində tamamilə özlərindən
qaynaqlanan əməllərdir. Belə ki, bir ayədə belə buyurulur:

 َفمِنٞ
 َفمِنَ ٱّللَِّ َومَآ أَصَا َبكَ مِن سَيِّئَةٞ
مَّآ أَصَا َبكَ مِنۡ حَسَنَة
ََۚسك
ِ َّۡنف
(Ey insan!) Sənə yetişən hər bir yaxşılıq Allah`dandır,
sənə üz verən hər bir pislik isə özündəndir. (Nisa 79)
Əli ibn Əbu Talib  belə demişdir: “Qul Rəbbindən
başqasına ümid etməsin! Günahlarından başqa bir şeydən də
heç vaxt qorxmasın! Çünki Allah  bir quluna hidayət verib,
müvəffəq etmək istədiyi zaman ona yardım edib ibadətlərdə
onu müvəffəq edər. Bu Allah`ın  bir lütfüdür. Əgər bir qulu
rəzil etmək istəyərsə onu öz nəfsi ilə baş-başa buraxar və
onların ikisinin arasından çəkilər. Allah`ın  zikrindən qafil
olduğu üçün Şeytan onu doğru yoldan azdırar. Belə insan öz
həva və həvəsinə tabe olar və işi-gücü azğınlıq etmək olar.
Bu Allah`ın  ədalətinin təcəllisidir. Çünki, Kitabın
endirilməsi və peyğəmbərlərin göndərilməsi ilə bu insanların
əleyhinə bir dəlil ortaya qoyulmuşdur. Peyğəmbərlər 
göndərildikdən sonra insanların gətirə biləcəyi bir dəlil və
sübut qalmamışdır.
Peyğəmbərin : “ Kim bir xeyir tapsa, Allah`a  həmd
etsin. Kim başqa bir şey tapsa, ancaq özünü qınasın” sözü ilə
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bu etdiklərinin əvəzinin bu dünyada ödənəcəyininin qəsd
edildiyini fərz etsək, o zaman qulun aldığı bu mükafatlar
müqabilində Allah`a  həmd etməsi lazımdır. Necə ki, Allah 
buyurur:

 فَلَ ُنحۡ ِيي ََّنهُۥٞ
ا مِّن َذ َكرٍ أَوۡ أُن َثىَٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ
عمِلَ صََٰلِح
َ ۡمَن
٩٧ َ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بَِأحۡسَنِ مَا كَانُواْ َيعۡمَلُونٞ
 طَيِّبَةٞ
حَ َيوَٰة
Mömin olub yaxşı işlər görən (Allah`a itaət edən) kişi və
qadına (dünyada və axirətdə) xoş həyat nəsib edəcək və
etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəyik.
(Nəhl 97) Bununla birlikdə etdiyi günahların səbəbi ilə bu
dünyada cəzasını aldığı pis əməllərinə görə ancaq öz nəfsini
qınaması lazımdır. Necə ki, Allah  buyurmuşdur:

ۡوَلَنُذِيق ََّنهُم مِّنَ ٱلۡعَذَابِ ٱلۡأَدۡنَىَٰ دُونَ ٱلۡعَذَابِ ٱلۡأَكۡ َبرِ َلعَلَّهُم
٢١ َجعُون
ِ َۡير
Biz ən böyük əzabdan (axirət əzabından) əvvəl onlara
mütləq dünya əzabından daddıracağıq. Bəlkə, (tövbə edib
düz yola) qayıdalar! (Səcdə 21)
Demək ki, əgər bu dünyada bir möminin başına bir bəla
və ya müsibət gələrsə bu zaman öz nəfsini qınamalıdır və bu
hal onun Allah`a  dönərək tövbə və bağışlanma diləməsi
üçün bir vasitə olmalıdır. İmam Əhmədin “Müsnəd”
kitabında və Əbu Davudun “Sünən” kitabında Peyğəmbərin
 belə buyurduğu rəvayət edilir:

ِ  َكا َن َكف، هثَّ عافَاه للا ِمْنه،"إِ َّن املؤِمن إِذَا أَصابه س َقم
ضى
َ َّارة ل َما َم
َ ه ه ه
َ َ َه
َ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َو
َ  َو إِ َّن املنَاف َق إِ َذا َم ِر،ِيما يَ ْستَ ْقبَ هل م ْن عه ْم ِره
َ  َو َم ْوعظَة لَهه ف،م ْن ذهنهوبِه
ِ
ِ
ِ
ِ
َ لَ يَ ْد ِري لَ َع َقلهوهه َو لَ ل، َو أَطْلَ هقوهه، َكا َن َكالبَع ِري َع َقلَهه أَ ْهلههه،وف
َ عه
"أَطْلَ هقوهه
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“Mömin bir şəxs xəstələnib sonra sağlamlığına
qovuşduğu zaman bu xəstəlik onun keçmiş günahlarına
kəffarə, ömrünün qalan hissəsi üçün isə nəsihət olur.
Münafiq bir şəxs xəstələnib sağaldığı zaman, sanki sahibi
tərəfindən nə üçün bağlanıb, nə üçün buraxıldığını dərk edə
bilməyən bir dəvə kimi olar.”372
Salman əl-Farisi  belə deyir: “Şübhəsiz ki, hər bir mömin
bəlaya uğrayar və bu hal onun keçmiş günahlarına kəffarə
olar, qalan ömrünü də Allah`ın  rızasına uyğun şəkildə
keçirməsinə səbəb olar. Şübhəsiz ki, kafirlər də bəlaya
uğrayarlar, ancaq onların halı buraxıldığı zaman niyə
buraxıldığını və bağlandığı zaman niyə bağlandığını
bilməyən bir heyvana bənzəyər”.
Əgər hədisin bu hissəsindən biz bir insanın etdiklərinə
görə axirətdə alacağı şeyləri anlasaq o zaman, hər bir qulun
etdiyi savabların əvəzini aldığında Allah`a  həmd edəcəyini
və etdiyi günahlara görə də nəfisini qınamağın fayda
verməyəcəyi yerdə nəfisini qınayacağını görmüş olarıq. O
zaman bu cümlə əmr formasında olub xəbər ifadə
etməkdədir. Bu, Peyğəmbərin  bu hədisində ifadə etdiyi
kimidir: “Hər kim mənim adımdan yalan danışarsa, öz yerini
Cəhənnəmdə hazırlasın”. Bunun mənası odur ki, mənim
adımdan yalan söz uyduranlar Cəhənnəmdə özləri üçün yer
hazırlamış olarlar.
Allah  Cənnət əhalisinə Öz lütfündən ruzi verdiyi zaman
onların həmd etdiklərini bizə aşağıdakı ayələrdə xəbər
verməkdədir:

Bu hədis İmam Əhmədin “Müsnəd” kitabında yoxdur. Lakin bunu
Əbu Davud “Sünən” kitabında: 3089 rəvayət etmişdir.
372
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ّ تَجۡرِي ِمن تَحۡ ِتهِمُ ٱلۡأَنۡ ََٰه ُرٞ
وَ َنزَعۡنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنۡ غِل
َۡوقَالُواْ ٱلۡحَمۡدُ ّللَِّ ٱلَّذِي هَدَىَٰنَا ِلهََٰذَا َومَا كُنَّا لِنَهۡتَدِيَ لَوَّۡلَٓ أَن
ُهَدَىَٰنَا ٱّللَُّ لَقَدۡ جَآءَتۡ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلۡحَقِّ وَنُودُوٓاْ أَنتِلۡكُمُ ٱلۡج ََّنة
٤٣ َأُورِثۡ ُتمُوهَا ِبمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُون
Biz onların (cənnət əhlinin) ürəklərindəki kin-küdurəti
çəkib çıxardarıq. Onların (qaldıqları yerin) altından çaylar
axar. Onlar (Rəbbinin bu lütfünü gördükdə) deyərlər: “Bizi
bura gətirib çıxaran Allah`a həmd olsun! Əgər Allah bizi
doğru yola yönəltməsəydi, biz özümüzə doğru yolu tapa
bilməzdik. Həqiqətən, Rəbbimizin peyğəmbərləri haqqı
gətirmişdilər!” Onlara: “Etdiyiniz əməllərə görə varisi
olduğunuz Cənnət budur!” - deyə müraciət ediləcəkdir.
(Əraf 43)

َُوقَالُواْ ٱلۡحَمۡدُ ّللَِّ ٱلَّذِي صَ َدقَنَا وَعۡ َدهُۥ وََأوۡرَثَنَا ٱلۡأَرۡضَ نَتَبَوَّأ
٧٤ َمِنَ ٱلۡج ََّنةِ حَيۡثُ نَشَآءُ فَنِعۡمَ أَجۡرُ ٱلۡ ََٰعمِلِين
Onlar isə: “Bizə verdiyi vədini yerinə yetirmiş və bizi
bu yerə varis etmiş Allah`a həmd olsun! Biz Cənnətin
istədiyimiz yerində sakin oluruq. (Dünyada yaxşı) əməllər
edənlərin mükafatı necə də gözəldir!” - deyəcəklər. (Zümər
74)

ٞ حزَنَ ِإنَّ رَبَّنَا َل َغف
ُور
َ َۡوقَالُواْ ٱلۡحَمۡدُ ّللَِّ ٱلَّذِيٓ أَذۡهَبَ عَنَّا ٱل
 ٱلَّذِيٓ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلۡمُقَا َمةِ مِن فَضۡلِهِۦ َّلَ َيمَسُّنَا فِيهَا٣٤ ٌشكُور
َ
٣٥ ٞ
 وََّلَ يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٞ
نَصَب
Onlar deyəcəklər: “Qəm-qüssəni bizdən uzaq edən
Allah`a həmd olsun. Həqiqətən, Rəbbimiz bağışlayandır,
qədirbiləndir! Elə bir Rəbb ki, Öz lütfü (kərəmi) ilə bizi
(əbədi qalacağımız) iqamətgahda yerləşdirdi. Orada bizə
nə bir yorğunluq üz verəcək, nə bir məşəqqət (əziyyət)
toxunacaqdır! (Fatir 34-35)
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Həmçinin Allah  bəzi ayələrdə bizə Cəhənnəm əhalisinin
özlərini qınadıqlarını və şiddətli şəkildə bir-birilərinə və öz
nəfslərinə olan nifrətlərini ifadə etdiklərini bizə xəbər verir.
Allah  belə buyurur:

ِّ ََوقَالَ ٱلشَّيۡطََٰنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ إِنَّ ٱّللََّ وَعَدَكُمۡ وَعۡدَ ٱلۡح
ق
َدتكُمۡ َفأَخۡلَفۡ ُتكُمۡ َومَا كَانَ ِليَ عَلَيۡكُم مِّن سُلۡطََٰنٍ إَِّلَّٓ أَن
ُّ وَوَع
سكُم
َ ُدَعَوۡ ُتكُمۡ فَٱسۡتَجَبۡتُمۡ لِي فََلَ تَلُومُونِي َولُومُوٓاْ أَنف
İş bitdikdə (cənnətliklər Cənnətə, cəhənnəmliklər də
Cəhənnəmə daxil olduqda) Şeytan (onu məzzəmət edən
kafirlərə) belə deyəcək: “Allah (peyğəmbərlər vasitəsilə)
sizə (pis əməllərinizə görə Cəhənnəmə düşəcəyiniz barədə)
doğru vəd vermişdi. Mən də sizə (kömək edəcəyim haqda)
vəd vermişdim, amma sonra vədimə xilaf çıxdım. Əslində
mənim sizin üzərinizdə heç bir hökmüm (sizi özümə tabe
edə biləcək heç bir qüdrətim) yox idi. Lakin mən sizi
(günah işlətməyə, Allah`a asi olmağa) çağırdım, siz də
mənə uydunuz. İndi məni yox, özünüzü qınayın. (İbrahim
22)

ۡسكُم
َ ُإِنَّ ٱلَّذِينَ كَ َفرُواْ يُنَادَوۡنَ َل َمقۡتُ ٱّللَِّ أَكۡ َبرُ مِن مَّقۡ ِتكُمۡ أَنف
١٠ َإِذۡ تُدۡعَوۡنَ إِلَى ٱلۡإِيمََٰنِ فَ َتكۡ ُفرُون
Küfr edənlərə (qiyamət günü Cəhənnəmə daxil
olduqda) belə müraciət ediləcəkdir: “Allah`ın nifrəti sizin
(dünyadakı pis əməllərinizə görə bu gün) özünüzə (və ya
bir-birinizə) olan nifrətinizdən daha böyükdür. Çünki siz
imana dəvət olunduğunuz zaman öz küfrünüzdə davam
edib dururdunuz! (Ğafir 10)
Bizdən əvvəl yaşamış saleh sələfimiz etdikləri
qüsurlarına görə əməlləri tərk etmək vəziyyətinə düşdükləri
zaman nəfslərini qınamaqdan uzaq durmaları üçün gözəl
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əməllərini
artırmağa
çalışardılar.
Tirmizinin
Əbu
Hüreyrədən  rəvayət etdiyi mərfu hədisdə belə deyilir:

َعلَى أَ ْن لَ يَ هكو َن

ِ
ٍّ
 إِ ْن َكا َن هُْم ِسنا نَ ِد َم،وت إِلَّ نَ ِد َم
" َما م ْن َميِت َيَه ه
ِ ِ
"ب
ْ  َو إِ ْن َكا َن همسيئا نَد َم أَ ْن لَ يَ هكو َن،ْازَد َاد
َ َاستَ ْعت

“Öldükdən sonar peşman olmayan heç kəs yoxdur. Ölən
insan, əgər yaxşı bir şəxsdirsə daha çox yaxşılıq etmədiyinə
peşman olar, əgər pis bir şəxsdirsə özünü düzəltmədiyinə
peşman olar.”373
Bir dəfə Məsruqa deyirlər: “Bu çoxsaylı ibadətlərini bəlkə
azaldasan!” Məsruq belə cavab verir: “Vallahi, vəzifəli birisi
gəlib mənə o biri dünyada əzab edilməyəcəyini desə belə,
mən yenə də bütün qüvvəmlə ibadətlərimə davam edərəm”.
Ondan bunun səbəbini soruşurlar və o, belə cavab verir:
“Əgər Cəhənnəmə girəcəyəmsə, nəfsimi qınamamaq üçün
üzürüm qalmasın deyə çoxlu ibadət edirəm. Allah`ın : And
içirəm (günah etdiyi üçün, yaxud yaxşı əməli azdır deyə)
özünü qınayan nəfsə! (Siz öləndən sonra mütləq
diriləcəksiniz!) ayəsi sizə gəlib çatmamışdırmı? Onlar
Cəhənnəmə girdikləri zaman nəfslərini qınayacaqlar.
Zəbanilər onların boyunlarından yaxalayıb aparacaq,
arzuları ilə onlar arasında pərdə çəkiləcək və bütün ümidləri
tükənəcəkdir. Rəhmət onlardan uzaqlaşdırılacaq və orada
hər kəs özünü qınayacaqdır”.
Amr ibn Abdu Qeys belə deyərdi: “Vallahi, bütün
qüvvəmlə ibadət edəcəyəm! Vallahi bütün qüvvəmlə ibadət
edəcəyəm! Əgər müvəffəq olsam, bu Allah`ın  rəhməti
sayəsində olacaqdır, əgər müvəffəq olmasam heç olmazsa
özümü qınamış olmaram”.
Tirmizi: 2403, İbn Mübarək “Zühd”: 33, İbn Adiy “əl-Kamil”: 7\2660.
Hədis zəifdir.
373
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İbn Əyyaşın azadlı köləsi Ziyad, İbnu Munkədir və
Safvan ibn Süleymə belə deyərdi: “Ciddi bir şəkildə ibadət
yolunda çalışmaq və eyni şəkildə haramlardan uzaq durmaq
lazımdır. Əgər o biri dünyada vəziyyət düşündüyümüz kimi
olarsa, etdiyimiz əməllər bizim üçün artıq savab olar. Əgər
gözlədiyimiz kimi olmazsa, o zaman heç olmasa özümüzü
qınamış olmarıq”.
Səid ibn Abdullah belə deyir: “İbadət etməkdə çox çalışın!
Əgər o biri dünyada vəziyyət Allah`ın  rəhmətindən və
fəzilətindən istədiyimiz kimi olsa, o zaman bu etdiklərimiz
bizim
üçün
Cənnətdə
daha
yüksək
məqamlar
qazanmağımıza səbəb olar. Əgər bildiyimiz kimi olmazsa, o
zaman heç olmasa bu ayədə buyurulduğu kimi “Onlar orada
fəryad edib deyəcəklər: “Ey Rəbbimiz! Bizi buradan çıxart
ki, saleh əməllər edək” deyənlərdən olmayaq. Biz deyərik
ki, əməl etdik, ancaq bu əməllərin bizə faydası olmadı”.
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İyirmi beşinci
hədis HƏDİS:
SƏDƏQƏNİN
BİLMƏDİYİMİZ
NÖVLƏRİ
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ِ اب رس
ِ ْ َ أَ َّن َنسا ِمن أ: َعن أَِيب َذ ٍّر
 َي: َّب
ِ  قَالهوا لِلن ِول للا
ْ
ْ
ص َح َ ه
ِ ُ يصلُّو َن َكما ن،الدثُوِر ِبألُجوِر
ِ َ رس
ُّ ب ْأه ُل
ومو َن
ُ َ َو ي،صلي
َ َ
َُ ُ
ُص
َُ
َ ول هللا ذَ َه
ِ ِ ُ  و ي تص َّدقُو َن بُِف،َكما نَصوم
َ ََ َ ُ ُ َ
ُس قَ ْد َج َع َل هللا
َ  ((أَ َولَْي: قال،ضول أَ ْم َوال ْم
ٍ ِ و ُك ِل تَ ْكب،ًص َّدقُو َن؟ إِ َّن بِ ُك ِل تَسبِيح ٍة ص َدقَة
 َو،ًص َدقَة
َّ َلَ ُك ْم َما ت
َ رية
َ َ ْ
َ
َ
ِ
ٍ ِ
ٍ ِ
 َو،ص َدقَة
َ  َو أَ ْمر ِبملَْع ُروف،ًص َدقَة
َ  َو ُك ِل تَ ْهليلَة،ًص َدقَة
َ ُك ِل ََتْمي َدة
ِ ض ِع
ول
َ  َي َر ُس: قَالُوا.))ص َدقَة
َ أحد ُك ْم
َ نَ ْهي َع ْن ُم ْن َك ٍر
َ ْ ُ َو ِيف ب،ص َدقَة
 ((أَ َرأَيْ تُ ْم لَ ْو:ال
َ َ أَ َيِِْت أَ َح ُد ََن َش ْه َوتَهُ َو يَ ُكو ُن لَهُ فِي َها أَ ْجر؟ ق،هللا
ض َعها ِيف احلَلَ ِل َكا َن
َ ك إِ َذا َو
َ ِ فَ َك َذل. أَ َكا َن َعلَْي ِه ِوْزر،ض َعها ِيف َح َر ٍام
َ َو
 َرَواهه هم ْسلِم.))َجر
ْ لَهُ أ

Əbu Zərr  rəvayət edir ki, Peyğəmbərin  səhabələrindən
ibarət bir qrup insan Ona belə dedi: “Ey Allah`ın elçisi!
Zənginlər savabları apardılar. Onlar bizim qıldığımız kimi
namaz qılır, oruc tutduğumuz kimi oruc tuturlar.
Malmülklərinin artıq qalanından sədəqə verərlər”.
Peyğəmbər  buyurdu: “Məgər Allah  sizə sədəqə üçün nə
isə verməyib? Hər bir “Sübhənallah” sədəqədir. Hər bir
“Allah`u Əkbər” sədəqədir. Hər bir “Əlhəmdulilləh”
sədəqədir. Hər bir “Lə iləhə illəllah” sədəqədir. Yaxşı işi
əmr etmək (əmr bi`l-məruf) sədəqədir. Pis işdən
çəkindirmək (nəhyu əni`l-munkər) sədəqədir. Sizdən
birinizin öz zövcəsi ilə yaxınlığı sədəqədir”. Onlar dedilər:
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“Ey Allah`ın Rəsulu! Şəhvətin olmasında kiməsə savab var?”
Peyğəmbər  buyurdu: “Necə bilirsiniz? Əgər onu harama
yönəltsə, günah yazılarmı? Eləcə də halala yönəltsə, ona
savab yazılar”. Hədisi Müslim rəvayət etmişdir. 374
Bu mənadə bir çox hədis müxtəlif şəkillərdə Əbu Zərrdən
 rəvayət edilimişdir. Yeri gəldikcə bunları Allah`ın iznilə
qeyd edecəyik.
Bu hədis səhabələrin saleh əməllər etməkdə nə qədər
həvəsli olduğunu və xeyirli əməllər etmək mövzusunda nə
qədər çalışdıqlarını bizə göstərməkdədir. Başqaları
tərəfindən edilən xeyirli əməllər, imkansızlıqlarına görə edə
bilmədikləri üçün onları kədərləndirməkdə idi. Buna görə
səhabədən kasıb olanlar, varlı olanların mallarından
verdikləri sədəqələri verə bilməmədikləri və cihad üçün
lazım olan alətlərin onlarda olmaması səbəbilə cihada çıxa
bilmədikləri üçün kədərlənirdilər. Belə ki, Allah  onların
halını bu ayədə bizə xəbər verməkdədir:

ٓوََّلَ عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوۡكَ لِتَحۡمَِلهُمۡ قُلۡتَ َّلَٓ أَجِدُ مَا
ْحزَنًا أََّلَّ يَجِدُوا
َ ِأَحۡمُِلكُمۡ عَلَيۡهِ تَوَلَّواْ وَّأَعۡيُ ُنهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡع
٩٢ َمَا يُنفِقُون
(Döyüşə getməyə minikdən ötrü) yanına gəldikdə:
“Sizin minməyiniz üçün bir heyvan tapmıram”, - deyərkən
(cihad yolunda) sərf etməyə bir şey tapa bilmədikləri üçün
kədərdən gözlərindən yaş axa-axa geri dönənlərdə heç bir
günah yoxdur! (Tövbə 92)
Bu hədisdə kasıbların varlılara qibtə etdiyi bizə xəbər
verilir, yəni varlıların sədəqə verərək qazandıqları savaba
qibtə etməklə özləridə bu savabları qazanmaq istəyirdilər.
Müslim: 720, 1006, İmam Əhməd: 5\167, Əbu Davud: 5243. İbn
Hibban: 837 hədisin səhih olduğunu demişdir.
374
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Peyğəmbər  onlara bu sədəqələrin
qazanacaqlarının yolunu göstərmişdir.

savabını

necə

Buxari və Müslimin “Səhih” kitabında nəql olunan Əbu
Salehin Əbu Hüreyrədən  rəvayət etdiyi hədisdə belə
deyilir375:

ِ
ُّ ب أَ ْه هل
الدثهوِر
َّ ين أَتَ ْوا الن
َ َ"أَ َّن فه َقَراء
َ  َذ َه: فَ َقالهوا، َّب
َ املهاج ِر
ِ ِ
ِ
صلُّو َن َك َما
َ  يه: َو َما َذ َاك؟ قَالهوا: فَ َق َال،ِب َلد َر َجات العهلَى َو النَعي ِم املقي ِم
ِ نه
 َو يَ ْعتِ هقو َن َو،ص َّد هق
َ َص َّدقهو َن َو لَ نَت
َ َ َو يَت،وم
صه
ومو َن َك َما نَ ه
 َو يَ ه،صلي
َ
صه
 أَفَلَ أ َهعلِ هم هك ْم َشْيئا ته ْد ِرهكو َن بِِه َم ْن قَ ْد: ول للا
 فَ َق َال َر هس ه،لَ نَ ْعتِ هق
ِ
ض َل ِمْن هك ْم إِلَّ َم ْن
َ ْ َو لَ يَ هكو هن أَ َحد أَف، َو تَ ْسبِ هقو َن بِه َم ْن بَ ْع َد هك ْم،َسبَ َق هك ْم
ِ
 ته َسبِ هحو َن َو ته َكِِبهو َن: قَ ْال،ِ بَلَى َي َر هسوَل للا:صنَ ْعته ْم؟ قَالهوا
َ صنَ َع مثْ َل َما
َ
ٍّ
 فَ َر َج َع:صالِ ٍّح
َ صلَة ثَلَاث َو ثََلثه
َ  قَ َال أَبهو،ٍّي َمَّرة
َ َو َْت َم هدو َن هدبهَر هك ِل
ِ فه َقراء
ِ اج ِرين إِ َل رس
 َِس َع إِ ْخ َوانَنَا أَ ْه هل الَ ْم َو ِال ِبَا: فَ َقالهوا ِول للا
َ َه
َه
َ امله
ِ ضل
هللا يُ ْؤتِ ِيه َم ْن
 فَ َق َال َر هس ه،فَ َع ْلنَا فَ َف َعلهوا ِمثْ لَهه
َ ِ َذل : ول للا
ُ ْ َك ف
.ُشاء
َ َي
“Mühacirlərdən kasıb insanlar Peyğəmbərin  yanına
gəlib ona belə dedilər: “Varlılar yüksək dərəcələri və əbədi
cənnəti alıb getdilər. “Peyğəmbər  soruşdu: “Bu necə oldu?”
Onlar dedilər: “Onlar bizim qıldığımız kimi namaz qılır, oruc
tutduğumuz kimi oruc tuturlar, onlar sədəqə verirlər biz isə
vermirik, onlar kölə azad edirlər, biz isə bunu etmirik”.
Peyğəmbər  buyurdu: “Sizə elə bir şey öyrədimmi ki, sizi
ötüb keçmiş olanlara çatasınız, sizdən sonrakıları da
375

Buxari: 743, 6329, Müslim: 595.
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keçəsiniz və sizin etdiyinizin eynisini etmədikləri müddətcə
hər kəsdən üstün olasınız?” Səhabələr dedilər: “Bəli, öyrət,
ey Allah`ın elçisi!” Peyğəmbər  buyurdu: “Hər namazdan
sonra otuz üç dəfə “Sübhənallah”, “Əlhəmdulilləh” və
“Allah`u əkbər” deyin”. Hədisi rəvayət edən Əbu Saleh
deyir ki, bir müddət sonra kasıb mühacirlər Peyğəmbərin 
yanına gəlib dedilər: “Varlı qardaşlarımız bizim etdiklərimizi
öyrəniblər və eynisini onlar da edirlər”. Bu zaman
Peyğəmbər  bu ayəni oxudu: “ Bu, Allah`ın lütfüdür, onu
istədiyinə verər”. (Maidə 54)
Bu hədisi Əbu Hüreyrədən  başqa, səhabələrdən Əli ibn
Əbu Talib376, Əbu Zərr, Əbu Dərda377, Abdullah ibn Ömər378,
Abdullah ibn Abbas f və başqaları rəvayət etmişlər.
Bu hədisdən belə başa düşürük ki, səhabələrdən kasıb
olanlar sədəqinin sadəcə mal ilə olacağını zənn edirdilər.
(kasıb olduqları üçün bunu etməyə imkanları yox idi) Elə
buna görə də peyğəmbər  onlara hər növ yaxşılığın və
köməyin sədəqə olduğunu bildirmişdir. Müslimin “Səhih”
kitabında Hüzeyfədən  rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər
 belə buyur:

ٍّ
"ص َدقَة
َ " هك ُّل َم ْع هروف

“Hər bir yaxşılıq sədəqədir.”379 Bu hədisi Buxari Cabir ibn
Abdullahdan 380 rəvayət etmişdir.
Tirmizi: 3408, İmam Əhməd: 1\106.
Abdu`r-Razzəq: 3185, İbn Əbu Şeybə: 10\235, İmam Əhməd: 6\446,
Nəsai “Əməlu`l-yəvmi və`l-leyləti” kitabında: 147, Təbərani “əd-Dua”
kitabında: 707, Bəzzar: 3095.
378 Bəzzar: 3094, Heysəmi: 10\101. Hədisin İbn Ömərdən rəvayət olunan
sənədi zəifdir.
379 Müslim: 1005, İmam Əhməd: 5\383, Buxari “Ədəbu`l-Mufrad”: 233,
Əbu Davud: 1970. İbn Hibban: 3387 hədisin səhih olduğunu demişdir.
376
377
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Demək ki, “sədəqə” məfhumu edilən hər hansı bir yaxşı
əməl və ehsan üçün istifadə edilə bilər. Hətta Allah 
tərəfindən quluna lütf olaraq ehsan edilənlənlər də onun
üçün sədəqədir. Hər nə qədər sələfdən bəzi alimlər “Sədəqə
əvəz və savab tələb edilən şeydir” deyib bunu rədd etsələr
də, doğru olan bizim yuxarda qeyd etdiyimiz görüşdür. Belə
ki, Peyğəmbər  səfər əsnasında namazlarını qısaltılmaq
haqqında belə buyurur:

ِ َ "ص َدقَة تَصد
"ص َدقَتَهه
َ  فَاقْ بَ لهوا،َّق للاه بَا َعلَْي هك ْم
َ
َ

“Bu Allah  tərəfindən sizə verilmiş bir sədəqədir, onu
qəbul edin!” Bu hədisi Müslim rəvayət etmişdir. 381
Həmçinin başqa bir hədisdə peyğəmbər  belə buyurmuşdur:

ِ
ِ
ْ َ" َم ْن َكان
ب للاه لَهه
َ ت لَهه
َ َ َكت،ب َعلَْيه نَ ْوم فَنَا َم َعْن َها
َ َ فَغَل،صلَة بَل ٍّيل
ِ ِ
ِِ أَجر
"َّق ِبَا َعلَْي ِه
َ صد
َ َص َدقَة م َن للا ت
َ  َو َكا َن نَ ْوهمهه،صلَته
َ َْ

“Daim gecə namaz qılan şəxs, bir gecə yatıb qalarsa ona
yenə də gecə namazının savabı yazılar. Onun yuxusu Allah 
tərəfindən ona bir sədəqədir.” Hədisi Nəsai və başqaları
Aişədən g və İbn Məcə isə Əbu Dərdadan  rəvayət etmişdir.
382

Bəzzarın və Baqi ibn Muxallədin “Müsnəd” kitablarında
Əbu Zərrdən  mərfu olaraq nəql etdikləri rəvayətdə
Peyğəmbər  belə buyurur:
Buxari: 6021, “Ədəbu`l-Mufrad”: 224, İmam Əhməd: 3\334, Tirmizi:
1970. İbn Hibban: 3379 hədisin səhih olduğunu demişdir.
381 Müslim: 682 Abdullah İbn Ömərdən, İmam Əhməd: 1\25, Əbu Davud:
1199, Nəsai: 3\116, İbn Məcə: 1065. İbn Hibban: 2739 hədisin səhih
olduğunu demişdir.
382 Nəsai: 1\117, Əbu Davud: 1314. Hədis səhihdir.
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ِِ
ٍّ "ما ِمن ي وٍّم و لَ لَي لَ ٍّة و لَ س
ص َدقَة َيَه ُّن ِبَا َعلَى َم ْن
َ َ َ ْ َ َْ ْ َ
َ اعة إِلَّ لل ف َيها
ِ
ِِ ِ ِ
ِ ٍّ
 َو َما َم َّن للاه َعلَى َعْبد مثْ َل أَ ْن يهْل ِه َمهه ذ ْكَرهه،يَ َشاءه م ْن عبَاده
“Hər gün, hər gecə və hər saat Allah  üçün sədəqə
verilməlidir. Allah  bunu qullarından istədiyinə ehsan edir.
Allah  bir şəxsə Öz zikrini ilham etməkdən daha xeyirli bir
şey ehsan etməmişdir.”383

Xalid ibn Mədan belə demişdir: “Şübhəsiz ki, Allah  hər
gün bir sədəqə verir. O qullarından birinə, sədəqə olaraq Öz
zikrini ehsan etməkdən daha xeyirli bir şey ilham
etməmişdir”.
Mal ilə veriləcək sədəqə xaricində sədəqələr iki növdür:
Birincisi: Edilən yaxşılığın təsirinin başqa insanları da
əhatə edəcək şəkildə açığa çıxdığı sədəqədir ki, sədəqənin bu
növü bəlkə də mal ilə verilən sədəqələrdən daha fəzilətlidir.
Buna misal olaraq yaxşılığa əmr edib, pis işlərdən
çəkindirməyi göstərə bilərik. Çünki bunlar, insanları Allah`a
 itaətə çağırmaq və günah etmələrinə mane olmaqdır. Bu isə
insanlara mal ilə sədəqə verməkdən daha xeyirlidir.
Həmçinin faydalı elm öyrənmək, Quran öyrətmək, insanlara
zərər verən şeyləri yoldan təmizləmək, insanlara faydalı
olmaq və onlara zərər verən şeylərə mane olmaq bunlara
misal ola bilər. Eyni şəkildə müsəlmanlar üçün dua və
istiğfar etmək də bu növə daxildir.
İbn Mərdəveyh zəif bir sənədlə Abdullah ibn Ömərdən 
mərfu olaraq rəvayət etdiyi hədisdə peyğəmbər  belə
buyurmuşdur:

383

Bəzzar: 694, Heysəmi “Məcmə” kitabında: 2\336. Hədis zəifdir.
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ِ  فَلْي تَصد، و من َكا َن لَه قه َّوة،َّق ِمن مالِِه
َّق
ه
َ َ
َ َ فَ ْليَ ت،" َم ْن َكا َن لَهه َمال
ْ َ َ َ ْ ْ صد
ِ
ِِ ِ
"ص َّد ْق ِم ْن ِع ْل ِم ِه
َ َ فَ ْليَ ت، َو َم ْن َكا َن لَهه ع ْلم،م ْن قه َّوته
“Kimin malı varsa malından sədəqə versin, kimin gücü
varsa gücündən sədəqə versin, kimin elmi varsa elmindən
sədəqə versin!”384
Təbəraninin Səmradan  zəif bir sənədlə rəvayət etdiyi
hədisdə peyğəmbər  belə buyurur:

ِ ِ ِ
ِ  و ما ص َدقَةه اللِس،ِول للا
:ان؟ قَ َال
َ  َي َر هس:يل
َ ْ"أَف
َ َ َ
َ ض هل
َ
َ الص َدقَة الل َسا هن ق
ِ
َّ  َو َْت ِق هن ِبَا،ك ِبَا الَ ِس َري
وف َو
ُّ اعةه تَ هف
َّ
املع هر ه
َ الش َف
ْ  َو َتهُّر بَا،الد هم
"َ َو تَ ْدفَ هع َعْنهه ال َك ِر َيهة،يك
َ ا ِل ْح َسا هن إِ َل أَ ِخ

“Sədəqənin ən fəzilətlisi dil ilə olandır.” Orada olan
səhabələr f dedilər: “Ey Allah`ın elçisi , dilin sədəqəsi
nədir?” Peyğəmbər  belə buyurdu: “Kölənin azad
olunmasına, din qardaşına bir yaxşılığın və ya köməyin
çatmasına və ya pislikləri ondan uzaqlaşdırmağa vasitəçi
olmaqdır.”385
Amr ibn Dinar  deyir ki, Peyğəmbərin  belə buyurduğu
bizə gəlib çatmışdır:

ِ
: أََلْ تَ ْس َم ْع إِ َل قَ ْولِِه تَ َع َال،ب إِ َل للاِ ِم ْن قَ ْوٍّل
َّ ص َدقٍَّة أَ َح
َ " َما م ْن
ِ
ٍ
ِ
ذى
َ قَ ْول َم ْع ُروف َوَم ْغف َرة َخ ْي ر م ْن
ً َص َدقَة يَ ْت بَ عُ َها أ

“Allah`ın  qatında sözdən daha sevimli sədəqə yoxdur.
Sən Allah`ın  Xoş bir söz və günahları bağışlamaq
Hədisin bu hissəsini Süyuti “Camiu`l-Kəbir” kitabında: 2\827 rəvayət
etmişdir.
385 Təbərani “əl-Kəbir”: 6962), Qadai “Müsnədu Şihab”: 1279, Heysəmi
“Məcmə”: 7\194. Hədis zəifdir.
384
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əziyyətlə (minnətlə) verilən sədəqədən daha yaxşıdır
ayəsini eşitməmisənmi?” Bunu İbn Əbu Hatim rəvayət
etmişdir. 386
Həsən əl-Bəsrinin mürsəl olaraq Peyğəmbərdən  rəvayət
etdiyi hədisdə belə buyurulur:

ِ َّْاس و أَن
ِ
ِ َّ "إِ َّن ِمن
"الو ْج ِه
َ َ ِ الص َدقَة أَ ْن ته َسل َم َعلَى الن
ت طَل ه
َ
َ يق

“İnsanlara gülər üzlə salam vermək sədəqədir.” Bunu İbn
Əbu Dünya rəvayət etmişdir.
Muaz ibn Cəbəl  belə deyir: “Bilməyən insana elm
öyrətmək sədəqədir”.387
İnsanlara əziyyət verməkdən uzaq dayanmaq da bu növ
sədəqələrdəndir. Buxari və Müslimin “Səhih” kitabında Əbu
Zərr  deyir ki, Peyğəmbərə  belə dedim:

ِ
،اد ِف َسبِيلِ ِه
َ " َي َر هس
ُّ َول للاِ أ
َ ْي الَ ْع َم ِال أَف
 ا ِلَيَا هن َو ال َه ه:ض هل؟ قَ َال
ِ ِ
ِ َالرق
ِ ي
:ت
ُّ َ فَأ:ت
َ ْاب أَف
 أَنْ َف هس َها عْن َد أَ ْهل َها َو أَ ْكثَ هرَها َثَنا قه ْل ه:ض هل؟ قَ َال
قه ْل ه
ِ َ و ت، تهعِي صانِعا:فَِإ ْن َل أَفْ عل؟ قَ َال
،ِول للا
َ  َي َر هس:ت
 قه ْل ه.صنَ هع لَ ْخَر َق
ْ َ
َ ه
َْ ْ
ِ ف َشَّرَك َع ِن الن
ِ ت َع ْن بَ ْع
 فَِإن ََّها،َّاس
ُّ  تَ هك:الع َم ِل؟ قَ َال
َ ت إِ ْن
ضعه ْف ه
َ ْأََرأَي
َ ض
"ص َدقَة
َ
Bu sözü İbn Kəsir “Təfsir” kitabında: 1\325 İbn Əbu Hatimdən rəvayət
etmişdir.
387 İbn Məcə: 243 Həsən əl-Bəsridən, o da Əbu Hüreyrədən Peyğəmbərin
belə buyurduğunu rəvayət edir: “Ən fəzilətli sədəqə bir şəxsin elm
öyrənib sonra onu müsəlman qardaşına öyrətməsidir”. Həsən əl-Bəsri
Əbu Hüreyrədən hədis dinləməmişdir. İbn Əbu Xeysəmə “Elm”
kitabında: 1138 bu hədisi Həsən əl-Bəsridən mürsəl olaraq rəvayət
etmişdir.
386
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“Ey Allah`ın elçisi  ! Hansı əməl daha fəzilətlidir?”
Peyğəmbər  buyurdu: “Allah`a  iman və Allah  yolunda
cihad etmək”. Dedim: “Kölə azad etməyin ən fəzilətlisi
hansıdır?” Peyğəmbər  buyurdu: “Sahibinə görə ən gözəl və
ən bahalı olanını azad etmək”. Dedim: “Əgər bunları edə
bilməzsəm?” Peyğəmbər  buyurdu: “Bunları edənə kömək
edərsən və etməyənlərin adından sən edərsən”. Daha sonra
dedim: “Ey Allah`ın elçisi  ! Bu işin bir qismini etməkdən
aciz olsam mənə nə buyurursunuz?” Peyğəmbər  buyurdu:
“İnsanlara pislik etməkdən uzaq dayanarsan və bu da sənin
üçün sədəqədir.”388
Əbu Zərrin  rəvayət etdiyi bu hədis bəzi əlavələr ilə
başqa kitablarda rəvayət edilmişdir. Məsələn, Tirmizi bu
hədisi belə rəvayət etmişdir: Peyğəmbər  buyurdu:

ِ  و أَمرَك ِب،"تَب ُّسمك ِف وج ِه أَ ِخيك لَك ص َدقَة
ك
َ  َو نَ ْهيه،ملع هروف
ْ
َْ َ َ ه
َ َ َ
َ ْه
ِ الر هجل ِف أَْر
 َو،ص َدقَة
َّ ض ا
َ َلضلَِل ل
 َو إِْر َش ه،ص َدقَة
َ ك
َ َع ِن املْن َك ِر
َ َّ اد َك
ك ِم ْن
َ  َو إِفْ َراغه،ص َدقَة
َ َالعظْ َم َع ِن الطَِّر ِيق ل
َ إِ َماطَته
َ ك
َ ك الَ َجَر َو الش َّْو َك َو
"ص َدقَة
َ َيك ل
َ َدلْ ِو َك ِف َدلْ ِو أَ ِخ
َ ك
“Qardaşının üzünə təbəssümün sənin üçün sədəqədir.
Yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirməyin sədəqədir. Qərib
bir yerdə bir nəfərə yol göstərməyin sənin üçün sədəqədir.
Yolda insanlara əziyyət verən daşı, tikanı və sümüyü
götürməyin sənin üçün sədəqədir. Öz vedrəndə olanı
qardaşının vedrəsinə boşaltmağın sədəqədir.”389

Buxari: 2518, Müslim: 84, İmam Əhməd: 5\150. İbn Hibban: 4596
hədisin səhih olduğunu demişdir.
389 Tirmizi: 1956, Buxari “Ədəbu`l-Mufrad”: 891. İbn Hibban: 474 hədisin
səhih olduğunu demişdir.
388
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İbn Hibban “Səhih” kitabında Əbu Zərrdən  rəvayət
etdiyi hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

ٍّ
ِ "لَْيس ِم ْن نَ ْف
ت فِ ِيه
ْ ص َدقَة ِف هك ِل يَ ْوم طَلَ َع
َ س ابْ ِن
َ آد َم إِلَّ َعلَْي َها
َ
ِ ِ َ  ي رس: قِيل.الشَّمس
 إِ َّن:َّق ِبَا؟ قَ َال
صد ه
َ َص َدقَة نَت
َ  َو م ْن أَيْ َن لَنَا،ول للا
ْ ه َ َ َه
ِ
ِ ِ
ِ
 َو الَ ْم هر،يل
 َو التَّ ْح ِم ه، َو التَّ ْكبِريه،يح
َ أَبْ َو
 التَّ ْسب ه:اب الَْري لَ َكث َرية
 َو التَّ ْهل ه،يد
ِ ِبملعر
 َو ته ْس ِم هع،ط الَذَى َع ِن الطَِّر ِيق
 َو هتِي ه، َو الن َّْه هي َع ِن املْن َك ِر،وف
ْه
ِ و تَسعى بِ ِشدَّة، و تَ هد ُّل املست ِد َّل علَى حاجتِ ِه، و تَه ِدي الَعمى،الَص َّم
ْ َ َ
َ ْ َ َ َ َ َْ
َ َْ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِك مع الضَّع
،يف
َ َساقَ ْي
َ  َو َْتم هل بِش َّدة ذ َر،املستَغيث
َ َ َ اعْي
ْ ك َم َع اللَّ ْه َفان
"ك
َ ك َعلَى نَ ْف ِس
َ ص َدقَة ِمْن
َ فَ َه َذا هكلُّهه

“Günəşin doğduğu hər bir gün sədəqə vermək insan
oğluna bir borcdur.” Səhabələr f dedilər: “Ey Allah`ın
Rəsulu ! Hər gün veriləcək sədəqəni biz haradan tapaq?”
Peyğəmbər  buyurdu: “Şübhəsiz ki, xeyir qapıları çoxdur:
“Sübhənallah”, “Allah`u əkbər”, “Əlhəmdulilləh”, “Lə iləhə
illəllah” demək, yaxşılığa əmr edib, pisliyə mane olmaq,
yoldan insanlara zərər verən şeyləri götürmək, kar olan
insana başqalarının sözlərini çatdırmaq, gözləri görməyənə
yol göstərmək, kömək istəyənlərə ehtiyaclarına görə yardım
etmək, gücün catdığı qədər səndən kömək istəyən adamın
ehtiyacını həll etmək üçün çalışmaq, edə bildiyin qədər zəif
insanların yüklərini daşımaq bütün bunlar sənin tərəfindən
özün üçün verilmiş sədəqədir.”390
İmam Əhməd Əbu Zərrdən  belə dediyini rəvayət
etmişdir:

390

İbn Hibban: 3377.
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ِ َ "ي رس
ِ
: قَ َال،ص َّد هق
َ َص َّدقهو َن َو لَ نَت
َ َ يَت،ب الَ ْغنيَاءه ِبلَ ْج ِر
َ َه
َ  ذَ َه،ول للا
ِ
ِ ْو أَن
يق
َ  َو ه َدايَته،ص َدقَة
َ  َرفْ عه:ص َدقَة
َ تف
َ َ
َ ك الطَِّر
َ العظْ َم َع ِن الطَِّر ِيق
َ ك
َ يك
ِ
ك َع ِن الَ ْغتَِم
ْ يف بَِف
َ  َو بَيَانه،ص َدقَة
َ ِض ِل قه َّوت
َ  َو َع ْونه،ص َدقَة
َ ك الضَّع
َ ك
َ
 َنِْت َش ْه َوتَنَا َو،ِول للا
َ  َي َر هس:ت
َ َك ْامَرأَت
َ اض َعته
َ َ َو همب،ص َدقَة
 قه ْل ه،ص َدقَة
َ ك
َ
، نَ ْعم:ت
 قه ْل ه: أَ َكا َن َيْ َثه؟ قَ َال،ت لَ ْو َج َعلَهه ِف َحَرٍّام
َ ْ أََرأَي:نه َؤ َج هر؟! قَ َال
"لش ِر َو لَ َْتتَ ِسبهو َن ِبلَِْري
َ  أَفَتَ ْحتَ ِسبهو َن ِب:قَ َال
“Ey Allah`ın Rəsulu! Varlılar savabları alıb getdilər, onlar
sədəqə verirlər biz isə sədəqə vermirik. “Peyğəmbər 
buyurdu: “Səndə də verə biləcəyən sədəqə vardır. Yolda
insanlara əziyyət verən sümüyü götürməyin sədəqədir,
insanlara yol göstərməyin sədəqədir, əlindən gəldiyi qədər
zəiflərə kömək etməyin sədəqədir, danışmağa çətinlik çəkən
adamın demək istədiyini açıqlamağın sədəqədir, xanımınla
yaxınlıq etməyin sədəqədir”. Dedim: “Ey Allah`ın Rəsulu!
Şəhvani arzumuzu yerinə yetirməklə savabmı qazanacağıq?”
Peyğəmbər  buyurdu: “Sən mənə de görüm, əgər o şəxs
bunu haram yolla etsəydi günah qazanacaqdımı?” Dedim:
“Bəli!” O buyurdu: “Edilən pis işi hesaba qatırsan, ancaq
edilən yaxşı işi hesaba qatmırsan?” 391 İmam Əhmədin
rəvayət
etdiyi
başqa
bir
rəvayətdə
isə
belə
deyilir:“Peyğəmbər  buyurdu:

ِ
"ص ِرَك
ْ َك ِو ف
ْ َ فَ َذكَِر ف،ص َدقَة َكثِ َرية
َ ِض َل سَْع
َ "إِ َّن ف
َ َض َل ب
َ يك

“Şübhəsiz ki, sənin sədəqə verəcəyin çox şeylər vardır.
Eşıtməyinin və görməyinin fəzilətini xatırla!” 392 İmam

391
392

İmam Əhməd: 5\154.
İmam Əhməd: 5\167.
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Əhmədin rəvayət etdiyi başqa bir hədisdə isə Peyğəmbər 
buyurur:

ِ
ِ
اب َّ ِ
"إِ َّن ِمن أَبْو ِ
الص َدقَة التَّ ْكبِريهَ ،و هسْب َحا َن للاَ ،و الَ ْم هد للَ ،و لَ إِلَهَ
ْ َ
إِلَّ للا ،و أَست ْغ ِفر للا ،و َتْمر ِبملعر ِ
وف َو تَْن َهى َع ْن املْن َك ِرَ ،و تَ ْع ِزهل
ه َ ْ َ ه َ َ هه ْه
الش ْوَكةَ َع ْن طَ ِر ِيق النَّ ِ
العظْ َم َو الَ َجَرَ ،و تَ ْه ِدي الَ ْع َمىَ ،و ته ْس ِم هع
َ
اس َو َ
الَص َّم و الَب َكم ح َّّت ي ْف َقه ،و تَ هد ُّل املستَ ِد َّل علَى ح ٍّ
ت
اجة لَهه قَ ْد َعلَّ ْم َ
َ َ َ
ْ
َ َ ْ َ َ َ َ َ
يث ،و تَرفَع بِ ِشدَّةِ
ِ
ان املستَغِ ِ
ك إِ َل اللَّه َف ِ
َم َكانَ َهاَ ،و تَ ْس َعى بِ ِشدَّة َساقَ ْي َ
ْ
َ ْه
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ك ِمن أَبْوا ِ
ك،
ب ال َّ
ك َعلَى نَ ْف ِس َ
ص َدقَِة ِمْن َ
اعْي َ
ذ َر َ
ك َم َع الضَّعيف ،هك ُّل َذل َ ْ َ
ك ِف ِج ِ
ف يَ هكو هن ِل أَ ْجر ِف َش ْه َوِت؟
ك َزْو َجتَ َ
اع َ
َو لَ َ
تَ :كْي َ
َ
ك أَ ْجر ،قه ْل ه
فَ َق َال رس ه ِ
ت َخْي َرهه،
ت لَ ْو َكا َن لَ َ
ك ِولَد ،فَأَ ْد َرَك َو َر َج ْو َ
ول للا  :أََرأَيْ َ
َه
فَمات ،أَ هكْنت َْتتَ ِس ِ
ت :بَ ِل
َ َ
ت َخلَ ْقتَهه؟ قه ْل ه
عم ،قَ َال :فَأَنْ َ
ب بِه؟ قه ْل ه
َ
ت :نَ ْ
ه
ت
ت هكْن َ
ت :بَ ِل للاه َه َداهه ،قَ َال :فَأَنْ َ
ت َه َديْتَهه؟ قه ْل ه
للاه َخلَ َقهه ،قَ َال :فَأَنْ َ
ِ
ِِ ِ
ك فَ ْ
ت :بَ ِل للاه َكا َن يَ ْرهزقههه ،قَ َالَ :ك َذل َ
تَ ْرهزقههه؟ قه ْل ه
ض ْعهه ِف َحلَله َو َجنْبهه
ك أَ ْجر"
َحَر َامهه ،فَِإ ْن َشاءَ للاه أَ ْحيَاههَ ،و إِ ْن َشاءَ أََماتَههَ ،و لَ َ
“Sənin özün üçün verə biləcəyin sədəqələr var. Bunlar
“Allah`u əkbər”, “Əlhəmdulilləh”, “Lə iləhə illəllah” və
“Əstəğfirullah” demək, yaxşılığı əmr edib, pisliklərə mane
olmaq, insanların yolu üzərində olan tikan, sümük və daşları
təmizləmək, korlara yol göstərmək, kar və lal olanların bir
şeyi başa düşməsinə kömək etmək, ehtiyacını haradan həll
edəcəyini bildiyin birinə kömək istədiyi zaman yol
göstərmək, itirdiyi bir şeyi tapmaq üçün kömək istəyənə
gücün çatdığı qədər kömək etmək, zəiflərin yükünü gücün
çatdığı qədər daşımaqdır. Bununla birlikdə, xanımınla
304

yaxınlıq etməyinə görə də sənə savab vardır.” Əbu Zərr 
deyir ki, dedim: “Şəhvətimi söndürməyimdə mənim üçün
necə əcr olar?” Peyğəmbər  buyurdu: “Sən mənə deyə
bilərsənmi, əgər o yaxınlıqdan sənin bir oğlun olsa, sən də
onun üçün Allah`dan  xeyir istəsən, o böyüdükdən sonra
ölsə, ona görə Allah  qatında savab qazanmış olmazsanmı?”
Mən dedim: “Bəli!” Peyğəmbər  buyurdu: “Onu sənmi
yaratdın?” Dedim: “Xeyr, Allah  yaratdı!” Peyğəmbər 
soruşdu: “Ona sənmi hidayət verdin?” Dedim: “Xeyr, Allah 
hidayət verdi!” Peyğəmbər  buyurdu: “Onun ruzisini sənmi
verirdin?”Dedim: “Xeyr, Allah  verirdi!” Peyğəmbər 
buyurdu: “O uşağın halal yoldan meydana gəlməsinə səbəb
olub haram yollardan uzaq durmaq da belədir. Sonra Allah 
istəyərsə onu yaşadar, istəyərsə öldürər və sən savabını
alarsan.”393
Bu hədisin zahirindən anladığımız odur ki, bir kişi öz
xanımı ilə yaxınlıq etməsindən, uşaq sahibi olmaq niyyətinə
görə savab qazanmaqdadır. Çünki, əgər uşaq yaşayarsa
onun tərbiyəsi və təliminə görə, əgər vəfat edərsə, qarşılığını
Allah`dan  gözləyib səbir etməsinə görə savab qazanmış
olar. Ancaq, yaxınlıq etməkdə sadəcə şəhvətini soyutmaqdan
başqa bir niyyəti olmayan şəxslərin, bu hədisdə qeyd olunan
mövzulara daxil olub-olmadıqları mübahisəlidir.
Səhih bir hədisdə həmçinin bir insanın ailəsi üçün
xərclədiklərinin sədəqə olduğu bildirilir. Buxari və Müslimin
“Səhih” kitabında Əbu Məsud əl-Ənsaridən  rəvayət
etdikləri hədisdə peyğəmbər  belə buyurur:

ِِ
"ص َدقَة
َّ "نَ َف َقةه
َ الر هج ِل َعلَى أَ ْهله

393

İmam Əhməd: 5\168-169.
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“Kişinin ailəsi üçün xərclədiyi, onun üçün sədəqədir.”
Müslimin rəvayətində isə “Savabını Allah`dan  gözləyərsə”
sözü yer almaqdadır. Buxaridə keçən rəvayətlərin birində isə
belə deyilir:

ِ
ِِ
ص َدقَة
َّ "إِذَا أَنْ َف َق
َ  فَ هه َو لَهه،الر هج هل َعلَى أَ ْهله َو هه َو َْيتَسبه َها

“Bir insan əvəzini Allah`dan  gözləyərək ailəsi üçün bir
şey xərcləyərsə bu onun üçün sədəqədir.” 394 Sad ibn Əbu
Vəqqasdan  rəvayət olunan bu hədisdə də edilən
xərcləmənin Allah  rizası niyyəti ilə edildiyi zaman sədəqə
sifətini qazanacağı bizə bildirilməkdədir. Peyğəmbər  belə
buyurur:

ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ َح َّّت اللُّ ْق َمة،ت َعلَْي َها
َ "إِن
َ َّك لَ ْن تهْنف َق نَ َف َقة تَ ْب تَغي بَا َو ْجهَ للا إِلَّ أهج ْر
"ك
َ ِتَ ْرفَعه َها إِ َل ِف ْامَرأَت

“Sən Allah`ın rizasını qazanmaq üçün etdiyin hər bir
xərcləmədən, hətta xanımın ağzına uzatdığın loxmaya görə
də mütləq savab qazanırsan.” Bu hədisi Buxari və Müslim
rəvayət etmişlər. 395
İmam Müsliminin “Səhih” kitabında Səvbandan
peyğəmbərin  belə dediyi rəvayət edilmişdir:



َّ ض هل
 َو ِدينَار يهْن ِف هقهه َعلَى،الر هج هل َعلَى َعيَالِِه
َّ الد َننِريه ِدينَار يهْن ِف هقهه
َ ْ"أَف
"ِص َحابِِه ِف َسبِ ِيل للا
َّ  َو ِدينَار يهْن ِف هقهه،ِفَ َر ٍّس ِف َسبِ ِيل للا
ْ َالر هج هل َعلَى أ
“Ən fəzilətli pul, kişinin ailəsi üçün xərclədiyi, Allah 
yolunda cihad etmək üçün atına xərclədiyi və Allah 

Buxari: 55, 4006, “Ədəbu`l-Mufrad”: 479, Müslim: 1002, Tirmizi: 1965.
İbn Hibban: 4238 hədisin səhih olduğunu demişdir.
395 Buxari: 5354, Müslim: 1628.
394
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yolunda dostlarına xərclədiyidir.” 396 Əbu Qulabə bu hədisi
nəql edərək belə demişdir: “Peyğəmbər  bu hədisdə ailəyə
xərclənəcək pul ilə sözə başlamışdır. Allah  qatında bu
adamdan daha böyük savaba sahib kim ola bilər ki, onun
sayəsində Allah  kiçik uşaqları qoruyar və ehtiyaclarını
ortadan qaldırar?”
Müslimin “Səhih” kitabında Səddən  rəvayət edilən
hədisdə peyğəmbər  belə buyurur:

ِ
ِ
ك
َ ك ِم ْن َمال
َ  َو إِ َّن َما َتْ هك هل ْامَرأَته،ص َدقَة
َ ك َعلَى َعيَال
َ َ"إِ َّن نَ َف َقت
َ ك
ص َدقَة
َ

“Ailənə xərclədiklərin sənin üçün sədəqədir, xanımının
yedikləri sənin üçün sədəqədir.” 397 Müslimin “Səhih”
kitabında Əbu Hüreyrədən  rəvayət etdiyi hədisdə isə
Peyğəmbər  belə buyurur:

ِ ٍّ
ِ ِ
ِ
ت
َ ْص َّدق
َ َ َو دينَار ت، َو دينَار أَنْ َف ْقتَهه ِف َرقَبَة،"دينَار أَنْ َف ْقتَهه ِف َسبِ ِيل للا
ِ
ِ
ٍّ بِِه َعلَى ِمس ِك
ضله َها ال ِدينَ هار ال ِذي
َ  َو دينَار أَنْ َف ْقتَهه َعلَى أَ ْهل،ي
َ  أَْف،ك
ْ
ِ
"ك
َ أَنْ َف ْقتَهه َعلَى أَ ْهل
“Allah  yolunda xərclədiyin, kölə azad etmək üçün
xərclədiyin, yoxsula sədəqə olaraq verdiyin və ailənə
verdiyin
pulların
arasında
ən
fəzilətlisi,
ailənə
xərclədiyindir.”398
İmam Əhmədin “Müsnəd”-ində və İbn Hibbanın “Səhih”
kitabında Əbu Hüreyrədən  rəvayət etdikləri hədisdə
Peyğəmbər  belə buyurur:
Müslim: 994, İmam Əhməd: 5\279, “Ədəbu`l-Mufrad”: 748, İbn Məcə:
2760. İbn Hibban: 4242 hədisin səhih olduğunu demişdir.
397 Müslim: 1627.
398 Müslim: 995.
396
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ِ ِِ
ك
َ صد
َ َّق بِِه َعلَى نَ ْف ِس
َ َ ت: فَ َق َال، عْندي دينَار: فَ َق َال َر هجل،ص َّدقهوا
َ َ"ت
ِ ِِ
 ِعْن ِدي: قَ َال،ك
َ صد
َ َِّق بِِه َعلَى َزْو َجت
َ  عْندي دينَار:قَ َال
َ َ ت: قَ َال،آخَر
ِ
ِ ِِ
ِ ْ  تَصد: قَ َال،ِدينَار آخر
: قَ َال،آخ هر
َ  عْندي دينَار: قَ َال،َّق بِه َعلَى َولَد َك
َ
ََ
ِ ِِ
ِ
"ص هر
ْ صد
َ َّق بِِه َعلَى َخاد ِم
َ ْ أَن: قَ َال،آخ هر
َ  عْندي دينَار: قَ َال،ك
َ ْت أَب
َ َت

“Sədəqə verin!” Orada olanlardan biri dedi: “Mənim bir
dinarım var”. Peyğəmbər  buyurdu: “Onu özünə xərclə!” O,
şəxs: “Mənim bir dinarım da var” dedi. Peyğəmbər :
“Onu xanımına xərclə” dedi. O, şəxs: “Mənim bir dinarım da
var” dedi. Peyğəmbər  buyurdu: “Onu da uşaqlarına
xərclə!” O, şəxs dedi: “Mənim bir dinarım da var”.
Peyğəmbər  buyurdu: “Onu da xidmətçinə xərclə!” O şəxs
“Mənim bir dinarım da var” dedi. Peyğəmbər  buyurdu:
“Onu haraya xərcləyəcəyini sən daha yaxşı bilirsən”.399
İmam Əhmədin Miqdam ibn Mədyəkrəbdən  rəvayət
etdiyi hədisdə peyğəmbər  belə buyurur:

 فَ هه َو،َولَ َد َك
ت
َ َما أَطْ َع ْم

ت
َ َ فَ هه َو ل،ك
َ ت نَ ْف َس
َ  َو َما أَطْ َع ْم،ص َدقَة
َ " َما أَطْ َع ْم
َ ك
 َو،ص َدقَة
َ َ فَ هه َو ل،ك
َ َت َزْو َجت
َ َل
َ  َو َما أَطْ َع ْم،ص َدقَة
َ ك
َ ك
ِ
"ص َدقَة
َ َ فَ هه َو ل،ك
َ َخاد َم
َ ك

“Özünə yedirdiyin hər bir şey sənin üçün sədəqədir,
uşağlarına yedirdiyin hər bir şey sənin üçün sədəqədir,
xanımına yedirdiyin hər bir şey sənin üçün sədəqədir,
xidmətçinə yedirdiyin hər bir şey sənin üçün sədəqədir.”400

İmam Əhməd: 2\251. İbn Hibban: 3337 hədisin səhih olduğunu
demişdir.
400 İmam Əhməd “Müsnəd”: 4\131. Heysəmi “Məcmə”-də: 3\119 bu
hədisi rəvayət etmiş və ravilərinin etibarlı şəxslər olduğunu demişdir.
399
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Buxari və Müslimin “Səhih” kitabında Ənəs ibn Malikdən
 rəvayət etdikləri hədisdə peyğəmbər  belə buyurur:

 أَْو،إِنْ َسان

ِ
ِ
ِ ِ ٍِّ
 فَيَأْ هك هل مْنهه، أَْو يَ ْزَرعه َزْرعا،س َغ ْرسا
" َما م ْن هم ْسلم يَغر ه
"ص َدقَة
َ  إِلَّ َكا َن لَهه، أَْو َدابَّة،طَْي ر

“Hər hansı bir müsəlman bir ağac əkər və ya yerə bir
toxum atarsa, ondan bir insan, bir quş və ya bir heyvan
yeyərsə, bu o şəxs üçün sədəqə olar.”401
Müslimin “Səhih” kitabında Cabir ibn Abdullahdan 
rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

ِ ِ
ِ
ِ ٍِّ
 َو َما هس ِر َق،ص َدقَة
َ س َغ ْرسا إِلَّ َكا َن َما أهك َل مْنهه لَهه
" َما م ْن هم ْسلم يَ ْغر ه
ِ
ِ َ و ما أَ َكل،السبع ِمْنه فَهو لَه ص َدقَة
ت الطَّْي هر
َ  َو َما أَ َك َل َّ ْ ه ه ه َ ه،ص َدقَة
َ مْنهه لَهه
َ َ
"ص َدقَة
َ  َو لَ يَ ْرهزهؤهه أَ َحد إِلَّ َكا َن لَهه،ص َدقَة
َ فَ هه َو لَهه

“Hər hansı bir müsəlman bir ağac əkərsə, ondan yeyilən
hər bir şey onun üçün sədəqə olar. Ondan oğurlanan hər bir
şey onun üçün sədəqə olar. Vəhşi heyvanların ondan
yedikləri onun üçün sədəqə olar. Quşların yedikləri onun
üçün sədəqə olar. Hər kim ondan bir şey azaldarsa onun
üçün sədəqə olar.” 402 Müslimdə gələn başqa bir rəvayətdə
isə: “Ondan bir insan, bir heyvan və ya bir quş yeyərsə,
Qiyamət günü onun üçün sədəqə olar” deyilir.
İmam Əhmədin “Müsnəd” kitabında zəif bir sənədlə
Muaz ibn Ənəs əl-Cühənidən  rəvayət edilən hədisdə
Peyğəmbər  belə buyurur:

Buxari: 2320, Müslim: 6012, Tirmizi: 1382.
Müslim: 1552, İmam Əhməd: 3\391. İbn Hibban: 3368 hədisin səhih
olduğunu demişdir.
401
402
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ٍّ
ٍّ  أو غرس ِغراسا ف غ ِري، اعتداء
ٍّ من بَن بنيان ف غري
 كان له أجرا جاري ما، ظلم ول اعتدا ٍّء
ظلم ول
انتفع به أحد من خلق الرَحان
“Hər kim zülm və haqsızlıq etmədən bir bina tikər və ya
zülm və haqsızlıq etmədən bir ağac əkərsə, Rəhmanın
yaratdıqlarından biri ondan faydalandığı müddətcə onun
üçün daim savab yazılar.”403
Buxari “Tarix” kitabında Cabirdən  mərfu olaraq rəvayət
etdiyi hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

ٍّ ْب ِمْنهه َكبَد َحَّرى ِم ْن ِج ٍّن َو لَ إِن
س َو لَ َسبه ٍّع
ْ " َم ْن َح َفَر َماء َلْ تَ ْشَر
ِ و لَ طَائٍِّر إِلَ آجره للا ي وم
"القيَ َام ِة
َ ْ َ َ َه ه
َ

“Hər kim bir su quyusu qazarsa və ürəyi yanan hər hansı
cin, insan, heyvan və ya quşun ondan hər su içdiyinə görə,
Allah  Qiyamət günü ona savab verər.”404
Bu hədislərin zahirindən başa düşürük ki, əgər bir əkinçi
və ya təsərüfatçı hər hansı bir qəsdi və niyyəti olmadan ağac
və ya başqa bir şey əkərsə buna görə savab qazanar.
Həmçinin Peyğəmbərin : “ Necə bilirsiniz, əgər onu harama
yönəltsə, günah yazılarmı? Eləcə də halala yönəltsə, ona
savab yazılar” sözündən aşağıdakı mənanı başa düşərik: Hər
hansı bir niyyəti və qəsdi olmadan xanımı ilə yaxınlıq edən
şəxs də savab qazanar. Çünki xanımı ilə yaxınlıq edən şəxs
torpağı belləyib ona toxum atan kimidir. Belə ki, alimlərin bir
qismi bu görüşü seçmişlər. Muhamməd ibn Quteybə də
yemək, içmək və yaxınlıq mövzusunda bu fikrə meyl
etmişdir. Onlar Peyğəmbərin  bu sözünü dəlil gətirirlər:
“Mömin şəxs hər bir şeydən, hətta ağzına götürdüyü tikədən
də savab qazanar”. Lakin onların dəlil gətirdikləri bu hədis
403
404

İmam Əhməd: 3\483, Təbərani “əl-Kəbir”: 20\410. Hədis zəifdir.
“Tarix”: 1\332.
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alimlər arasında bilinməməkdədir. Ancaq daha çox bilinən
hədis Peyğəmbərin  Sad ibn Əbu Vəqqasa  dediyi
aşağıdakı sözdür: “Allah`ın  razılığını qazanmağın üçün
etdiyin bütün xərcləmələrdə savab qazanarsan, hətta
xanımının ağzına uzatdığın loxmadan da”. Buradakı ifadə
ixlas şərtinə bağlanmışdır. Beləliklə loxma ilə əlaqədar
hədislər buradakı ixlas şərtinə bağlıdır. Ən doğrusunu Allah
 bilir. Həmçinin bu mənaya Allah`ın  aşağıdakı ayəsi də
dəlalət etməkdədir: “Onların gizli söhbətlərinin çoxunda
xeyir yoxdur. Xeyir ancaq sədəqə verməyi, yaxud yaxşılıq
etməyi və ya insanlar arasında sülh yaratmağı əmr edən
kimsənin söhbətindədir. Allah`ın razılığını qazanmaq
üçün belə işlər görən kimsəyə (axirətdə) böyük mükafat
verəcəyik!” (Nisə 114) Bu ayədə bəzi əməllər xeyirli işlər
olaraq sayılmasına baxmayaraq, ixlasla edildiyi zaman
bunlara savab veriləcəyi bildirilmişdir. Əgər bunları
riyakarlıq üçün edərsə o zaman savab əvəzinə cəza almış
olar. Üzərində ixtilaf olan məsələ bu əməllərin saleh və fasid
bir niyyətlə edilməsi məsələsidir ki, Əbu Süleyman ədRərani bu haqda belə deyir: “Bir insanın xeyirli bir əməli
niyyətsiz etdiyi zaman, digər dinlərə nisbətdə İslam dinini
seçmə niyyəti onun üçün yetərlidir”.405 Bu alimin sözündən
də başa düşdüyümüz kimi, bir insan niyyət etməsə də bütün
əməllərinə görə savab qazanar. Çünki o, İslama girməklə
bütün xeyirli əməlləri bütünlüklə seçmişdir. Bu niyyətlə
etmiş olduğu bütün əməllərə görə savab qazanmış olur. Ən
doğrusunu Allah  bilir.
Peyğəmbərin  “Necə bilirsiniz, əgər onu harama
yönəltsə, günah yazılarmı? Eləcə də halala yönəltsə, ona

405

Əbu Nueym əl-İsfəhani “əl-Hilyə” kitabında: 9\271.
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savab yazılar” sözü üsul alimlərinə görə əksi ilə müqayisə
adlanır.
İbn Məsudun  bu sözü də bu mənadadır:
“Peyğəmbərimiz  bir söz dedi və mən də ona oxşayan başqa
bir söz dedim. Peyğəmbərimiz  :

"ات يه ْش ِرهك ِبللِ َشْيئا َد َخ َل النَّ َار
َ " َم ْن َم

“Hər kim Allah`a  şərik qoşaraq ölərsə Cəhənnəmə girər”
buyurur. Mən də deyirəm ki “Hər kim Allah`a  şərik
qoşmadan ölərsə Cənnətə girər”.406
Mal ilə verilməyən sədəqənin ikinci qismi isə, insanın
sadəcə özünə faydalı olan əməllərdir. Bunlarda Allah`ı  zikr
etməyə daxil olan “Allah`u əkbər”, “Sübhənallah”,
“Əlhəmdulilləh”, “Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh” sözləri
və Allah`dan  bağışlanma istəmək , məscidə yeriyərək
getmək kimi əməlləri misal verə bilərik.
Ancaq namaz, zəkat, oruc və cihad kimi ibadətlərin
sədəqə olduğu mövzusunda hədislərdə hər hansı bir şey
qeyd olunmur. Bu əməllərin çoxu mal ilə verilən sədəqədən
daha fəzilətlidir. Çünki hədisdə qeyd olunan bu əməllər,
kasıb səhabələrin, varlıların fərz olaraq verdikləri zəkatın
xaricində qalan və nafilə adlandırılan sədəqələrin yerini
tutacaq əməlləri soruşduqları zaman cavab Peyğəmbər 
tərəfindən bildirilmişdir. Fərz əməllərə gəldikdə isə, bunları
etməkdə onsuz da hər kəs eynidir.
Zikrin, mal ilə veriləcək sədəqələr və digər əməllərdən
daha üstün olduğu haqqında bir çox hədis günümüzə gəlib
çatmışdır. Əbu Dərdanın  rəvayət etdiyi bu hədis də
bunlardan biridir. Peyğəmbər  belə buyurur:

406

Buxari: 1238, Müslim: 94, İmam Əhməd: 1\425, İbn Məndə “İman”: 66.
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ِ ِ و أَْزَكاها ِعْن َد مل،"أََل أهنَبِئه هكم ِبَ ِري أَ ْعمالِ هكم
 َو أَْرفَعِ َها ِف،يك هك ْم
َ َ ْ َ ْ ْ
َ
ِ  و خ ٍّري لَ هكم ِمن إَنْ َف،درجاتِ هكم
ِ الذ َه
َّ اق
 َو َخ ٍّْري لَ هك ْم ِم ْن أَ ْن،ض ِة
َّ ب َو ا ِلف
ْ ْ ْ َ َ ْ َ ََ
ول
َ  بَلَى َي َر هس:ض ِربهوا أَ ْعنَاقَ هك ْم؟ قَالهوا
ْ َ َو ي،ضَربهوا أَ ْعنَاقَ هه ْم
ْ َ فَت،تَ ْل َق ْوا َع هد َّوهك ْم
" ِ ِذ ْك هر للا: قَ َال،ِللا
“Sizə əməlləriniz içində ən xeyirli, Rəbbinizin yanında ən
təmiz, dərəcəsinə görə ən üstün, sizin üçün qızıl və gümüşü
sədəqə verməkdən daha xeyirli, düşmənlə qarşılaşıb onun
boynunu vurmanğıızdan və onların sizin boynunuzu
vurmasından daha fəzilətli əməli deyimmi?” Səhabələr f
dedilər: “Bəli ey Allah`ın Rəsulu!” Peyğəmbər  buyurdu:
“Allah`ı zikr etmək”.407 Bu hədisi İmam Əhməd və Tirmizi
rəvayət etmiş, İmam Malik “Muvatta” kitabında hədisi
məvquf408 olaraq nəql etmişdir.

Buxari və Müslimin “Səhih” kitabında Əbu Hüreyrədən 
rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər belə buyurur:

، َو لَهه الَ ْم هد،ك
 لَهه امل ْل ه،يك لَهه
َ  لَ إِلَهَ إِلَّ للاه َو ْح َدهه لَ َش ِر:" َم ْن قَ َال
ِ ٍّ
ِ ٍّ
ِ
ت لَهه َع ْد َل
ْ َ َكان،ٍّ َو هه َو َعلَى هك ِل َش ْيء قَدير ِف يَ ْوم مئَةَ َمَّرة،يت
هْييِي َو هَي ه
ٍّ
ِ
ِ ٍّ
ِ
ِ
ِ ََع َشر ِرق
ْ َ َو َكان،ت َعْنهه مئَةَ َسيِئَة
ْ َ َو هُمي،ت لَهه مئَةَ َح َسنَة
ْ َ َو هكتب،اب
ت لَهه
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِح ْرزا م َن الشَّْيطَان يَ ْوَمهه ذَل
َ ْ َو َلْ َيْت أَ َحد ِبَف،ك َح َّّت َيهْسي
َض َل مَّا َجاء
ِ
"ك
َ بِِه إِلَّ أَ َحد َع ِم َل أَ ْكثَ َر ِم ْن َذل
İmam Əhməd: 5\195, Tirmizi: 3377, İbn Məcə: 3790, Bəğavi: 1244.
Həmçinin hədisi Hakim: 1\496 rəvayət etmiş və imam Zəhəbi hədisin
səhih olduğunu qeyd etmişdir.
408 Məvquf hədis səhabələrdən nəql olunan sözlərə deyilir.
407
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“Hər kim gündə yüz dəfə “Lə iləhə illəllah`u vəhdəhu lə
şərikə ləhu, ləhu`l-mulku və ləhu`l-həmdu, yuhyi və yumit
və huvə alə kulli şeyin qadir” deyərsə ona on dənə kölə azad
etmiş kimi savab yazılar, onun üçün yüz savab yazılar və
yüz günahı silinər, Bu sözlər axşama qədər Şeytandan onu
qorumağa vasitə olar. Bu sözləri ondan daha çox deyəndən
başqa heç kim, ondan daha fəzilətli bir əməl etmiş olmaz.”409
Yenə də Buxari və Müslimin “Səhih” kitabında Əbu
Eyyub əl-Ənsaridən  rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər 
belə buyurur:

ٍّ "من قَا َهلا ع َشر مَّر
ِ س ِمن ولَ ِد إِ ْس
ٍّ  َكا َن َك َم ْن أَ ْعتَ َق أَْربَ َعةَ أَنْ هف،ات
"يل
اع
َ
ْ
َ َ َ َ َْ
َ
َ

“Hər kim bu sözü on dəfə deyərsə İsmayılın a
övladlarından dörd nəfəri azad etmiş olar.”410
İmam Əhməd və Tirmizi Əbu Səid əl-Xudridən  belə
dediyini rəvayət edirlər:

ِ ي العِب ِاد أَفْضل درجة ِعْن َد للاِ ي وم
ِ
:القيَ َام ِة؟ قَا َل
َّ "أَ َّن الن
َ َْ
َ ََ َ ه
َ ُّ َ أ: هسئ َل َّب
ِ
ِ َّ
: َو ِم َن الغَا ِزي ِف َسبِ ِيل للاِ؟ قَ َال،ِول للا
َ  َي َر هس:ت
الذاك هرو َن للاَ َكثريا قه ْل ه
ِ
ِ
ِِ
ِ
،ب َدما
َ لَ ْو
َ ب بِ َسْيفه ِف ال هكفَّا ِر َو امل ْش ِرك
َ ضَر
َ ي َح َّّت يَْن َكسَر َو َيْتَض
ِ
"ض َل ِمْنهه َد َر َجة
َ ْلَ َكا َن ال َذاك هرو َن للَ أَف
“Bir gün Peyğəmbərdən  soruşdular: “Qiyamət günü
Allah  qatında ən üstün olan qul kimdir?” Peyğəmbər 
buyurdu: “Allah`ı  çox zikr edənlər.” Mən dedim: “Ey
Allah`ın elçisi  ! Allah  yolunda döyüşən qazilərdən də
üstündürmü?” Peyğəmbər  buyurdu: “Kafirlərin və
Buxari: 3293, Müslim: 2691, İmam Əhməd: 2\302, imam Malik: 1\209,
Tirmizi: 3468, İbn Məcə: 3798.
410 Buxari: 6404, Müslim: 2693.
409
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müşriklərin arasına girib qılıncı qırılana və hər tərəfi qan
içində olana qədər döyüşsə də, Allah`ı  zikr edənlər
dərəcəsinə görə ondan daha üstündür”.411 Bu hədisin eynisi
Muaz ibn Cəbəl və Cabir ibn Abdullahdan  mərfu olaraq
rəvayət edilmişdir. Ancaq doğru olan hədisin Muazdan 
məvquf olaraq rəvayət edilməsidir.
Təbəraninin Əbu Musadan  rəvayət etdiyi hədisdə
Peyğəmbər  belə buyurur:

ِ ِ
ِ
 َكا َن،َآخَر يَ ْذ هك هر للا
َ  َو،"لَ ْو أَ َّن َر هجل ِف ح ْج ِرهِ َد َراه هم يه َقس هم َها
ِ ِ َّ
"ض َل
َ ْالذاك هر لل أَف

“Bir şəxs evində insanlara sədəqə olaraq pul paylasa və
bir digəri isə Allah`ı  zikr edərsə, Allah`ı  zikr edən şəxs
daha fəzilətlidir.”412
Cəfər əl-Fəryabinin Ənəs ibn Malikdən  rəvayət etdiyi
hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

ِ
ت َخ ْريا لَهه ِم ْن َع َش ِر
ْ َ َكان،و َهلَّ َل مئَة
"يَْن َح هرَها

، َو َسبَّ َح ِمئَة،" َم ْن َكبَّ َر ِمئَة
ٍّ  و ِمن سب ِع ب َد َن،اب ي عتِ هقها
ٍّ
ت
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َِرق

“Hər kim yüz dəfə “Allah`u əkbər”, yüz dəfə
“Sübhənallah“, yüz dəfə də “Lə iləhə illəllah” deyərsə bu

İmam Əhməd: 3\75, Tirmizi: 3376. Hədisi həmçinin Əbu Yələ: 1401,
İbn Üdey “əl-Kamil” kitabında: 3\981, Bəğavi: 1246 və İbn Həcər “Nətic
əl-Əfkar” kitabında: səh. 93 zəif bir sənədlə rəvayət etmişlər.
412 Heysəmi “Məcmə” kitabında: 10\47 bu hədisi Təbəranidən rəvayət
etmiş və ravilərinin etibarlı adamlar olduğunu demişdir. Hədisi Munziri
“ət`Tərğibu və`t-Tərhib” kitabında: 2\400 rəvayət etmiş və hədisin həsən
olduğunu demişdir.
411
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onun üçün on kölə azad etməkdən və yeddi dəvə kəsməkdən
daha xeyirlidir.”413
İbn Əbu Dünyə Əbu Dərdadan  belə rəvayət edir: “Əbu
Dərdaya  bir şəxsin yüz nəfəri azad etdiyi deyilir və Əbu
Dərda  belə cavab verir: “Bu adamın malına baxanda yüz
nəfəri azad etməsi əlbətdə çox sayılar, ancaq bundan daha
üstünü gecə-gündüz sizinlə birlikdə olan iman və daim
Allah`ı  zikr etməklə islaq olan bir dildir”.
Əbu Dərdadan  yenə də belə dediyi rəvayət edilir: “Yüz
dəfə “Allah`u əkbər” demək mənim üçün yüz dinar sədəqə
verməkdən daha sevimlidir”.414 Həmçinin Səlman əl-Farisi ,
səhabələrdən və tabiinlərdən bəzilərinin belə dediyi rəvayət
edilmişdir: “Zikr, edilən zikrin sayı qədər mal ilə verilən
sədəqədən daha üstündür”.
İmam Əhməd və Nəsai Ummu Hənidən  Peyğəmbərin 
ona belə dediyini rəvayət edir:

ِ ِ ِ ِ ٍّ
ِ ِ
ِ ٍّ ِ"سبِ ِحي للا ِمئَةَ تَسب
 َو،يل
َ ْ
َ
َ
َ  فَإن ََّها تَ ْعد هل مئَةَ َرقَبَة م ْن َولَد إ ْسَاع،يحة
ِ َ فَِإنَّها تَع ِد هل ل،ٍّيدة
ك ِمئَةَ فَ َر ٍّس هم ْل َج َم ٍّة هم ْسَر َج ٍّة
ْ
َ اَحَ ِدي للاَ ِمئَةَ َْت ِم
ْ َ
ِ
ِِ
ِ
ٍّ
َك ِمئَة
َ َ فَِإنَّ َها تَ ْعد هل ل، َو َكِ ِِبي للاَ ِمئَةَ تَ ْكبِ َرية،ي َعلَْي ِه َّن ِف َسبِ ِيل للا
َ َْتمل
 تََْله- : لَ أَ ْح َسبههه إِلَّ قَ َال-  َو َهلِلِي للاَ ِمئَةَ تَ ْهلِيلَ ٍّة،بَ َدنٍَّة هم َقلَّ َدةٍّ همته َقبَّلَ ٍّة
ِ َّ ما ب ي
ِ َ ِ و لَ ي رفَع ي ومئِ ٍّذ ِلَح ٍّد ِمثْل َعمل،ض
ِ
َ َْ َ
َ ْ َ الس َماء َو الَْر ِ َ هْ ه
َ َ ه
َك إلَّ أَ ْن َيْت
ِِ
"ت
َ بثْ ِل َما أَتَ ْي
“Gündə yüz dəfə “Sübhənallah” de çünki bu İsmayılın a
övladlarından yüz şəxsi azad etməyə bərabərdir. Yüz dəfə
Bu hədisi məşhur mənbələrdə tapa bilmədik. əl-Firyabinin “Zikr”
kitabının harada olduğu bilinmir.
414 Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 6\ 180.
413
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“Əlhəmdulilləh” de, çünki bu sənin üçün yüz dənə atı cilovu
və yəhəri ilə hazırlayıb cihada göndərməyə bərabərdir. Yüz
dəfə “Allah`u əkbər” de çünki bu sənin üçün Allah  yolunda
kəsilən və qəbul olunan yüz qurbana bərabərdir. Yüz dəfə
“Lə iləhə illəllah” de, (Hədisi rəvayət edən şəxs deyir ki, tam
olaraq belə dediyini düşünürəm) – bu göy ilə yerin arasını
doldurur. O gün içində, sənin etdiyinin eynisini edənlərdən
başqa Allah  qatına sənin əməlin kimi bir əməl
yüksəldilməz.” 415 Bu hədisin eynisini İmam Əhməd və İbn
Məcə rəvayət etmişlər. Onların rəvayəti belədir: “Gündə yüz
dəfə “Lə iləhə illəllah” de, bu söz özündən öncə heç bir
günah buraxmaz və heç bir əməl də bunu keçməz”. Bu hədisi
Tirmizi Amr ibn Şüeybdən o atasından, o da babasından
rəvayət etmişdir. 416
Təbəraninin İbn Abbasdan  mərfu olaraq rəvayət etdiyi
hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

" ِض َل ِم ْن ِذ ْك ِر للا
َ ْص َدقَة أَف
َ " َما

“Allah`ı  zikr etməkdən daha üstün bir sədəqə yoxdur.”
Firyabinin Əbu Umamədən  rəvayət etdiyi mərfu
hədisdə belə deyir:

ِ  و ج، و َِبل ِبَالِِه أَ ْن ي ْن ِف َقه،"من فَاتَه اللَّيل أَ ْن ي َكابِ َده
الع هد ِو
َه ه َ َ ه
َ ب م َن
َ َ َْ ه ْه ه ه
 ِم ْن ِب إِ َل للا
ُّ  فَِإن ََّها أَ َح،ِ فَ ْليه ْكثِْر ِم ْن هسْب َحا َن للاِ َو ِبَ ْم ِده،أَ ْن يه َقاتِلَهه
ٍّ َجبَ ِل ذَ َه
" ِ أَْو َجبَ ِل فِض ٍَّّة يهْن ِف هقهه ِف َسبِ ِيل للا،ب
İmam Əhməd: 6\344, Nəsai “Əməlu`l-yovmi və`l-leyləti”: 844,
Abdu`r-Razzəq: 20580, İbn Əbu Şeybə: 10\278. Hədis həsəndir.
416 Tirmizi: 3471, İbn Üdey “əl-Kamil”: 4\1417. Hədisin İbn Üdeydən
edilən rəvayəti zəifdir. Ola bilsin ki, Tirmizi daha öncə rəvayət etdiyimiz
hədisə görə bu hədisin həsən olduğunu demişdir.
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“Əgər bir şəxs gecə qalxıb ibadət etmir, malından
xərcləməkdə xəsislik edir və düşmənlə döyüşməkdə
qorxaqlıq göstərirsə “Sübhənallahi və bihəmdihi” zikrini çox
desin. Çünki bu zikr Allah  qatında, qızıldan bir dağ və ya
gümüşdən bir dağı Allah  yolunda xərcləməkdən daha
sevimlidir.”417 Bəzzar bu hədisi İbn Abbasın  hədisinə yaxın
sənəd ilə mərfu olaraq rəvayət etmişdir. Onun rəvayətində
isə bu cümlə vardır: “Allah`ın  zikrini çoxaltsın!” və bundan
əlavə heç bir söz yoxdur.418 Bu mənada bir çox başqa hədislər
vardır.

Hədisi Firyabinin sənədi ilə Təbərani “əl-Kəbir” kitabında: 7877
rəvayət etmişdir. Bu hədis zəifdir.
418 Bəzzar: 3057. Hədis zəifdir.
417
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İyirmi altıncı
HƏDİS:
NEMƏTLƏRİN
QARŞILIĞINDA
SƏDƏQƏ
VERMƏK
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ِ  (( ُك ُّل ُسلََمى ِم َن الن: ِول للا
َّاس
 قَ َال َر هس ه: قَ َال، ََع ْن أَِيب ههَريْ َرة
ٍ
ِ ِ الشم
ِِ
ِ
ِ ْي
ِ ْ َاالثْن
 َو،ص َدقَة
َ ْ َ تَ ْعد ُل ب:س
َ ْي
َ َعلَْيه
ْ َّ  ُك َّل يَ ْوم تَطْلُ ُع فيه،ص َدقَة
ِ
،ص َدقَة
َّ ْي
َ َ أَ ْو تَ ْرفَ ُع لَهُ َعلَْي َها َمت، فَ تَ ْح ِملُهُ َعلَْي َها،الر ُج َل ِيف َدابَّتِ ِه
ُ تُع
َ ُاعه
ِ َّ  و بِ ُك ِل ُخطْوةٍ َتَْ ِشيها إِ َل،و ال َكلِمةُ الطَّيِبةُ ص َدقَة
 َو،ص َدقَة
َ
َ الصلَة
َ َ
َ
َ
َ
َ
ومسلم
ُ َُتِي
ُّ  رواهه البهخار.))ص َدقَة
َ ط األَ َذى َع ِن الطَّ ِر ِيق
ي ه

Əbu Hüreyrə  Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət
edir: “İnsan günəşin çıxdığı hər bir gün oynaqlarının
sədəqəsini verməlidir. İki nəfərin arasını düzəltmək
sədəqədir. İnsana miniyində kömək etmək, onu miniyinə
əyləşdirmək və yükünü miniyinə qaldırmaq sədəqədir.
Gözəl söz sədəqədir. Namaza gedərkən atılan hər bir
addım sədəqədir. Yoldan, narahatlıq törədən bir şeyi
götürmək sədəqədir”. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət
etmişdir.419
Bu hədisi Həmmam ibn Münəbbih Əbu Hüreyrədən 
rəvayət etmişdir. Bəzzarın Əbu Salehdən, onun da Əbu
Hüreyrədən  rəvayət etdiyi hədis isə aşağıdakı şəkildədir.
Peyğəmbər  buyurdu:

 َعلَْي ِه، أَْو ِستَة َو ثَلَثهو َن هسلََمى،ث ِمئَ ٍّة َو ِستهو َن َعظْما
"ا ِلنْ َسا هن ثََل ه
ِ  يْمر ِبملعر: فَمن َل َِي ْد؟ قَ َال:ِف هك ِل ي وٍّم ص َدقَة قَالهوا
 َو يَْن َهى َع ِن،وف
ْ َْ
َ َْ
َ هه ْه
ِ
ْ فَ َم ْن َل: يَ ْرفَ هع َعظْما َع ِن الطَِّر ِيق قَالهوا: فَ َم ْن َلْ يَ ْستَط ْع؟ قَ َال:املْن َك ِر قَالهوا

Buxari: 2707, 2891, 2989, Müslim: 1009. İbn Hibban: 3381 hədisin səhih
olduğinu demişdir.
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ِ
ِ
ِ
 فَ ْليَ َد ِع:ك؟ قَ َال
َ  فَ َم ْن َلْ يَ ْستَ ِط ْع ذَل:ضعِيفا قَالهوا
َ  فَ ْليهع ْن:يَ ْستَط ْع؟ قَ َال
"َِّاس ِم ْن َش ِره
َ الن

“İnsanda üç yüz altımış sümük və ya üç yüz otuz altı
oynaq vardır ki, hər gün onların sədəqəsini verməlidir.”
Orada olanlar dedilər: “Əgər bir nəfər verəcək sədəqə tapa
bilməzsə (nə etsin)?” Peyğəmbər  buyurdu: “Yaxşılığı əmr
edib pislikdən çəkindirsin”. Dedilər: “Əgər bunu edə
bilməzsə?” Peyğəmbər  buyurdu: “Yoldan (insanlara
əziyyət verən) sümüyü götürsün”. Dedilər: “Əgər buna gücü
çatmazsa?” Peyğəmbər  buyurdu: “Zəiflərə kömək etsin”.
Dedilər: “Əgər bunu da edə bilməzsə?” Peyğəmbər 
buyurdu: “İnsanlara pislik etməkdən uzaq dursun!”420
Müslim Aişədən g peyğəmbərin  belə dediyini rəvayət
etmişdir:

ِ
ِِ
ِ ث ِمئَ ٍّة م ْف
 َو،َ فَ َم ْن ذَ َكَر للا،ص ٍّل
ي َو ثَلَ ه
َ " هخل َق ابْ هن
َ آد َم َعلَى ست
َ
ِ ِ  و عزَل حجرا عن طَ ِر ِيق، و سبَّح للا، و هلَّل للا،َح َد للا
ِ
 أَْو،ي
َ املسلم
ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ْ
ٍّ  أَو أَمر ِبَعر، أَو عزَل عظْما،عزَل َشوَكة
 أَْو نَ َهى َع ْن همْن َك ٍّر َع َد َد،وف
َ ََ ْ ْ ََ
ْ ََ ْه
ِ َالستِي و الثَّل
ِِ ِ
ِ ك
ُّ ث ِمئَ ِة
َ تِْل
السلََمى أَْم َسى م ْن يَ ْومه َو قَ ْد َز ْحَز َح نَ ْف َسهه
َ َ
"َع ِن النَّا ِر

“Adəm övladı üç yüz altımış oynaqla yaradılmışdır. Hər
kim bu oynaqların sayı qədər Allah`ı zikr edər, Allah`a həmd
edər, “Lə iləhə illəllah”, “Sübhənallah” deyərsə,
müsəlmanların yolundan daşı, tikanı və ya bir sümüyü

Bəzzar “Müsnəd”: 928. Hədisin raviləri etibarlı adamlardır. Buxari və
Müslim bu ravilərdən hədis rəvayət etmişdir.
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götürərsə, yaxşılığı əmr edər, pisliklərdən çəkindirərsə o gün
özünü Cəhənnəmdən qorumuş olaraq gecələyər.”421
Yenə Müslim Əbu Əsvəd əd-Duvəlidən o da Əbu
Hüreyrədən  Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət
etmişdir:

ٍّ ِ فَ هك ُّل تَسب،"يصبِح علَى هك ِل سلَمى ِمن أَح ِد هكم ص َدقَة
،ص َدقَة
َ هْ ه
َ يحة
َ ْ َ ْ َ ه
َ ْ
ٍّ
ٍّ َ و هك ُّل َْت ِم
ٍّ ِ
 َو أَْمر،ص َدقَة
َ  َو هك ُّل تَ ْكبِ َرية،ص َدقَة
َ  َو هك ُّل تَ ْهليلَة،ص َدقَة
َ يدة
َ
ِ ِ  و هي ِز ه، و نَهي ع ِن املْن َك ِر ص َدقَة،وف ص َدقَة
ِ ِبملعر
ِ َك رْكعت
ان
ْ َ
َ ْ َ
َ َ َ ئ م ْن ذَل
َ
َ
ْه
ِ
"ُّحى
َ يَ ْرَكعه هه َما م َن الض

“Hər biriniz hər bir oynağına görə bir sədəqə verməlidir.
Hər bir “Sübhənallah” sözü sədəqədir, hər bir
“Əlhəmdulilləh” sözü sədəqədir, hər bir “Lə iləhə illəllah”
sözü sədəqədir, hər bir “Allah`u əkbər” sözü sədəqədir.
Yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirmək sədəqədir. Bütün
bunlar üçün insanın duha vaxtı qılacağı iki rükətlik namaz
bəs edər.”422
İmam Əhməd və Əbu Davud Büreydədən  Peyğəmbərin
 belə dediyini rəvayət etmişdir:

ِ
ِ ٍّ ِ ان ثَلَ ه
ِ
ِ "ِف ا ِلنْس
َّق َع ْن هك ِل
َ صد
َ َ فَ َعلَْيه أَ ْن يَت،ث مئَة َو ستهو َن َم ْفصل
َ
ِ
ِ
ِ
ٍّ
ِ ِ
اعةه ِف
َ يق ذَل
َّ َِك َي ن
َ  النُّ َخ:ب للا؟ قَ َال
 َو َم ْن يهط ه:ص َدقَة قَالهوا
َ َِم ْفص ٍّل مْنهه ب
ِِ
 فَ َرْك َعتَا، فَِإ ْن َلْ َِت ْد،َّيء تهنَ ِح ِيه َع ِن الطَِّر ِيق
ْ
ْ  َو الش،املسجد تَ ْدفَنه َها
"ك
ُّ
َ الض َحى هْت ِزئه
Müslim: 1007, Tahavi “Şərh Müşkili`l-Əsər”: 97. İbn Hibban: 3380
hədisin səhih olduğunu demişdir.
422 Müslim: 720.
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“İnsanın bədənində üç yüz altımış oynaq vardır və bu
oynaqların hər biri üçün hər gün sədəqə verməlidir.” Orada
olanlar dedilər: “Buna kimin gücü çata bilər ki, ey Allah`ın
peyğəmbəri?” Peyğəmbər  buyurdu: “Məsciddə gördüyün
bir burun suyunu təmizləmək, yolda gördüyün (insanlara
zərər verən) bir şeyi götürmək bir sədəqədir. Bunları edə
bilməsən, duha vaxtı qıldığın iki rükət namaz sənə bəs
edər.”423
Buxari və Müslimin “Səhih” kitablarında Əbu Musa əlƏşari  Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət edir:

ِ
 فَيَ ْن َف هع،ِ فَيَ ْع َم هل بِيَ ِده: فَِإ ْن َلْ َِي ْد؟ قَ َال:ص َدقَة قَالهوا
َ " َعلَى هك ِل هم ْسل ٍّم
ِ
ِ
اج ِة
صد ه
 يهع ه: أَْو َلْ يَ ْف َع ْل؟ قَ َال، فَِإ ْن َلْ يَ ْستَط ْع:َّق قَالهوا
َ َنَ ْف َسهه َو يَت
َ َي َذا ال
ِ  ِبملعر: فَ ْليأْمر ِبل ِري أَو قَ َال: فَإِ ْن َل ي ْفعل؟ قَ َال: قَالهوا،وف
ِ امل ْله
:وف قَالهوا
ه
ْ َْ ْ َ ه
َْ َْ
ْه
ِ ك َع ِن الش
"ص َدقَة
ْ  فَ ْليه ْم ِس:فَِإ ْن َلْ يَ ْف َع ْل؟ قَ َال
َ  فَِإنَّهه لَهه،َّر
“Hər bir müsəlman sədəqə verməlidir.” Oradakılar
dedilər: “Əgər verməyə bir şey tapmazsa nə etsin?”
Peyğəmbər  buyurdu: “Əlinin zəhməti ilə çalışıb həm
özünə fayda verər, həm də sədəqə verər”. Dedilər: “Əgər
buna da gücü çatmazsa və ya edə bilməzsə nə etsin?”
Peyğəmbər  buyurdu: “Çətin vəziyyətdə olan ehtiyac
sahibinə kömək edər”. Dedilər: “Əgər bunuda edə bilməzsə
nə etsin?” Peyğəmbər  buyurdu: “Xeyri (və ya yaxşılığı)
əmr edər”. Dedilər: “Bunu da edə bilməzsə nə etsin?”
Peyğəmbər  buyurdu: “Başqalarına pislik etməkdən uzaq
durar, çünki bu da bir sədəqədir”.424

İmam Əhməd: 5\354, Əbu Davud: 5242, Təhavi “Şərh Müşkili`l-Əsər”:
99. İbn Hibban: 1643 hədisin səhih olduğunu demişdir.
424 Buxari: 1445, 6022, Müslim: 1008.
423
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İbn Hibban “Səhih” kitabında İbn Abbasdan
Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət edir:



ِ ِ
 َو:ص َدقَة هك َّل يَ ْوٍّم فَ َقا َل َر هجل ِم َن ال َق ْوِم
َ " َعلَى هك ِل َمْنس ٍّم م ْن ابْ ِن
َ آد َم
ِ  أَمر ِب:من ي ِطيق ه َذا؟ قَ َال
 َو،ص َدقَة
ْ ْ
َ َْ ه ه
َ  َو نَ ْهي َع ِن املْن َك ِر،ص َدقَة
َ ملع هروف
ِ ِ
الصلة
َّ  َو هك ُّل هخطهَّوةٍّ يطوها أح هدكم إل،ص َدقَة
َ الَ ْم هل َعلَى الضَّعيف
"صدقة
“Bu dünyada olan hər bir Adəm övladı hər gün sədəqə
verməlidir.” Orada olanlardan biri dedi: “Buna kimin gücü
çatar?” Peyğəmbər  buyurdu: “Yaxşılığı əmr etmək
sədəqədir, pislikdən çəkindirmək sədəqədir, zəif olanın
yükünü daşımaq sədəqədir, hər hansı birinizin namaz üçün
(məscidə gedərkən) atdığı addımı sədəqədir.”425 Bu hədisi
Bəzzar və başqaları da rəvayət etmişdir. Başqa bir rəvayətdə
belə deyilir: “İnsana bədəninin hər üzvü üçün hər gün
namaz qılması və ya sədəqə verməsi azımdır”. Orada olan
bir şəxs dedi: “Bu bizim edə bilməyəcəyimiz çətin bir işdir”.
Peyğəmbər  buyurdu: “Yaxşılığı əmr etməyin, pisliklərdən
çəkindirməyin bir namax və ya sədəqədir. Zəiflərin yerinə
onların yüklərini daşımağın bir namazdır (və ya duadır).
Yolda gördüyün bir zibili oradan götürməyin namazdır (və
ya duadır). Namaza yürüyərkən atdığın hər bir addımın
namazdır (və ya duadır)”. Bəzzarın rəvayət etdiyi hədisdə
isə belə deyilir: “Yoldan insanlara əziyyət verən şeyləri
götürməyin sədəqə və ya duadır”.
Bəzi alimlər bu hədisi açıqladıqları zaman belə
demişdirlər: “Bu hədisdə qeyd olunan kamil bir şəkildə

İbn Hibban: 299, Əbu Yələ: 2434, 2435, Bəzzar: 926, Təbərani “əlKəbir”-də: 11791, 11792.
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yaradılmış olan hər bir orqandır və bunların hər birisi
Yaradıcı tərəfindən ortaya qoyulmuş əlamətlərdir. Çünki,
hər bir sümük, damar, ilik və əzələnin üzərində Allah`ın 
üstün sənətinin izləri vardır. Belə olduqda kamil və sağlam
bir şəkildə yaradılmış bu orqanlara sahib olan şəxsin
bunların hər biri üçün Allah`a  şükür və həmd etməsi
lazımdır. Hədisdə qeyd olunan “hər bir orqan üçün Allah`a 
dua etməlidir” sözündəki məqsəd budur. Çünki dua həmd,
şükür və Allah`ı  ucaltmağı əhatə edir”.
Təbərani başqa bir sənədlə İbn Abbasdan  mərfu olaraq
Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Adəm
övladının hər bir oynağı və ya hər bir orqanı üçün hər gün
sədəqə verməsi lazımdır. Bunların hamısı üçün duha vaxtı
iki rükət namaz qılması yetərlidir”.426
Əbu Dərda  peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət
etmişdir: “Hər bir kəsin hər gün sədəqə verməsi lazımdır”.
Oradakılar dedilər: “Əgər verməyə bir şey tapmazsa (nə
etsin)?” Peyğəmbər  buyurdu: “Onun gözü, kəskin zəkası,
danışıq gücü və sağlamlığı yoxdurmu?” Dedilər: “Bəli,
vardır!” Peyğəmbər  buyurdu: “Az-çox nəyi varsa verər.
Görməyən insanının gözü olmaq sədəqədir, eşitməyən
insanın qulağı olub ona eşitdirmək sədəqədir”.
Bu hədisdən əvvəlki hədisi427 şərh edərkən İbn Hibbanın
Əbu Zərrdən  belə bir hədis rəvayət etdiyini nəql etmişdik.
Peyğəmbər  buyurdu: “Günəşin doğduğu hər bir gün
sədəqə vermək insan oğluna bir borcdur”. Səhabələr dedilər:
“Ey Allah`ın Rəsulu! Hər gün veriləcək sədəqəni biz haradan
tapaq?” Peyğəmbər  buyurdu: “Şübhəsiz ki, xeyir qapıları
Təbərani “əs-Sağir”-də: 634, Heysəmi “əl-Məcmə”-də: 3\237. Heysəmi
demişdir: “Hədisdə tərcümeyi halını bilmədiyim ravilər vardır.
427 Burada məqsəd kitabda şərhini verdiyimiz iyirmi beşinci hədisdir.
426
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çoxdur; “Sübhənallah”, “Allah`u əkbər”, ”Əlhəmdulilləh”,
”Lə iləhə illəllah” demək, yaxşılığı əmr edib, pisliyə mane
olmaq, yoldan insanlara zərər verən şeyləri götürmək, kar
olan insana başqalarının sözlərini çatdırmaq, gözləri
görməyənə yol göstərmək, kömək istəyənlərə ehtiyaclarına
görə yardım etmək, gücün catdığı qədər səndən kömək
istəyən adamın ehtiyacını həll etmək üçün çalışmaq, edə
bildiyin qədər zəif insanların yüklərini daşımaq – bütün
bunlar sənin tərəfindən özün üçün verilmiş sədəqədir”.428
Peyğəmbərin : “İnsan günəşin çıxdığı hər bir gün
oynaqlarının sədəqəsini verməlidir” cümləsindəki “oynaq”
sözünü açıqlayan Əbu Übeyd belə demişdir: “Əslində
“süləmə” dəvənin topuğundan aşağıda yerləşən sümüyə
deyilir. Buna görə hədisin açıqlaması belə olmalıdır: “İnsan
bədənində olan hər bir sümük üçün sədəqə verməlidir”. Bu
sözlə Əbu Übeyd “süləmə” kəlməsinin dəvələrdə olan kiçik
sümük mənasına gəldiyini deyərək bu kəlmənin insan və
digər canlıların bədənlərində var olan bütün sümüklər üçün
istifadə edildiyini bildirmişdir. Onun dediyinə görə hədisin
açıqlaması belədir: ”İnsan bədənində olan hər bir sümük
üçün sədəqə verməlidir”.
Əbu Übeyddən başqa alimlər isə bu kəlməni izah
edərkən deyir: “Süləmə” əl və ayaq barmaqlarının ucundakı
sümüklərə deyilir və buradan götürülərək bədəndəki bütün
sümüklər üçün istifadə olunur. “Süləmə” sözü bu hədisdə
cəm şəklində işlədilmişdir, bəziləri isə bu sözün bu şəklinin
tək olduğunu demişlər”.
Tibb alimləri deyirlər ki, insan bədənində kiçik sümükləri
çıxmaq şərti ilə iki yüz qırx səkkiz sümük vardır. Bəzi
həkimlər isə belə deyirlər: “İnsan bədənindəki sümüklərin
428

İbn Hibban: 3377.
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sayı üç yüz altmış dənədir, bunların iki yüz altmış beş dənəsi
hiss edilir. Qalanları isə görsənməyəcək qədər kiçikdir”. Bu
hədis
də
elm
adamlarının
yuxarıdakı
sözlərini
təsdiqləməkdədir. Hədisdə qeyd olunan “süləmə” sözü ilə
bu kiçik sümüklər qəsd edilmiş ola bilər. Belə ki, bu kəlmə
lüğətdə dəvənin topuğunun aşağı hissəsindəki ən kiçik
sümük mənasınıverir. Bəzzarın Əbu Hüreyrədən  rəvayət
etdiyi hədisdə qeyd olunan bu cümlə də yuxarıdakı görüşə
şahidlik etmiş olur. Peyğəmbər  belə buyurdu: “və yaxud
otuz altı sümük...” Hədisi bu şəkildə digər alimlər də rəvayət
etmişdir. Bu rəvayətlərdə isə belə bir cümlə var: “İnsan
bədənində altıyüz altımış sümük vardır”. Lakin bu rəvayət
səhvdir, çünki Aişənin g Büreydədən rəvayət etdiyi hədisdə
“üç yüz altmış” oynağın olduğu qeyd olunur.
Rəvayət etdiyimiz hədisin mənası belədir: “Bu
sümüklərin tərkibi və onların sağlam bir şəkildə yaradılması
Allah`ın  quluna olan ən böyük nemətlərindən biridir. Buna
görə də hər bir sümük üçün insanın bir sədəqə verməsi
lazımdır və beləliklə ona verilən nemətin sayına görə Allah`a
 şükr etmiş olar. Allah  belə buyurur:

َخلَ َقك
َ  ٱلَّذِي٦ َِركَ ِبر َِّبكَ ٱلۡكَرِيم
َّ َيَٰٓأ َُّيهَا ٱلۡإِنسََٰنُ مَا غ
٨َ مَّا شَآءَ رَكَّ َبكٞ
 فِيٓ أَيِّ صُورَة٧ َفَسَوَّىَٰكَ َفعَدََلك
Ey insan! Səni kərim olan Rəbbinə qarşı aldadan (və ya:
məğrur edən) nədir? O Rəbbin ki, səni (yoxdan) yaratdı,
düzəldib qaydaya (insan şəklinə) saldı. Sənə Özü istədiyi
surətdə biçim verdi. (İnfitar 6-8) Digər bir ayədə belə
buyurur:

ََۚجعَلَ َلكُمُ ٱلسَّمۡعَ َوٱلۡأَبۡصََٰ َر َوٱلَۡأفِۡٔ َدة
َ َشَأكُمۡ و
َ قُلۡ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَن
٢٣ َا مَّا تَشۡ ُكرُونٞ
قَلِيل
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De: “Sizi yoxdan yaradan, sizə qulaq, göz və qəlb verən
Odur. (Allah`ın nemətlərinə) nə az şükür edirsiniz!” (Mülk
23) Digər bir ayədə Rəbbimiz  belə buyurur:

َجعَل
َ َٔا وٞ
ُۡمهََٰ ِتكُمۡ َّلَ تَعَۡلمُونَ شَي
َّ جكُم مِّنُۢ ُبطُونِ أ
َ َوَٱّللَُّ أَخۡر
٧٨ َصرَ َوٱلَۡأفِۡٔ َدةَ َلعََّلكُمۡ تَشۡ ُكرُون
ََٰ ۡٱلسمۡعَ َوٱلۡأَب
َّ َُلكُم
Allah sizi analarınızın bətnlərindən heç bir şey
bilmədiyiniz (dərk etmədiyiniz) halda çıxartdı. Sonra sizə
qulaq, göz və qəlb verdi ki, (Allah`ın əmrlərini eşidib,
qüdrətini və əzəmətini görüb, vəhdaniyyətini duyub)
şükür edəsiniz! (Nəhl 78) Digər bir ayədə Allah  belə
buyurur:

٩ ِا وَشَفَتَيۡنٞ
 وَلِسَان٨ ِأَلَمۡ نَجۡعَل َّلهُۥ عَيۡنَيۡن
Məgər Biz ona iki göz vermədikmi?! Eləcə də bir dil və
qoşa dodaq (vermədikmi)?! (Bələd 8-9) Mücahid demişdir:
“Bunlar Allah`ın  gözlə görünən nemətləridir, hər biri üçün
şükr etməyin üçün bunları sənə tək-tək saymışdır”. 429
Fudeyl ibn İyad bir gecə bu ayələri oxuyub ağladı. Niyə
ağladığını soruşduqda belə cavab verdi: “Allah`ın  sənə
nemət olaraq verdiyi iki gözün şükrünü verərək gecələdiyin
oldumu, danışmağın üçün sənə verdiyi dilinin şükrünü
verərək gecələdiyin oldumu?” Sonra Fudeyl ibn İyad bütün
orqanları bu minvalla saydı.
İbn Əbu Dünyə Səlman əl-Farisinin  belə dediyini
rəvayət etmişdir: “Bir adama dünya nemətlərindən bol-bol
verilmişdi, bir müddət sonra əlindəki hər bir şeyini itirdi. Bu
adam Allah`a  həmd və şükür etməyə başladı. Elə bir
vəziyyətə gəldi ki, evində bir həsirdən başqa heç bir şey
qalmadı. Bu şəxs bu vəziyyətdə də Allah`a  şükür etməyə
Belə bir şəkildə açıqlama İbn Əbu Hatimin “Durru`l-Mənsur”
kitabında: 8\521 Qatadədən də rəvayət edilmişdir.
429
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davam etdi. Zəngin bir şəxs ona belə dedi: “Sən bu
vəziyyətdə niyə Allah`a  həmd edirsən? Sənin bir həsirdən
başqa heç bir şeyin qalmadı”. O adam belə cavab verdi:
“Mən Allah`ın  mənə verib, digər insanlara vermədiyi şeylər
üçün Ona həmd edirəm”. Dostu təəccüblə soruşdu: “Onlar
nədir ki?” Adam cavab verdi: “Gözlərini, əllərini və
ayaqlarını görmürsənmi?”430 İbn Əbu Dünyənin belə dediyi
də rəvayət edilmişdir: “Sağlamlıq bədənin zənginliyidir”.431
Yunus ibn Übeydə, bir nəfər içinə düşdüyü darlıq və
sıxıntıdan şikayət etdiyi zaman Yunus ona belə deyir:
“Görməyin üçün sənə verilən bu gözlərin yerinə sənə yüz
min dirhəm verilsəydi səni sevindirərdimi?” Adam: “Xeyr!”
deyərək cavab verir. Yunus deyir: “Əllərinin yerinə yüz min
dirhəm verilməsinə razı olardınmı?” Adam “xeyr” deyərək
cavab verir. Yunus ondan ayaqlarını da soruşanda o adam
eyni cavabı verir. Yunus ona Allah`ın  bütün nemətlərini
xatırladıb belə deyir: “Baxıram ki, sənin üzərində yüzlərlə
min dirhəmlik nemətlər var, lakin sən ehtiyacın səbəbilə
şikayət edirsən!”432
Vəhb ibn Münəbbihdən belə dediyi rəvayət edilmişdir:
“Davud ailəsinin hikmətli sözlərinin arasında belə
yazılmışdır: “Sağlamlıq gizli mülklərdəndir”.433
Bikr əl-Məzini belə demişdir: “Ey Adəm oğlu! Allah`ın 
sənə verdiyi nemətlərin qiymətini bilmək istəyirsənsə
gözlərini yummağın bəs edər”.434

İbn Əbu Dünyə “Şukr”.
İbn Əbu Dünyə “Şukr”: 102.
432 Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 3\22.
433 İbn Əbu Dünyə “Şukr”: 122.
434 İbn Əbu Dünyə “Şukr”: 182.
430
431
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Sələfdən birinin belə dediyi rəvayət edimlişdir: “Sakit
duran bir damarda Allah`ın  nə qədər nemətləri vardır”.435
Buxarinin “Səhih” kitabında İbn Abbasın  Peyğəmbərdən  rəvayət etdiyi hədisdə belə buyurulur:

ِ ص َّحةه و
ِ  ال:اس
ِ َ"نِعمت
ِ َّان َم ْغبهون فِي ِه َما َكثِري ِم َن الن
"الفَراغه
َ
َْ

“İki nemət vardır ki, insanların hamısı
aldanmışdırlar, bunlar sağlamlıq və vaxtdır.”436

onlarda

Bu nemətlər Qiyamət günü şükrünü verib-vermədiyimiz
haqqında soruşulacağımız nemətlərdir, Allah  bu haqda
belə buyurur:

٨ ِٱلنعِيم
َّ ِثُمَّ لَتُسَۡٔلُنَّ يَوۡمَئِذٍ عَن
Sonra da həmin gün (Allah`ın dünyada sizə əta etdiyi)
nemətlər barəsində mütləq sorğu-sual olunacaqsınız!
(Təkasur 8) Tirmizi və İbn Hibbanın Əbu Hüreyrədən 
rəvayət etdikləri hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

 فَيَ هق ه،العْب هد َعْنهه يَ ْوَم ا ِلقيَ َام ِة ِم َن النَّعِي ِم
ْ أََل:ول لَهه
َ "إِ َّن أََّوَل َما يه ْسأَ هل
ِ  و نهرِويك ِمن،ص َّح لَك ِجسمك
ِ نه
"املاء البَا ِرِد؟
َ َ ْ َ َ َْ َ
“Qiyamət günü qulun ilk olaraq hesaba çəkiləcəyi ona
verilən nemətlərdir. Ona belə deyiləcək: “Sənin bədəninə
sağlamlıq vermədikmi, soyuq sularla sənin susuzluğunu
söndürmədikmi?”437
Abdullah ibn Məsud  belə demişdir: “Bir insanın hesaba
çəkiləcəyi iki nemət vardır. Bunlar: sağlamlıq və əmin-

Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 1\210.
Buxari: 6412, İmam Əhməd: 1\258, İbn Mubarək “Zühd”: 1, Tirmizi:
2304, İbn Məcə: 4170, Qadai “Müsnədu`ş-Şihəb”: 295.
437 Tirmizi: 3358, İbn Hibban: 7364.
435
436
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amanlıq içində olmasıdır”.438 Bunu Abdullah ibn Məsuddan
 mərfu hədis şəklində də rəvayət etmişlər.
Əli ibn Əbu Talha Abdullah ibn Abbasdan , “Sonra da
həmin gün (Allah`ın dünyada sizə əta etdiyi) nemətlər
barəsində mütləq sorğu-sual olunacaqsınız!” ayəsi
haqqında soruşanda belə cavab vermişdir: “Ayədə nəql
olunan nemətlər bədənin, qulağın və gözün sağlam
olmasıdır. Allah , qullarında daha yaxşı bildiyi halda, bu
nemətləri harada istifadə etdiyini onlardan soruşacaqdır və
onları bu nemətlərə görə hesaba çəkəcəkdir. Bu Allah`ın :
“Çünki qulaq, göz və ürək-bunların hamısı (sahibinin
etdiyi əməl, dediyi söz barəsində) sorğu-sual olunacaqdır”
ayəsində bizə bildirilmişdir”.439
Təbərani İbn Abbasdan  zəif bir sənədlə rəvayət olunan
hədisdə Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət etmişdir:

: َو َم ْن قَ َال،ِ َكا َن لَهه ِبَا َع ْهد ِعْن َد للا،لَ إِلَهَ إِلَّ للاه
ِ ْ هكتِب لَهه ِبا ِمئَةه أَل،ِِبَم ِده
ف َح َسنَ ٍّة ِو أَْربَ َعة َو ِع ْش هرو َن
َ َ
ْ

:" َم ْن قَ َال
هسْب َحا َن للاِ َو
ِ ْأَل
"ف َح َسنَ ٍّة

“Hər kim “Lə iləhə illəllah” deyərsə onunla Allah 
arasında bir əhd bağlanmış olur. Hər kim “Sübhənallahi və
bihəmdihi” deyərsə ona yüz iyirmi dörd min savab yazılar.”
Bu zaman orada olan bir şəxs dedi: “Bunları etdikdən sonra
necə həlak ola bilərik ki, ey Allah`ın Rəsulu?” Peyğəmbər 
buyurdu: “Qiyamət günü bir şəxs elə bir savabla gəlir ki,
onun önünə dağı belə qoysalar, o savab daha ağır gələr.
Onun bu savabının qarşısına ona verilən bir nemət qoyular

438
439

Hənad İbn Siri “Zühd”: 294, Təbəri “Camiu`l-Bəyan”: 30\284.
Təbəri “Camiu`l-Bəyan”: 30\286.
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və etdiyi bütün əməllərin savabı bitər. Ancaq Allah  rəhməti
ilə qula yardım edərsə bu başqa bir məsələdir”.440
İbn Əbu Dünyə zəif bir sənədlə Ənəsdən  rəvayət etdiyi
hədisdə Peyğəmbərin  belə buyurduğu bildirilir:

ِ
ِ السيِئ
ِ
ول للاه لِنِ ْع َم ٍّة
 فَيَ هق ه،ات
َ َّ  َو ِبلَ َسنَات َو،"يه ْؤتَى ِبلنِ َع ِم يَ ْوَم القيَ َام ِة
ِِ
ِ ِ  خ ِذي ح َّق:ِمن نِع ِم ِه
"ت ِبَا
ْ َك م ْن َح َسنَاته فَ َما تَْت هرهك لَهه َح َسنَة إِلَّ َذ َهب
َ ْ َ ه

“Qiyamət günü (qula verilən) nemətlər gətiriləcək və
bununla birlikdə onun yaxşılıqları ve pislikləri də gətiriləcək.
Allah  verdiyi bir nemətə belə buyuracaq: “Haqqını onun
etdiyi yaxşılıqlardan götür”. Bu nemət onun etdiyi
yaxşılıqlardan geriyə heç bir şey qoymayacaqlar.” 441
Vəhb ibn Münəbbihin belə dediyi rəvayət olunur: “Abid
insanlardan bir nəfər Allah`a  əlli il ibadət etdi və Allah 
ona belə vəhy etdi: “Mən səni bağışladım”. O adam dedi:
“Ey Rəbbim! Sən mənim nəyimi bağışladın, mən heç bir
günah etmədim ki!” Allah  onun boynundakı bir damara
izin verdi və bu damar o adamı o qədər narahat etdi ki, nə
namaz qıla bildi, nə də yata bildi. Bir müddət sonra
rahatlandı və ayağa qalxdı. Bu zaman onun yanına bir mələk
gəldi və o, mələyə boynundakı damardan şikayət etdi. Mələk
ona belə dedi: “Rəbbin buyurur ki, sənin əlli illik ibadətin,
ancaq bir damarının sakit durmasına bərabərdir”.442
Hakimin bu mənada Cabirdən  mərfu olaraq rəvayət
etdiyi hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

Təbərani “Əvsat”: 1604, Heysəmi “Məcmə”: 10\420.
Bu rəvayət “Kitabul Şukr”-da: 24 Saleh İbn Musa yolu ilə rəvayət
olunmuşdur. O isə zəif ravidir.
442 İbn Əbu Dünyə “Şukr”: 148, Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 4\68.
440
441
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ِ "أَ َّن ِج ِِْبيل أَ ْخبَ رهه أَ َّن َعابِدا َعبَ َد للاَ َعلَى َرأْ ِس َجبَ ٍّل ِف البَ ْح
س
خ
ر
َْ
َ َ
َ
ِ  هثَّ سأَ َل ربَّه أَ ْن يقبِضه و هو س،ِمئ ِة سن ٍّة
 فَنَ ْح هن َّنهُّر َعلَْي ِه إِ َذا: قَ َال،اجد
ََ َ
َ ََ َ ه َ َه َ ه
ِ ِ
ي
 َو َِن هد ِف العِْل ِم أَنَّهه يهْب َع ه،َهبَطْنَا َو إِ َذا َعَر ْجنَا
 فَيهوقَ ه،ث يَ ْوَم القيَ َامة
َ ْ َف ب
:ول ا َلعْب هد
 فَيَ هق ه، أَ ْد ِخلهوا َعْب ِدي الَنَّةَ بَِر َْحَِت: ب
 فَيَ هق ه، ِيَ َد ِي للا
ُّ الر
َّ ول
ِ ِ ِ
ٍّ ث مَّر
 قَايِ هسوا َعْب ِدي:ول للاه لِْل َملَئِ َك ِة
 هثَّ يَ هق ه،ات
َ َ َ ثَل، ب َع َملي،َي َرب
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ َْت بِعِبَ َادةِ خ
س ِمئَ ِة
ْ َص ِر قَ ْد أَ َحاط
َ َ فَيَج هدو َن ن ْع َمةَ الب،بِن ْع َم ِت َعلَْيه َو بِ َع َمله
ِ
ِ  فَي هق ه، و ب ِقيت نِعم الس ِد لَه،سنَ ٍّة
 فَيَ هجُّر إِ َل،ي النَّ َار
َ َ َ َ َ ْ َه َ َ ه
َ  أَ ْدخلهوا َعْبد:ول
ِ ِ َ ِ بَِر َْحَت: فَيهنَ ِادي َربَّهه،النَّا ِر
 قَ َال،َ فَيَ ْد هخلههه الَنَّة،ك
َ ِ بَِر َْحَت،َن الَنَّة
َ ك أَ ْدخ ْل
ِ ِ
" إَِّّنَا الَ ْشيَاءه بَِر َْحَِة للاِ َي ُممد:يل
ج ِْب ه

“Cəbrail mənə belə xəbər vermişdir ki, abidlərdən biri, bir
adada dağın başında beş yüz il ibadət etmiş, sonra Allah`dan
 canını səcdədə olarkən almasını istəmişdir. Cəbrail deyir ki,
biz hər dəfə yer üzərinə enib-qalxdığımız zaman ona baş
çəkərdik. Bizə verilən elmə görə o şəxsin halı belə oldu:
“Həmin şəxs o biri dünyada dirildilir və Allah`ın  hüzuruna
gətirilir. Allah buyurur: “Qulumu rəhmətimlə Cənnətimə
qoyun!” O, şəxs belə deyir: “Ey Rəbbim! Mən etdiyim
əməllərimlə Cənnətə girmək istəyirəm”. Allah  ilk dediyini
üç dəfə təkrar edir və həmən şəxs də sözünü təkrar edir.
Sonra Allah  mələklərə əmr edir: “Quluma verdiyim
nemətlərlə onun etdiyi əməlləri qarşılaşdırın!” Mələklər
onun əməlləri ilə verilən nemətləri qarşılaşdırdıqları zaman
onun beş yüz illik ibadəti yalnız göz nemətinə bərabər olur.
Bu zaman Allah  belə buyurur: “Qulumu Cəhənnəmə atın!”
Mələklər onu Cəhənnəmə tərəf sürüyürlər və bu zaman o
qul belə deyir: “Allah`ım rəhmətinlə məni Cənnətinə qoy!”
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Onu Allah`ın rəhməti ilə Cənnətə qoyurlar. Cəbrail belə
deyir: “Ey Muhamməd hər şey ancaq Allah`ın  rəhməti ilə
olur”.443
Xəraiti isnadında zəiflik olan bir sənədlə Abdullah ibn
Amrdan  mərfu olaraq belə dediyini rəvayət edir:

ِ
ِ ِ
:ول لِْل َملَئِ َك ِة
 فَيَ هق ه ِي يَ َد ِي للا
 فَيهوقَ ه،"يه ْؤتَى بِ َلعْبد يَ ْوَم القيَ َامة
َ ْ َف ب
 َو لَ بَِق ْد ِر نِ ْع َم ٍّة: فَيَ ْنظههرو َن فَيَ هقولهو َن،انْظههروا ِف َع َم ِل َعْب ِدي َو نِ ْع َم ِت َعلَْي ِه
ٍّ ِ و
ِِ ِِ
،صالِِِه
 فَيَ هق ه،ك َعلَْي ِه
َ اح َدة ِم ْن نِ َع ِم
َ  انْظههروا ِف َع َمله َسيِئه َو:ول
َ
ِ
ِ
ِ
ت
 فَيَ هق ه،فَيَ ْنظههرو َن فَيَج هدونَهه َك َفافا
َ ت َح َسنَات
 َو َغ َف ْر ه،ك
 قَ ْد قَبِْل ه، َعْبدي:ول
ِ  و قَ ْد وهبت لَك نِعم ِت فِيما ب،لَك سيِئاتِك
"ك
َ ي َذل
َ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َْ ه

“Qul Qiyamət günü gətirilərək Allah`ın  hüzuruna
çıxarılar. Allah  mələklərə belə buyurar: “Qulumun
əməllərinə və ona verdiyim nemətlərə baxın!” Mələklər
baxarlar və belə deyərlər: “Etdiyi əməllər ona verilən bir
nemətə belə bərabər deyil”. Allah  buyurar: “Etdiyi yaxşı
əməllər ilə pis əməllərini qarşılaşdırın!” Mələklər onun
əməllərini qarşılaşdırarlar və bunların bərabər olduğunu
görarlər. Bu zaman Allah  belə buyurar: “Ey qulum! Etdiyin
yaxşı əməlləri qəbul etdim, pis əməlləridə əfv etdim. Sənə
verdiyim nemətləridə sənə bağışladım.”444
Yuxarıda qeyd etdiklərimizdən məqsədimiz odur ki,
Allah  qullarına saysız hesabsız nemətlər vermişdir. Bir
ayədə Allah  belə buyurur:

َسأَلۡ ُتمُوهَُۚ وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡ َمتَ ٱّللَِّ َّل
َ وَءَاتَىَٰكُم مِّن كُلِّ مَا
م كَفَّارُٞتحۡصُوهَآۗ إِنَّ ٱلۡإِنسََٰنَ لَظَلُو
ٞ
443
444

Hakim “Müstədrak”: 2\250.Hədis zəifdir.
Xəraiti “Fadilətu`ş-Şukr”: səh. 57. Hədisin sənədi zəifdir.
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(Allah) sizə istədiyiniz şeylərin hamısından vermişdir.
Əgər Allah`ın nemətlərini sayacaq olsanız, sayıb qurtara
bilməzsiniz. Həqiqətən, insan çox zalım, həm də çox
nankordur. (İbrahim 34) Bu verdiyi nemətlərin əvəzində
qullarından Ona şükür etməyi tələb etmişdir və bunu
etdikləri zaman onlardan razı qalacağını bildirmişdir.
Süleyman ət-Teymi belə deyir: “Şübhəsiz ki, Allah 
qullarına Öz qüdrətinə uyğun şəkildə nemətlər vermişdir və
bu nemətlərin əvəzində onların qüvvələrinə görə şükür
etmələrini istəmişdir. Şükür olaraq bu nemətləri qəlbləri ilə
etiraf edib, dilləri ilə həmd etmələrini Onun razılığını
qazanmaları üçün yetərli görmüşdür”. 445
Əbu Davud və Nəsai Abdullah ibn Ğənnamdan 
Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət etmişdir:

ِ
صبَ َح ِيب ِم ْن نِ ْع َم ٍّة أَْو ِبَ َح ٍّد ِم ْن
َ " َم ْن قَ َال ح
ْ َ اللَّ هه َّم َما أ:صبِ هح
ْ ي يه
ِ
 فَ َق ْد،الشك هْر
ُّ ك
َ َك الَ ْم هد َو ل
َ َ فَل،ك
َ َك ل
َ ْك َو ْح َد َك لَ َش ِري
َ  فَ ِمْن،ك
َ َخ ْلق
ِ
ِ
ِ
"ي َيهْ ِسي أَ َّدى هش ْكَر لَْي لَتِ ِه
َ أَ َّدى هشكَْر َذل
َ  َو َم ْن قَا َهلَا ح،ك اليَ ْوم

“Hər kim səhər oyandığı zaman, Allah`ım səhər vaxtı
əldə etdiyim bu nemət və yaxud qulların arasında mənə
çatan bu nemətin yalnız Səndəndir, Sənin şərikin yoxdur,
həmd Sənə və şükür də yalnız Sənədir deyərsə, o günün
şükrünü vermiş olar. Bu sözü axşam vaxtıda deyərsə, o

445

İbn Əbu Dünyə “Şukr”: səh. 8.
335

gecənin şükrünü yerinə yetirmiş olar.” 446 Nəsai bu hədisi
Abdullah ibn Abbasdan  rəvayət etmişdir.447
Hakimin Aişədən g rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər 
belə buyurur:

ِ
ِ ٍّ
ِِ ِ ِ ِ
ب للاه لَهه
َ َ فَ َعل َم أَن ََّها م ْن عْند للا إلَّ َكت،" َما أَنْ َع َم للاه َعلَى َعْبد ن ْع َمة
ِِ ِ
ب للاه
َ َ فَنَد َم َعلَْيه إلَّ َكت،ب َعْبد َذنْبا
َ َ َو َما أَ ْذن،هش ْكَرَها قَ ْب َل أَ ْن يَ ْش هكَرَها
"لَهه َم ْغ ِفَرتَهه قَ ْب َل أَ ْن يَ ْستَ ْغ ِفَرهه

“Allah  quluna bir nemət verdiyi zaman, o qul bunun
Allah tərəfindən ona verildiyini bilərsə, bunun üçün şükür
etmədən Allah  onu şükür edənlərdən yazar. Bir qul əgər bir
günah edərsə və buna görə peşmanlıq hiss edərsə, o
Allah`dan bağışlanma istəmədən Allah  onun bağışlandığını
yazar.”448
Əbu Amr əş-Şeybani belə demişdir: “Musa a peyğəmbər
Tur dağına çıxdığı zaman belə dedi: “Ey Rəbbim! Əgər mən
namaz qılsam, Sənin yardımınla qılıram, əgər mən sədəqə
versəm, Sənin yardımınla verirəm, əgər mən insanlara dini
təbliğ etsəm, Sənin yardımınla etmiş oluram, Sənə necə
şükür edim? Allah  buyurdu: “Sən artıq indi şükür etdin”.449
Həsən əl-Bəsri belə demişdir: “Musa peyğəmbər a belə
dedi: “Ey Rəbbim! Sən Adəmi Əlinlə yaratdın, ona Öz
ruhundan üflədin, onu Cənnətinə yerləşdirdin və mələklərin
ona səcdə etməsinə əmr etdin. O, Sənə olan şükrünü necə
Əbu Davud: 5073, Nəsai “Əməlu`l-yəvmi və`l-leyləti”: səh. 7, Təbərani
“Dua”: səh. 307. Hədis həsən səhihdir.
447 Abdullah İbn Abbasdan İbn Sunni “Əməlu`l-yəvmi və`l-leyləti”: səh.
41 Təbərani “Dua”: 302. İbn Hibban: 861 hədisin səhih olduğunu
demişdir.
448 Hakim: 1\514, İbn Əbu Dünyə “Şukr”: səh. 47. Hədis zəifdir.
449 Xəraiti “Fədilətu`ş-Şukr”: 39.
446
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yerinə yetirməli idi?” Allah  buyurdu: “Ey Musa! O bütün
bu nemətlərin Məndən olduğunu bildi və mənə həmd etdi.
Bu mənim ona verdiklərimin əvəzində şükür etməsinin
yerinə keçdi”.450
Əbu Cəld belə demişdir: “Davud peyğəmbərlə a bağlı
belə oxudum: “Bir dəfə Davud a belə dedi: “Ey Rəbbim!
Sənə necə şükür edim ki, Sənə şükür etməyim də, verdiyin
nemətinlə olur?” Bu zaman ona belə vəhy gəldi: “Ey Davud!
Sənə gələn nemətlərin Məndən olduğunu bilmirsənmi?”
Davud dedi: “Bilirəm, Ey Rəbbim!” Bu zaman Allah 
buyurdu: “Sənin bunu bilib etiraf etməyini Mən şükür olaraq
qəbul edirəm”.451
Əbu Cəld başqa bir yerdə belə deyir: “Musa peyğəmbərlə
a bağlı belə oxudum: “Musa a belə dedi: “Ey Rəbbim! Bütün
etdiyim əməllərim Sənin mənə verdiyin ən kiçik nemətinin
əvəzini verə bilmədiyi halda, Sənə olan şükür vəzifəmi necə
yerinə yetirim?” Bu zaman Musaya a belə vəhy olundu: “Ey
Musa! Bunu deməyinlə sən artıq indi şükür vəzifəni yerinə
yetirmiş oldun!”452
Bəkir ibn Abdullah belə demişdir: “Bir şəxs bir dəfə
“Əlhəmdulilləh” deyərsə, ona bir nemət verilər, bəs bu
verilən nemətin əvəzi nədir? Bu nemətin əvəzidə yenidən
“Əlhəmdulilləh” deməsidir. Bunu dediyi zaman başqa bir
nemət də ona verilər və beləliklə Allah`ın nemətlərinin ardıarası kəsilməz”.453

İbn Əbu Dünyə “Şukr”: səh. 12.
İbn Əbu Dünyə “Şukr”: səh. 5, İmam Əhməd “Zühd”: səh. 69, Əbu
Nueym əl-İsfəhani “əl-Hilyə”: 6\56.
452 İbn Əbu Dünyə “Şukr”: səh. 6, İmam Əhməd “Zühd”: 67, Əbu Nueym
əl-İsfəhani “əl-Hilyə”: 6\56.
453 İbn Əbu Dünyə “Şukr”: səh. 7.
450
451
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İbn Məcənin Ənəsdən  rəvayət etdiyi mərfu hədisdə belə
buyurulur:

 إِلَّ َكا َن ال ِذي أَ ْعطَى،ِ الَ ْم هد لل: فَ َق َال،" َما أَنْ َع َم للاه َعلَى َعْب ٍّد نِ ْع َمة
"ض َل ِمَّا أَ َخ َذ
َ ْأَف

“Əgər Allah  bir quluna bir nemət verər və bu qul da bu
nemətin əvəzində “Əlhəmdulilləh” deyərsə, bu zaman ona
verilən nemətdən daha üstünü ona verilmiş olar.”454
Bu hədisə bənzəyən hədis Şəhr ibn Həvşabdan mərfu
olaraq rəvayət edilmişdir. 455 Həmçinin bu hədis Həsən əlBəsrinin sözü kimi də rəvayət edilir.456
Ömər ibn Abdu`l-Əzizin valilərindən birisi ona belə yazır:
“Mən nemətləri bol olan və bərəkətli bir yerdə yaşayıram,
burada yaşayan xalqın Allah`a şükür etmək vəzifələrini
yerinə yetirməmələrindən qorxuram”. Ömər ibn Abdu`lƏziz ona belə cavab verir: “Mən səni bu dediyin vəziyyətdən
daha çox elmli sayırdım. Çünki əgər Allah  bir qula nemət
verər və o da bu nemətə görə Allah`a  həmd edərsə, Ona
edilən həmd verdiyi nemətdən daha üstündür. Bu məsələ
Allah`ın  endirmiş olduğu kitabında da qeyd olunur. Allah 
belə buyurur:

ا َوقَاَّلَ ٱلۡحَمۡ ُد ّللَِّ ٱلَّذِي فَضَّلَنَاٞ
وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ وَسُلَيۡمََٰنَ عِلۡم
١٥ َ مِّنۡ عِبَا ِدهِ ٱلۡمُؤۡمِنِينٞ
عَلَىَٰ كَثِير
Biz Davuda və Süleymana elm (adamları arasında
mübahisəli məsələləri həll edib ədalətli hökm çıxartmaq,
quşların dilini bilmək və i. a.) verdik. Onlar dedilər: “Bizi
öz mömin bəndələrinin çoxundan üstün tutan Allah`a
İbn Məcə: 3805, Xaraiti “Şukr”: 1. Hədisin isnadı həsəndir.
Bəzi hədis alimləri Şəhr İbn Həvşabın zəif olduğunu demişlər.
456 İbn Əbu Dünyə “Şukr”: səh. 111.
454
455
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həmd olsun! (Nəml 15) Həmçinin digər bir ayədə belə
buyurur:

َوسِيقَٱلَّذِينَٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ إِلَى ٱلۡجَنَّ ِة ُزمَرًا حَتَّىَٰٓ إِذَا جَآءُوهَا
خزَنَ ُتهَا سَلََٰمٌ عَلَيۡكُمۡ طِبۡتُمۡ فَٱدۡخُلُوهَا
َ َۡوفُتِحَتۡ أَبۡوََٰ ُبهَا َوقَالَ لَهُم
حمۡدُ ّللَِّ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعۡدَهُۥ وَأَوۡرَثَنَا
َ ۡ َوقَالُواْٱل٧٣ َخََٰلِدِين
٧٤ َٱلۡأَرۡضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلۡجَنَّةِ حَيۡثُ نَشَآءُ فَنِعۡمَ أَجۡرُ ٱلۡ ََٰعمِلِين
Rəbbindən
qorxanlar
da
dəstə-dəstə
Cənnətə
gətiriləcəklər. Nəhayət, ora çatınca onun qapıları açılacaq
və (cənnət) gözətçiləri (onlara): “Salam aleykum! (Sizə
salam olsun!) Xoş gəldiniz! Əbədi qalacağınız Cənnətə
daxil olun!” - deyəcəklər. Onlar isə: “Bizə verdiyi vədini
yerinə yetirmiş və bizi bu yerə varis etmiş Allah`a həmd
olsun! Biz Cənnətin istədiyimiz yerində sakin oluruq.
(Dünyada yaxşı) əməllər edənlərin mükafatı necə də
gözəldir!” - deyəcəklər. (Zümər 73-74) Cənnətə girməkdən
daha üstün hansı nemət ola bilər?”457
İbn Əbu Dünyə “Şukr” kitabında bəzi alimlərin bu sözü
doğruladığını nəql etmişdir: “Həmd etmək, nemətlərdən
daha üstündür!” İbn Üyeynə isə bu sözü deyənlərin səhv
etdiyini bildirmiş və belə demişdir: “Qulun əməli Allah`ın 
felindən daha üstün ola bilməz”. Ancaq doğru olan, bu
sözləri doğru sayanların fikirləridir. Çünki, burada qəsd
olunan dünyaya aid olan nemətlərdir. Bunlar ruzi, səhhət,
pis şeylərdən uzaq olmaq və başqa buna bənzər nemətlərdir.
Həmd isə dinə aid bir nemətdir. Bunların ikisi də əslində
Allah`dan  gələn nemətlərdir. Ancaq Allah`ın  quluna
verdiyi nemətlərin əvəzində həmd edərək şükür yoluna
girməsi, quluna verdiyi digər dünya nemətlərindən daha
Bu rəvayəti İbn Əbu Hatim “Təfsir” kitabında, İbn Kəsir “Təfsir”
kitabında: 3\370 nəql etmişlər.
457
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üstündür. Belə ki, dünyaya aid olan nemətlər, əgər şükürlə
birlikdə olmazsa, Əbu Hazimin bu sözündə də açıqladığı
kimi müsibət halına gələr: “Qulu Allah`a  yaxınlaşdırmayan
bir nemət müsibətdir”. 458 Allah  quluna verdiyi dünya
nemətlərinin əvəzində həmd və şükrün digər növləri ilə Ona
şükür etməkdə o qulu müvəffəq edərsə, o şükür neməti
dünya nemətlərindən daha xeyirli və Allah  qatında daha
sevimli olar. Allah  yeyib-içdikdən sona verilmiş olan bu
nemət üçün həmd edən quldan razı olar.
Cömərdlər üçün təşəkkür və tərif mallarından daha
sevimlidir, onlar mallarını övülmələri üçün xərcləyərlər.
Allah  comərdlərin comərdi və kərəm sahibi olanların ən
üstünüdür. O, nemətlərindən qullarına bol-bol ehsan edər və
bunun əvəzində onlardan şükür etməyi, Onu xatırlamarını
və Ona həmd edilməsini tələb edir. Qullarının bunları
etməsini verdiyi nemətlərin əvəzində yetərli görür. Hər nə
qədər bütün bunlar Onun qullarına bir lütfü olsa da və O,
qullarının şükrünə möhtac olmasa da, yenə də qullarının bu
davranışlarından razı qalar. Çünki qulların doğruları
tapması, nicata çatması və kamilləşməsi yalnız bu yolla olur.
Onun üstün fəzilətlərindən birisi də odur ki, qullarına
verdiyi ən böyük nemətlərdən biri olan həmd və şükrü öz
qullarına nisbət etmişdir. Bu sanki bu misala bənzəyir;
Qullarının əllərində olan malları onlara verən özü olmasına
baxmayaraq, bu malın bir qismini onlardan borc almaqla və
hər şey təmamilə Onun mülkü və ehsanı olmasına
baxmayaraq, qulunu borc olaraq verdiyi mala görə
öyməkdədir. Lakin Onun belə davranması comərdliyinin bir
əlamətidir. Bu şəkildə baxdığımız zaman mərfu olaraq

İbn Əbu Dünyə “Şukr”: səh. 20, Əbu Nueym əl-İsfəhani “əl-Hilyə”:
3\230.
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rəvayət olunan bu hədisin mənası daha yaxşı başa düşülür:
“Nemətlərinin əvəzi ola biləcək və onların artmasına səbəb
olacaq şəkildə Allah`a həmd olsun.”
İndi yenidən hədisimizi şərh etməyə qayıdaq. Peyğəmbər
 buyurur: “İnsan günəşin çıxdığı hər bir gün oynaqlarının
sədəqəsini verməlidir”.
Burada qeyd olunan məna odur ki, insan oğlu sahib
olduğu bu orqanlarına görə verməsi lazım olan sədəqəni
dünya günlərindən hər gün verməlidir. Çünki “gün” kəlməsi
ərəb leksik lüğətlərində daha uzun müddətlər üçündə
istifadə edilir. Buna misal olaraq tarix kitablarında keçən
“Siffin günü” sözünü verə bilərik. Məlumdur ki, Siffin
döyüşü bir neçə gün davam etmişdir. Gün kəlməsi bu ayədə
buyurulduğu kimi müəyyən bir vaxt mənasınada gəlir. Allah
 buyurur:

ُن َما
َّ ة لَّيَقُولَٞة َّمعۡدُودَّٞوَلَئِنۡ أَخَّرۡنَا عَنۡهُمُ ٱلۡعَذَابَ إَِلىَٰٓ أُم
سهُۥٓۗ أََّلَ يَوۡمَ يَأۡتِيهِمۡ لَيۡسَ َمصۡرُوفًا عَنۡهُمۡ وَحَاقَ ِبهِم مَّا
ُ َِيحۡب
٨ َكَانُواْ ِبهِۦ يَسۡتَهۡزِءُون
Əgər onlara gələcək əzabı az bir müddət yubatsaq,
sözsüz ki, (istehza ilə): “Bu əzabı gecikdirən (ona mane
olan) nədir?” - deyəcəklər. Bilin ki, əzab onlara gələcəyi
gün dəf olunmaz. Məsxərəyə qoyduqları əzab onları məhv
edər. (Hud 8) “Gün” kəlməsi gecə və gündüzdən ibarət olan
vaxt üçün də istifadə edilir. Əgər “günəşin doğduğu hər
gün” deyilirsə burada başadüşülən məna gecə və gündüzdən
ibarət olan vaxtdır. Bu hədisdən başa düşməyimiz lazım olan
məna odur ki, insan oğlu yaşadığı hər bir dünya günü üçün
bu sədəqəni verməlidir. Hədisin zahirindən başa
düşdüyümüz odur ki, hər bir müsəlmanın hər gün üçün
şükür olaraq bu sədəqəni verməsi vacibdir. Lakin şükür iki
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dərəcədir: Birincisi vacib olan şükür, bu fərzləri yerinə
yetirmək və haramlardan uzaq durmaq deməkdir. Şükrün
bu qismini hər kəs yerinə yetirmək məcburiyyətindədir.
Nemətlərin əvəzi üçün şükrün bu qədəri yetərlidir. Bu
dediyimizə Əbu Davudun Əbu`l-Əsvəddən rəvayət etdiyi
hədisi dəlil olaraq gətirə bilərik. Əbu`l-Əsvəd deyir ki, bir
gün biz Əbu Zərrin  yanında oturmuşduq, Əbu Zərr  belə
dedi: “Sahib olduğunuz hər bir oynağınız üçün yaşadığınız
hər gün sədəqə verməlisiniz. İnsanın qıldığı hər bir namaz
sədəqədir, oruc sədəqədir, həcc sədəqədir, “Sübhənallah”
demək
sədəqədir, “Əlhəmdulilləh” demək sədəqədir,
“Allah`u əkbər” demək sədəqədir. Peyğəmbər  bu saleh
əməlləri saydı və sonda belə buyurdu: “Bütün bunlar üçün
insanın duha vaxtı qılacağı iki rükətlik namaz bəs edər”.459
Yuxarıda Buxari və Müslimin Əbu Musadan  rəvayət
etdiyi bu hədisi nəql etmişdik: “Əgər bunları edə bilməzsə,
pislik etməkdən uzaq dursun və bu onun üçün sədəqədir”.
Bu hədis göstərir ki, əgər bir şəxs heç bir xeyirli əməl etmirsə,
özünü pis əməllərdən uzaq tutsa, bu da ona bəs edər. Ancaq
bu vacibləri yerinə yetirib, haramlardan uzaq durmaqdan
sonra ola bilər. Çünki, ən böyük pis əməl vacibləri tərk
etməkdir. Buna görə sələfdən bir şəxs belə demişdir: “Şükür
günahları tərk etməkdir”. 460 Sələfdən başqa biri belə
demişdir: “Şükür, Allah`ın  verdiyi nemətlərdən hər hansı
birini günah yolunda istifadə etməməkdir”.
Zahidlərdən Əbu Hazim, şükrün bütün orqanlarla yerinə
yetirilməsinin,
bütün
orqanların
üsyandan
uzaq
tutulmasının və Allah`a itaət üçün istifadə edilməsinin lazım
olduğunu bildirərək belə demişdir: “Bir şəxs, dili ilə şükür
459
460

Əbu Davud: 1286, Müslim: 720.
İbn Əbu Dünyə “Şukr”: 19.
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edər, ancaq orqanları bu şükürdə iştirak etməzsə, bu
paltarını geyinməyərək çiyninə atmış şəxsə bənzəyər. Bu
paltar onu nə soyuqdan, nə istidən, nə qardan nə də
yağışdan qorumaz”.461
Abdu`r-Rahman ibn Zeyd ibn Əsləm belə demişdir: “Hər
bir qul bədənində, qulağında, ayaqlarında və digər
orqanlarında Allah`ın  ona verdiyi nemətlərinə baxmalıdır.
Bütün bu orqanlarda mütləq Allah`ın  verdiyi nemətlər
vardır. Qulun Allah  tərəfindən ona verilən bu nemətləri
Allah`a  itaət yolunda istifadə etməsi onun borcudur. Ona
verilən digər bir nemət də ruzidir. Ona ruzi olaraq verilən
nemətləri də Allah`a  itaət yolunda xərcləməsi lazımdır.
Bunları yerinə yetirən şəxs şükrün hamısını tam şəkildə,
bütün qisimləri ilə birlikdə yerinə yetirmiş olar”.462
Həsən əl-Bəsri bir nəfərin təkəbbürlə gəzdiyini görüb belə
dedi: “Hər bir orqanda Allah`ın  bəxş etdiyi bir nemət
vardır. Allah`ım, bizi Sənin verdiyin nemətlə Sənə üsyan
edənlərdən etmə!”
Şükrün ikinci dərəcəsi isə, müstəhəb olan şükürdür. Bu
da insanın vacibləri yerinə yetirib, haramlardan uzaq
dayandıqdan sonra, nafilə ibadətləri yerinə yetirməsidir. Bu
“səbiqun” və “muqarrəbun” deyilən xeyirli əməllərdə öndə
olanlar və Allah`a  yaxın olanların dərəcəsidir. Yuxarıda
qeyd etdiyimiz hədislərdə Peyğəmbərin  bizi yönlədirdiyi
şükür dərəcəsi də budur. Belə ki, Peyğəmbər  namaz qılmaq
üçün çox çalışar, gecələri ayaqları şişənə qədər namaz
qılardı. Ondan, keçmiş və gələcək günahları bağışlandığı
halda niyə bu şəkildə ibadət etdiyi soruşulduqda isə belə
cavab verərdi:
461
462

İbn Əbu Dünyə “Şukr”: 129, Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 3\243.
İbn Əbu Dünyə “Şukr”: 188.
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""أَفَ َل أَ هكو هن َعْبدا َش هكورا؟
“Mən şükr edən bir qul olmayımmı?”463
Sələfdən bir nəfər belə demişdir: “Allah ;

١٣ ُ مِّنۡ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورٞ
اَۚ َوقَلِيلٞ
ٱعۡمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكۡر
Siz, ey Davud ailəsi! (Allah`a) şükür edərək itaət edin!
Bəndələrimdən (nemətlərimə) şükür edəni azdır! (Səbə 13)
buyurduqdan sonra gecə və ya gündüzün elə bir vaxtı
olmadı ki, onlardan namaz qılan olmasın”.464
Peyğəmbərin  bu hədisdə qeyd etdiyi əməllərdən
bəziləri vacibdir. Bu vaciblik bəzən fərzi ayin (yəni hər kəsə
vacib olan əməllər) olar ki, buna misal olaraq məsciddə
namazı camaatla qılmağı fərzi ayin görən alimlərə görə
oraya yürümək də fərzi ayindir və ya fərzi kifayədir (bəziləri
etdikdə digərlərinə fərz olmayan əməllər) ki, buna da misal
olaraq yaxşılığı əmr etmək, pisliklərdən çəkindirmək, çətin
vəziyyətdə olana kömək etmək, insanların arasında hökm
verərək və ya onların arasını islah edərək ədaləti təmin
etmək kimi əməlləri göstərə bilərik. Belə ki, Abdullah ibn
Amrın  Peyğəmbərdən  rəvayət etdiyi hədisdə belə
buyurulur:

ِ الص َدقَِة إِصلَح َذ
ِ ْ َات الب
"ي
َّ ض هل
َ ْ"أَف
ْ ه

“Ən fəzilətli sədəqə iki insanın arasını düzəltməkdir.”465
İmam Əhməd: 4\251 Muğiyrə İbn Şubədən , Buxari: 1130, 4836, 6471,
Müslim: 2819, Tirmizi: 412, Nəsai: 3\219, İbn Məcə: 1419. İbn Hibban: 311
hədisin səhih olduğunu demişdir. Hədisi həmçinin Aişə anaızdan İmam
Əhməd: 6\115, Buxari: 4837 rəvayət etmişlər.
464 İbn Əbu Dünyə “Şukr”: 74, İbn Əbu Hatim “Təfsir”, İbn Kəsir “Təfsir”:
3\536.
465 Bəzzar: 2059, Heysəmi “Məcmə”: 8\80. Hədis zəifdir.
463
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Burada qeyd olunan hədisdə Peyğəmbərin  işarə etdiyi
sədəqə növlərindən bəzilərinin faydası bunu edən şəxsdən
başqalarınada toxunar. İnsanların arasını düzəltmək, bir
insanın miniyinə minməsinə kömək etmək, yerdəki bir
əşyanı götürüb miniyinin üzərində olan sahibinə vermək,
gözəl söz söyləmək – salam vermək də buna aiddir –, asqıran
insana xeyirli dua etmək, yolda olan zərərli şeyləri
götürmək, yaxşılığı əmr etmək, pis işlərdən çəkindirmək,
məsciddən pis şeyləri təmizləmək, çətin vəziyyətdə olan
insana kömək etmək, eşitməyən insanın qulağı, kor olan
insanın gözü olmaq, kor olan insanlara yolda və ya başqa
yerlərdə yol göstərmək kimi əməlləri bunlara misal
göstərmək olar. Əbu Zərrdən  rəvayət edilən hədisin bəzi
rəvayətlərində bu cümlə vardır:

"ص َدقَة
َ " َو بَيَانه
َ ك َع ِن ال َْرَِت
“Dili dönməyən şəxsin məqsədini anlatmasına kömək
etməyin də sədəqədir.” Burada dili dönməyən deyildikdə
məqsəd sözünü açıqlaya bilməyən insandır ki, bu da iki
səbəbdən ola bilər. Birincisi o şəxsin dilində olan qüsurdan,
ikincisi isə olduğu yerdə danışılan dili bilməməkdən. Belə ki,
bu şəxsin məqsədini insanlara anlatmağa kömək etmək bir
sədəqədir.
Sədəqənin bəzi növləri isə sadəcə onu edən şəxsə faydalı
olur.
Bunlara
“Sübhənallah”,
“Allah`u
əkbər”,
“Əlhəmdulilləh”, “Lə iləhə əllallah” demək, məsciddə namaz
qılmaq üçün yürümək, iki rükət duha namazı qılmaq kimi
əməlləri misal verə bilərik. Duha namazı qılmaq bütün bu
əməllərin yerini tutan bir ibadət və sədəqədir. Çünki, namaz
qılarkən insanın bütün bədən üzüvləri Allah`a ibadət
yolunda istifadə edilmiş olur. Bu səbəblə bütün bu
orqanların sağlamlığı üçün lazım olan şükür üçün yetərli
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olur. Hədisdə qeyd olunan sədəqə növlərindən namaz
xaricində qalanların hamısı, bədən orqanlarının sadəcə biri
və ya bir neçəsi ilə edilməkdədir. Buna görə də bədənin
bütün orqanlarının sayı qədər lazım olan sədəqələr, ancaq bu
orqanların sayı qədər verildiyi zaman tamamlanmış olar.
Bunların sayı da Aişədən g rəvayət olunan hədisdə keçdiyi
kimi üç yüz altmışdır.
İmam Əhməd “Müsnəd” kitabında İbn Məsuddan 
Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət etmişdir:

ِ َّ
: للاه َو َر هسولههه أَ ْعلَ هم قَ َال:ض هل َو َخْي ر؟ قَالهوا
َ ْالص َدقَة أَف
ِ
ِ َ  أَو ظَهر،اك الدَّر ِاهم
ب
َََب الشَّاة أَْو ل
َََ أَْو ل،الدابَّة
َ ْ ْ َ َ َ أَ َخ

ي
ُّ َ"أَتَ ْد هرو َن أ
 أَ ْن تَْنَ َح:املِْن َحةه
"ِالبَ َقَرة

“Bilirsizmi ən xeyirli və üstün sədəqə hansıdır? Səhabələr
dedilər: “Allah və Rəsulu daha yaxşı bilir”. Peyğəmbər 
buyurdu: “Qardaşına pul və ya heyvan hədiyyə etmək,
yaxud da ona qoyun və ya inək südü vermək”.466 Bu hədisdə
qeyd olunan “pul hədiyyə etmək” ifadəsi ilə məqsəd
müsəlmana borc vermək, “heyvan hədiyyə etmək”də
məqsəd miniyi olmayana minməsi üçün heyvan verməkdir.
İmam Əhməd və Tirmizinin Bəra ibn Əzibdən  rəvayət
etdiyi hədisdə Peyğəmbər  buyurmuşdur:

ِ
ٍّ ََيحةَ ل
 َكا َن لَهه ِمثْ هل ِعْت ِق، أَْو َه َدى هزقَاقا، أَْو َوِرٍّق،ب
َ " َم ْن َمنَ َح َمن
"َرقَبَ ٍّة

466

İmam Əhməd: 1\463, Bəzzar: 947. Hədis səhihdir.
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“Hər kim süd və ya pul hədiyyə edərsə, yaxud bir ünvan
göstərərsə, bir qul azad etmiş kimi savab qazanar.” 467
Tirmizi demişdir: “Pul hədiyyə etməkdə məqsəd qardaşına
borc verməkdir, ünvan göstərməkdə məqsəd isə yolu
tanımayan insana yol göstərməkdir”.
Buxarinin Abdullah ibn Amrdan  rəvayət etdiyi hədisdə
Peyğəmbər  belə buyurur:

ِ ِ
ِ
ِ
صلَ ٍّة
ْ َ َما م ْن َعام ٍّل يَ ْع َم هل ب،العْن ِز
ْ "أَْربَعهون َخ
َ يحةه
َ  أَ ْعلَ َها َمن،صلَة
ِ  و تَص ِديق موع،ِمْن ها رجاء ثَو ِابا
"َ إَلَّ أَ ْد َخلَهه للاه ِبَا الَنَّة،ود َها
َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َْ ه

“Qırx dənə gözəl xüsusiyyət vardır, bunların ən üstünü
sağılan bir keçini hədiyyə etməkdir. Xeyirsevər bir şəxs bu
qırx xüsusiyyətdən birini savab istəyərək və onun üçün vəd
olunan əcri təsdiq edərək yerinə yetirərsə, Allah  onun
etdiyinin əvəzində o şəxsi mütləq Cənnətinə qoyar.” 468
Həsən ibn Atəyyə belə demişdir: “Biz hədisdə qeyd olunan
sağmal keçi bağışlamaqdan başqa salam vermək, asqırana
xeyir dua etmək, yol üzərində olan zərərli şeyləri götürmək
və başqa xeyirli əməlləri saydıq ancaq on beş dənənin
üzərinə çıxara bilmədik”.
Müslim “Səhih” kitabında Cabirdən  rəvayət etdiyi
hədisdə Peyğəmbər  belə buyurmuşdur: “Bir nəfər
Peyğəmbərdən  soruşdu: “Ey Allahın Rəsulu! Dəvənin
haqqı nədir?” Peyğəmbər  buyurdu: “Dəvənin haqqı onu su
içərkən sağmaq, onun süd qabını başqasına istifadə etməsi
üçün müvəqqəti vermək, erkək dəvələri əmanət olaraq

İmam Əhməd: 4\285, 286, 287, 300, 340, Tirmizi: 1957. İbn Hibban:
5096 hədisin səhih olduğunu demişdir.
468 Buxari: 2631, İmam Əhməd: 2\160, Əbu Davud: 1683. İbn Hibban:
5095 hədisin səhih olduğunu demişdir.
467
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başqalarına istifadə etmələri üçün vermək, Allah yolunda
onların üzərində yük daşımaqdır”.469
İmam Əhmədin Cabirdən  rəvayət etdiyi hədisdə
peyğəmbər  belə buyurmuşdur: “Hər bir yaxşılıq sədəqədir.
Qardaşını gülərüzlə qarşılamağın və vedrəndəkini onun
vedrəsinə boşaltmağın da bu yaxşılıqların arasındadır.”
İmam Hakim və başqaları bu hədisi aşağıdakı cümlələri
artırmaqla rəvayət etmişdirlər. Peyğəmbər  buyurdu: “Hər
bir yaxşılıq sədəqədir, bir insanın özü və ailəsi üçün
xərclədiyi hər bir şey onun üçün sədəqə olaraq yazılır. Bir
insanın namusunu və şərəfini qoruması onun üçün sədəqə
olaraq yazılır. Allah  mömin bir şəxsin xərclədiyi hər bir
şeyin yerinə onun eynisini qoymağı vəd vermişdir. Ancaq
günah etmək üçün və ya bina tikmək üçün xərclədiyi
istisnadır.”470
İmam Əhmədin “Müsnəd” kitabında Əbu Cürey əlHüceymidən  belə dediyi rəvayət etmişdir:

ِ  لَ َْت ِقر َّن ِمن املعر: فَ َق َال،وف
ِ  ع ِن املعر "سأَلْت النَّب
 َو،وف َشْيئا
َْ َ ه
َ ه َّ َ ْ ه
غ ِم ْن
َ  َو لَْو أَ ْن ته ْف ِر، َو لَ ْو أَ ْن ته ْع ِط َي ِش ْس َع النَّ ْع ِل،لَ ْو أَ ْن ته ْع ِط َي ِصلَةَ الَْب ِل
ِ ِ
ِ الشيءَ ِم ْن طَِر ِيق الن
،َّاس يه ْؤِذي ِه ْم
َّ  َو لَ ْو أَ ْن تهنَ ِحي،املستَ ْس ِقي
ْ َدلْ ِو َك ِف إ َنء
اك فَتهسلِ َم
َ  َو لَْو أَ ْن تَ ْل َقى أَ َخ،ك إِلَْي ِه همْنطَلِق
َ َو لَ ْو أَ ْن تَ ْل َقى أَ َخ
َ اك َو َو ْج هه
ِ و لَو أَ ْن ته ْؤن،علَي ِه
ِ الر
"ض
ْ الو ْح َشا َن ِف
ْ َ َْ
َ س
َ

“Mən Peyğəmbərdən  yaxşılıq haqqında soruşdum və o
belə buyurdu: “Heç bir yaxşılığı kiçik görmə! Kiçik bir ipi
verməyi, birinə ayaqqabı bağı verməyi, su istəyən birinin
Müslim: 988.
İmam Əhməd: 3\344, 360, Tirmizi: 1970, Buxari “Ədəbu`l-Mufrad”:
304. Hədis həsəndir.
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qabına öz qabından su tökməyi, insanların keçdiyi yoldan
onlara əziyyət verən bir şeyi götürməyi, qardaşını gülərüzlə
qarşılamağı, qardaşınla qarşılaşdıqda ona salam verməyi, öz
ölkəsindən uzaq olan qərib bir şəxslə yaxınlıq etməyi kiçik
görmə!”471
Sədəqənin digər növlərindən biri də əli və dili ilə
insanlara zərər verməkdən uzaq durmaqdır. Buxari və
Müslimin “Səhih” kitabında Əbu Zərrdən  rəvayət edilən
hədisdə bu mövzuya toxunulur. Əbu Zərr  deyir ki, mən
Peyğəmbərdən  hansı əməlin daha üstün olduğunu
soruşdum. Peyğəmbər  buyurdu: “Allah`a iman etmək və
Onun yolunda cihad etmək”. Mən dedim: “Əgər bunu edə
bilməzsəm?” Peyğəmbər  buyurdu: “Onu edənə kömək
edərsən və ya bunu bacara bilməyən adamın yerinə
edərsən”. Mən dedim: “Əgər bunlardan birini etməyi
bacarmazsam nə edim?” Peyğəmbər  buyurdu: “İnsanlara
pislik etməkdən uzaq durarsan, çünki bu da bir
sədəqədir”.472
İbn Hibban “Səhih” kitabında Əbu Zərrdən  belə
dediyini rəvayət edir:

ِ َ  ي رس:"قه ْلت
ِ ِ
العْب هد َد َخ َل بِِه
َ  إِذَا َعم َل بِه، هدلَِّن َعلَى َع َم ٍّل،ول للا
ه َ َه
ِ
ِ
: إِ َّن َم َع ا ِلَيَا َن َع َمل؟ قَ َال،ِول للا
َ  َي َر هس:ت
 يه ْؤم هن ِبلل قه ْل ه: قَ َال،َالَنَّة
ِ ير
ول
 يَ هق ه: َو إِ ْن َكا َن َم ْع ِدما لَ َش ْيءَ لَهه؟ قَ َال:ت
َ َْ
 قه ْل ه،ض هخ مَّا َرَزقَهه للاه
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ي
 فَيهع ه: فَِإ ْن َكا َن َعيِيا لَ يهْبل هغ َعْنهه ل َسانههه؟ قَ َال:ت
 قه ْل ه،َم ْع هروفا بِل َسانه
ِ  فَ ْلي: فَِإ ْن َكا َن ضعِيفا لَ قه ْدرةَ لَه؟ قَ َال: قه ْلت،م ْغلهوب
:ت
َ
 قه ْل ه،صنَ ْع لَ ْخَر َق
َْ
ه
َ ه
َ
471
472

İmam Əhməd “Müsnəd”: 5\63. Hədisin isnadı səhihdir.
Buxari: 2518, Müslim: 84, İmam Əhməd: 5\150.
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ِ يد أَ ْن تَ َدع ِف ص
ك َشْيئا
ََّ ِت إ
 َما تهِر ه: فَ َق َال،ل
َ ِاحب
َ فَِإ ْن َكا َن أَ ْخَر َق؟ فَالْتَ َف
َ َ
ِ ِمن ال ِري؟ فَ ْلي َد ِع الن
، إِ َّن َه َذا هكلَّهه لَيَ ِسري،ِول للا
َ  َي َر هس:ت
 قه ْل ه،َّاس م ْن أَ َذاهه
َ َْ َ
َ
ٍّ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
يد ِبَا َما
صلَ ٍّة ِمْن َها يهِر ه
ْ َ َما م ْن َعْبد يَ ْع َم هل ب، َو الَّذي نَ ْفسي بِيَده:قَ َال
ِ  إِلَّ أَخ ْذت بِي ِدهِ ي وم،ِِعْن َد للا
"َالقيَ َام ِة َح َّّت يَ ْد هخ َل الَنَّة
َ َْ َ َ ه

“Dedim: “Ey Allah`ın Rəsulu! Mənə bir qulun edəcəyi
təqdirdə Cənnətə girəcəyi bir əməl söylə!” Peyğəmbər 
buyurdu: “Allah`a iman etmək”. Dedim: “İman etməklə
birlikdə əməl etməsi lazım deyilmi?” Peyğəmbər  buyurdu:
“Allah`ın ona ruzi olaraq verdiyindən başqalarına verər”.
Dedim: “Əgər bu adamın heç bir şeyi yoxdursa və bu adam
kasıb bir adamdırsa nə etsin?” Peyğəmbər  buyurdu: “Dili
ilə yaxşı və gözəl sözlər deyər”. Dedim: “Əgər bu adam dili
ilə gözəl sözlər deyə bilməyi bacarmırsa nə etsin?”
Peyğəmbər  buyurdu: “Məzlum və çətin vəziyyətdə olan
şəxsə kömək etsin!” Dedim: “Əgər bunu da edə biləcək gücü
yoxdursa nə etsin?” Peyğəmbər  buyurdu: “Bacarıqsız
insanlara kömək etsin!” Dedim: “Əgər bu insanın özü də
bacarıqsızdırsa nə etsin?” Bu zaman Peyğəmbər  mənə tərəf
dönüb dedi: “Sən bu insanın xeyirli bir iş etməsini
istəmirsənmi? Heç olmazsa insanlara əziyyət verməkdən
uzaq dayansın!” Dedim: “Ey Allahın Rəsulu! Bunların
hamısı həqiqətən çox asan şeylərdir”. Peyğəmbər  buyurdu:
“Nəfsim Əlində olana and olsun ki, əgər bir qul bu
dediklərimdən birini, savabını Allah  qatından istəyərək
edərsə, mən Qiyamət günü həmin şəxs Cənnətə girənə qədər
onun əlini buraxmaram”.473

473

İbn Hibban: 373.
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Əgər diqqət etsək görərik ki, bu hədisdə qeyd edilən
əməllərin hamısı üçün niyyətin ixlaslı olması şərti vardır. Bu
yuxarıda qeyd etdiyimiz Abdullah ibn Amrdan rəvayət
olunan qırx xüsusiyyəti nəql edən hədis kimidir ki, onda da
niyyətin ixlaslı olması şərti var idi. Bu, aşağıdakı ayədə
keçən şərtə oxşayır. Allah  belə buyurur:

ۡ مِّن َّنجۡوَىَٰهُمۡ إَِّلَّ َمنۡ أَمَرَ بِصَ َد َق ٍة أَوٞ
َّلَّ خَيۡرَ فِي كَثِير
مَعۡرُوفٍ أَوۡ إِصۡلََٰحُِۢ بَيۡنَ ٱلنَّاسَِۚ َومَن يَفۡعَلۡ ذََِٰلكَ ٱبۡ ِتغَآ َء
١١٤ اٞ
عظِيم
َ سوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا
َ ََمرۡضَاتِ ٱّللَِّ ف
Onların gizli söhbətlərinin çoxunda xeyir yoxdur. Xeyir
ancaq sədəqə verməyi, yaxud yaxşılıq etməyi və ya insanlar
arasında sülh yaratmağı əmr edən kimsənin söhbətindədir.
Allah`ın razılığını qazanmaq üçün belə işlər görən
kimsəyə (axirətdə) böyük mükafat verəcəyik! (Nisə 114)
Həsən əl-Bəsri və İbn Sirinin, xeyirli əməlləri, niyyət
etmədən də edərkən savab qazanılacağı haqqında sözləri
rəvayət
edilmişdir.
Həsən
əl-Bəsridən
soruşdular:
“Sevmədiyi bir adam bir nəfərdən bir şey istəsə və o adam
da utandığından onu verərsə bir savab qazanarmı?” Həsən
əl-Bəsri belə cavab verdi: “Bir insanın ehtiyacını ortadan
qaldırmaq yaxşı bir əməldir və hər bir yaxşı əməlin əvəzində
savab vardır”. Bunu Hümeyd ibn Zəncəveyh rəvayət
etmişdir.
Bir dəfə İbn Sirindən soruşdular: “Bir şəxs, Allah`ın
razılığı üçün deyil, ölən şəxsin ailəsindən utandığı üçün
cənazəyə qatılarsa, buna görə o şəxs bir savab qazanarmı?”
İbn Sirin belə cavab verdi: “Bir savabmı? Xeyr, əksinə iki
savab qazanar. Birincisi ölmüş qardaşına cənazə namazı
qıldığı üçün, ikincisi isə ölənin həyatda qalan yaxınları ilə
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əlaqə saxladığı üçün”. Bunu Əbu Nueym “əl-Hilyə”
kitabında rəvayət etmişdir.474
Sədəqənin digər növlərindən biri də, müsəlmanların birbiriləri üzərindəki haqlarını yerinə yetirmələridir. Bu
haqlardan bəziləri yuxarıdakı hədisdə qeyd edilmişdir.
Buxari və Müslimin “Səhih” kitabında Əbu Hüreyrədən 
rəvayət edilən digər bir hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

ِ "ح ُّق املسلِِم علَى
ِ ِ  و ِعيادةه امل ِر،السلَِم
َ َ َ َّ  َرُّد،املسل ِم خَْس
 َو اتبَاعه،يض
َ ْ َ
ْ
ِ  و تَ ْش ِميت الع،َِّعوة
ِ ِ
ِ اط
"س
َ ه
َ َ ْ  َو إ َجابَةه الد،الَنَائ ِز

“Müsəlmanın müsəlman üzərindəki haqqı beşdir;
salamını almaq, xəstələnərsə onu yoluxmaq, cənazəsində
iştirak etmək, dəvətinə cavab vermək və asqırana xeyir dua
etmək.” Müslimin rəvayəti isə bu şəkildədir: “Müsəlmanın
müsəlman üzərində haqqı altıdır”. Səhabələr soruşdular:
“Onlar nədir, ey Allahın Rəsulu?” Peyğəmbər  buyurdu:
“Qarşılaşdığın zaman ona salam verərsən, səni dəvət etdiyi
zaman ona cavab verərsən, səndən nəsihət istədiyi zaman
ona nəsihət edərsən, asqırıb Allah`a həmd etdiyi zaman ona
xeyir dua edərsən, xəstələndiyi zaman onu yoluxarsan və
öldüyü zaman onun cənazəsində iştirak edərsən!” 475
Buxari və Müslimin “Səhih” kitabında Bəra ibn Əzibin 
belə dediyi rəvayət olunur:

ِ ِِ
ِ  و تَ ْش ِم،ِيض و اتِب ِاع النَ َازة
ِ ِ "أَمرَن رس ه
يت
ََ َ ه
َ َ َ َ ِ  بعيَ َادة امل ِر: ب َسْب ٍّع ول للا
ِ
ِ الد
ِ الع
ِ اط
 َو إِفْ َش ِاء،اعي
َ  َو إِ َجابَِة،صر املظْلهوم
ْ َ َو ن، َو إِبْ َرا ِر ال َق َس ِم،س
َ
"السلَِم
َّ

“əl-Hilyə”: 2\264.
Buxari: 1240, Müslim: 2066, İmam Əhməd: 2\322, 373. İbn Hibban: 241,
241 hədisin səhih olduğunu demişdir.
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“Peyğəmbər  bizə yeddi şeyi əmr etdi; Xəstələri
yoluxmaq, cənazələrdə iştirak etmək, asqıran insana xeyirli
dua etmək, and içən şəxsi yalançı çıxartmamaq, məzluma
kömək etmək, dəvət edənin dəvətinə cavab vermək və
salamı yaymaq.” Müslimin başqa bir rəvayətində “and içəni
yalançı çıxartmamaq” ifadəsinin yerinə “yolunu azanlara yol
göstərmək” ifadəsindən istifadə olunub.476
Sədəqənin digər növlərindən biri də, insanlar üçün yerinə
yetirilməsi vacib olan haqları yerinə yetirmək üçün
getməsidir. İbn Abbas  belə demişdir: “Hər kim, bir
qardaşının onun üzərində olan haqqını ödəmək üçün
gedərsə, atdığı hər addıma görə ona bir sədəqə vardır”.477
Çətin vəziyyətdə olan borclu insana vaxtı uzatmaq da
sədəqədir. Əhməd ibn Hənbəlin və İbn Məcənin Büreydədən
 rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər  buyurur:

ٍّ
 فَِإذَا َح َّل،ص َدقَة قَ ْب َل أَ ْن َيه َّل الدَّيْ هن
َ  فَلَهه بِ هك ِل يَ ْوم،" َم ْن أَنْظََر َم ْع َسرا
ِ
ِ ٍّ
"ص َدقَة
َ
َ  فَأَنْظََرهه بَ ْع َد َذل،الديْ َن
َ  فَلَهه بِ هك ِل يَ ْوم مثْ لَهه،ك

“Kim çətin vəziyyətdə olan borclu insana vaxt verərsə,
onun borcunu verə biləcəyi vəziyyətə gələnə qədər keçən hər
gün onun üçün bir sədəqə savabı vardır. Borcu verə biləcəyi
vəziyyətə gəldikdən sonra yenə də vaxtı uzadarsa yenə də
onun üçün hər gün bir sədəqə savabı vardır.”478
Heyvanlarla
yaxşı
davranmaq
da
sədəqənin
növlərindəndir. Belə ki, Peyğəmbər  bu mövzuda ona sual
verən şəxsə belə cavab vermişdir: “Canlı olan hər bir
Buxari: 1239, Müslim: 2066, İmam Əhməd: 4\284, 299, Nəsai: 4\54,
Tirmizi: 2809. İbn Hibban: 340 hədisin səhih olduğunu demişdir.
477 Süyuti “Camiu`l-Kəbir”: 2\838.
478 İmam Əhməd: 5\351-352, İbn Məcə: 2418. Hakim hədisin səhih
olduğunu demiş, imam Zəhəbi də bunu təsdiqləmişdir.
476
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məxluqa edilən yaxşılığa görə savab vardır”.479 O həmçinin,
susuzluqdan ölmək üzrə olan itə su verdiyi üçün günahkar
bir qadının bağışlandığını bizə xəbər vermişdir.480
Sadəcə onu edən şəxsə faydası olan sədəqələrə gəldikdə,
burada zikrin növlərindən olan “Sübhənallah”, “Allah`u
əkbər”, “Əlhəmdulilləh”, “Əstəğfirullah” demək və
Peyğəmbərə  salavat və salam göndərmək kimi əməlləri
saya bilərik. Quran oxumaq, məscidə tərəf yürümək,
məsciddə namaz vaxtının girməsini gözləmək və zikri
dinləmək də bu sədəqinin növlərinə daxildir. Yenə bu növə
daxil olan əməllərin bəziləri bunlardır: Geyimdə, gəzməkdə
və yolda gedərkən təvazökar olmaq, çətinlik və sıxıntılara
qarşı dözümlü olmaq, halal ruzi qazanmaq və halal ruzi
qazanmaq yollarını araşdırmaq.
Keçmişdə etdiyi əməllərin hesabını aparmaq, keçmiş
günahlar üçün peşman olub tövbə etmək, bunlara görə
üzülmək, etdiyi əməllərə görə nəfsini qınayıb onu dəyərsiz
görmək, Allah`ın  razılığını qazanmaq üçün nəfsini
alçaltmaq, Allah  qorxusundan ağlamaq, göylərin və yerin
yaradılışı, bunların içindəkilər, axirət aləmi və bunlarla
əlaqədar verilən savab və cəzaları düşünmək də bu növ
sədəqəyə daxildir. Qəlbdəki imanın artmasına vasitə olan bu
növ təfəkkürlər, qəlb əməllərindən olan Allah  qorxusu,
Allah  sevgisi, Onun rəhmətinə ümüd etmək və Ona
təvəkkül etmək kimi xeyirli xüsusiyyətlərin qəlbdə
yaşarmasına səbəb olur. Hətta bu cür xeyir əməllərə vasitə
olan təfəkkürün bədən ilə edilən nafilə ibadətlərdən daha
fəzilətli olduğu deyilir. Bu görüş tabiindən olan bir çox
İmam Əhməd: 2\375, 517, Buxari: 2363, 2466, Müslim: 2244. İbn
Hibban: 544 hədisin səhih olduğunu demişdir.
480 Əbu Hüreyrədən İmam Əhməd: 2\507, Buxari: 3467, Müslim: 2245
rəvayət etmişdir. İbn Hibban: 386 hədisin səhih olduğunu demişdir.
479
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şəxsdən rəvayət edilmişdir. Bunların arasında Səid ibn
Müseyyib, Həsən əl-Bəsri və Ömər ibn Abdu`l-Əziz kimi
şəxsiyyətlər də vardır. Bu mövzu haqqında İmam
Əhməddən rəvayət edilən bəzi sözlər də bu mənaya
gəlməkdədir. Kəb  belə demişdir: “Allah  qorxusundan
ağlamaq mənim üçün öz ağırlığım qədər qızıl sədəqə
verməkdən daha sevimlidir”.481

İyirmi yeddinci
HƏDİS:

481

Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 5\366.
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YAXŞILIQ VƏ
GÜNAH

اس ب ِن سَْع ِ
((الِب ُح ْس ُن اخلُلُ ِقَ ،و
ان َ ،ع ِن الن ِ
َّب  ،قَ َالُّ ِ :
َع ِن الن ََّو ِ ْ َ
َِّ
ِ
ا ِإل ُْثَُ :ما َح َ
اك ِيف نَ ْف ِس َ
كَ ،و َك ِرْه َ
َّاس))َ .رَواهه
ت أَ ْن يَطل َع َعلَْيه الن ُ
هم ْسلِم
ٍّ
ت
ت َر هس َ
ول للاِ  ،فَ َق َالِ (( :ج ْئ َ
صةَ بْ َن َم ْعبَد قَ َال :أَتَ ْي ه
َو َع ْن َوابِ َ
استَ ْف ِ
َل َع ِن ِ ِ
الِب َما
تَ ْسأ ُ
كُّ ِ ،
ت قَ لْبَ َ
ت :نَ َع ْم ،قَ َالْ (( :
الِب َو ا ِإل ُِْث؟)) قه ْل ه
ِ
اطْمأَنَّ ْ ِ ِ
اك ِيف
بَ ،و ا ِإل ُْثُ َما َح َ
َ
سَ ،و اطْ َمأَ َّن إِلَْيه ال َق ْل ُ
ت إلَْيه النَّ ْف ُ
الن ِ
وك))
َّاس َو أَفْ تُ َ
الص ْد ِرَ ،و إِ ْن أَفْ تَ َ
َّد ِيف َّ
َّفسَ ،و تَ َرد َ
اك الن ُ
Nəvvas ibn Səman  Peyğəmbərin  belə buyurduğunu
demişdir: “Yaxşılıq gözəl əxlaqdır. Günah, nəfsində sıxıntı
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keçirdiyini və insanların bilməsini xoşlamadığındır”.
Hədisi Müslim rəvayət etmişdir.482
Vabisə ibn Məbəd  demişdir: “Mən Peyğəmbərin 
hüzuruna gəldim. O  mənə belə dedi: “Yaxşılıq və günah
haqqında soruşmağa gəldin?” Mən dedim: “Bəli!”
Peyğəmbər  buyurdu: “Qəlbindən soruş. Yaxşılıq nəfsin
qəlbə, qəlbin də nəfsə arxayın olduğudur. Günah nəfsdə
keçirilən sıxıntı və qəlbdəki tərəddüddür. İnsanlar sənə nə
fətva versələr də bu belədir.”483
Şeyx demişdir: “Bu hədis həsən bir hədisdir və onu İmam
Əhmədin və Dariminin “Müsnəd” kitabında həsən bir
sənədlə rəvayət etmişdirlər”.
Bu hədisin başqa bir sənədlə gələn rəvayətində Vabisə ibn
Məbəd  belə deyir:

َّع َشْيئا ِم َن الِ ِِب َو ا ِل ِْث إِل
َ ت َر هس
 َو أَ َن أه ِر ه ِول للا
َ يد أَ ْن لَ أَ َد
"أَتَ ْي ه
ِ  فَ َدنَو، اهْد هن ي وابِصةه: فَ َق َال ِل،سأَلْت عْنه
ت هرْكبَِت
ْ  َح َّّت َم َّس،ت مْنهه
ْ ه
َ ه َه
َ َ َ
ِ
 َي:ت
ْ صةه أ
ت تَ ْسأَ هل َعْنهه أَْو تَ ْسأَلِْن؟ قه ْل ه
َ هخِِبه َك َما جْئ
َ ِ َي َواب: فَ َق َال،هرْكبَ تَهه
ِ
ِ َ رس
، نَ َع ْم:ت
 قه ْل ه،ت تَ ْسأَلِْن َع ِن الِ ِِب َو اِل ِْث
َ  جْئ: قَ َال،ول للا أَ ْخِ ِْبِن
َه
فَ َج َم َع
ِ  فَجعل ي ْن هك،ث
،صةه
 َو يَ هق ه،ص ْد ِري
صابِ َعهه الثَلَ َ َ َ َ َ ه
َ ِ َي َواب:ول
َ ت بَا ِف
َ َأ
ِ ِ  و اطْمأَن،الِب ما اطْمأَ َّن إِلَي ِه ال َق ْلب
ِ استَ ْف
 َو،س
َ ت نَ ْف َس
ْ َ َ ه
ْ َ َ ُّ ِ ،ك
ْ
َّت إلَْيه النَّ ْف ه
ِ اك ِف ال َق ْل
"وك
َ اس َو أَفْ ته
َ َالص ْد ِر َو إِ ْن أَفْ ت
َّ  َو تَ َرَّد َد ِف،ب
َ  َما َح:ا ِل ْثه
اك النَ ه
482
483

Müslim: 2553.
İmam Əhməd: 4\228, Darimi: 2\245-246.
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“Yaxşı əməllər və günahlar haqqında soruşmadığım heç
bir şey qalmaması üçün Peyğəmbərin  yanına gəldim.
Peyğəmbər  mənə dedi: “Yaxınlaş, ey Vabisə”. Mən də
dizlərim Peyğəmbərin  dizlərinə dənəcək şəkildə ona
yaxınlaşdım. Peyğəmbər  buyurdu: “Ey Vabisə! Nə
soruşmağa gəldiyini mən deyim, yoxsa sən soruşacaqsan?”
Mən dedim: “Ey Allah`ın Rəsulu! Sən mənə de”. Peyğəmbər
 buyurdu: “Yaxşılıq və günah əməllər haqqında soruşmaq
üçün mənim yanıma gəldin”. Mən dedim: “Bəli”. Peyğəmbər
 üç barmağını toplayıb sinəsinə basdı və buyurdu: “Ey
Vabisə, öz qəlbindən soruş! Yaxşılıq, qəlbin nəfsə, nəfsin də
qəlbə arxayın olmasıdır. Günah, nəfsdə keçirilən sıxıntı və
qəlbdəki tərəddüdür. İnsanlar sənə nə fətva versələr də bu
belədir”.
Bu hədis Peyğəmbərdən  müxtəlif yollarla rəvayət
edilmişdir. Bu rəvayətlərin bəzilərinin sənədləri ceyyiddir.484
İmam Əhmədin Əbu Umamədən  rəvayət etdiyi və İbn
Hibbanın da səhih dediyi hədisdə belə rəvayət edilir:

ص ْد ِرَك َش ْيء
َ  َي َر هس:"قَ َال َر هجل
َ  إِ َذا َح: َما ا ِل ْثه؟ قَ َال،ِول للا
َ اك ِف
"فَ َد ْعهه
“Bir şəxs Peyğəmbərin  yanına gəlib dedi: “Ey Allah`ın
Rəsulu! Günah nədir?” Peyğəmbər  buyurdu: “Əgər bir şey
qəlbini narahat edirsə onu tərk et!” 485 Hədisin bu sənədi
Müslimin şərtlərinə görə ceyyiddir.

İmam Əhməd Əbu Sələbə əl-Xuşaninin  belə dediyini
rəvayət edir:
Sənədi “ceyyid” deyildikdə hədis üsulunda bu hədisin səhih olduğu
nəzərdə tutulur.
485 İmam Əhməd: 5\252, 253, 255, Abdullah ibn Mübarək “Zühd”: 825.
İbn Hibban: 176 hədisin səhih olduğunu demişdir.
484
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الِب
َ  َي َر هس:ت
ُّ ِ : فَ َق َال، أَ ْخِ ِْبِن َما َِي ُّل ِل َو َما َْي هرهم َعلَ َّي،ِول للا
"قه ْل ه
ِِ
ِ ِ َما س َكن
 َو ا ِل ْثه َما َلْ تَ ْس هك ْن إِلَْي ِه،ب
ْ َ َ
 َو اطْ ْمأَ َّن إلَْيه ال َق ْل ه،س
ت إلَْيه النَّ ْف ه
ِِ ِ
"اك امل ْفتهو َن
َ َ َو إِ ْن أَفْ ت،ب
 َو َلْ يَطْ َمئ َّن إلَْيه ال َق ْل ه،س
النَّ ْف ه
“Dedim: “Ey Allah`ın Rəsulu! Mənə nəyin halal, nəyin
haram olduğunu bildir.” Peyğəmbər  buyurdu: “Yaxşılıq,
nəfsinin rahat olub, qəlbinin arxayın olduğu əməllərdir.
Günah isə, nəfsinin narahat olduğu və qəlbinin arxayın
olmadığı əməllərdir. Fətva verənlər sənə fətva versələr də bu
belədir”. 486 Bu hədisində sənədi ceyyiddir və Buxari bu
sənəddə adı çəkilən ravilərdən hədis rəvayət etmişdir.
Təbərani zəif bir sənədlə Vasilə ibn əl-Əsqadan  belə
dediyini rəvayət edir:

: قَ َال، أَفْتِِن َع ْن أَْم ٍّر لَ أَ ْسأَ هل َعْنهه أَ َحدا بَ ْع َد َك: َّب
ِ ت لِلن
"قه ْل ه
ِ استَ ْف
َك إِ َل َما ل
َ  تَ ْدعه َما يهِريبه:ف ِل بِ َذ َاك؟ قَ َال
َ ت نَ ْف َس
َ  َكْي:ت
 قه ْل ه،ك
ْ
ض هع يَ َد َك
َ َ َو إِ ْن أَفْ ت،ك
َ يهريبه
َ َ ت:ف ِل بِ َذ َاك؟ قَ َال
َ  َو َكْي:ت
 قه ْل ه،اك امل ْفتهو َن
ِ
ِ ِ
ِ َ َِعلَى قَ ْلب
"لحَرِام
َ  َو لَ يَ ْس هك هن ل، فَإ َّن ال هف َؤ َاد يَ ْس هك هن ل ْل َحلَل،ك
“Peyğəmbərə  belə dedim: “Mənə, bu iş (İslam)
haqqından səndən başqa kimdənsə soruşmağıma ehtiyac
qalmayacaq bir şey de”. Peyğəmbər  buyurdu: “Öz qəlbinə
bax!” Mən dedim: “Bunu necə edəcəyəm?” Peyğəmbər 
buyurdu: “Sənə şübhəli olan şeyləri tərk edərsən və şübhəli
olmayan şeyləri edərsən. Fətva verənlər sənə fetva
versələrdə bu belədir”. Mən dedim: “Bunu necə edəcəyəm”.
Peyğəmbər  buyurdu: “Əlini qəlbinin üzərinə qoyarsan.
İmam Əhməd “Müsnəd”: 4\194, Təbərani “Kəbir”: 22\858, Əbu
Nueym “əl-Hilyə”: 2\30.
486
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Çünki qəlb halal olanlara rahat, haramlara görə isə narahat
olar”.487 Bu hədisə oxşayan başqa bir hədis Əbu Hüreyrədən
 rəvayət edilmişdir.
İbni Lühey Abdu`r-Rahman ibn Müaviyədən belə rəvayət
edir:

 َي َر هسوَل للاِ َما َِي ُّل ِل ِمَّا َْي هرهم َعلَ َّي؟: فَ َق َال َّب
َّ "أَ َّن َر هجل َسأَ َل الن
ِ
السائِ هل؟
َ ََو َرَّد َد َعلَْي ِه ثَل
َ  هك َّل َذل،ث ِمَر ٍّار
ُّ ت الن
ك يَ ْس هك ه
َ  أَيْ َن: هثَّ قَ َال، َّب
ِ َ  أَ َن َذا ي رس:فَ َق َال
 َما أَنْ َكَر:صابِعِ ِه
َ َ فَ َق َال َب،ول للا
َ َه
"ك فَ َد ْعهه
َ قَ ْلبه

“Bir nəfər peyğəmbərə  belə dedi: “Ey Allah`ın Rəsulu!
Mənim üçün halal və haram olanlar nələrdir?” O şəxs bu
sualını üç dəfə təkrar etdi və hər dəfəsində Peyğəmbər
susurdu. Sonra Peyğəmbər  buyurdu: “Sualı verən şəxs
haradadır?” O şəxs dedi: “Ey Allah`ın Rəsulu! O, şəxs
mənəm”. Peyğəmbər  barmaqları ilə sinəsinə işarə edib
buyurdu: “Qəlbinin pis olaraq gördüyü əməlləri tərk et!” Bu
hədisi Bəğavi “Mucəm” kitabında rəvayət etmiş və demişdir:
“Abdu`r-Rahman ibn Müaviyənin Peyğəmbərdən  hədis
eşitdiyini bilmirəm və bu hədisdən başqa ondan rəvayət
olunan hədis eşitməmişəm”. Mən isə deyirəm ki, Abdu`rRahman ibn Müaviyə ibn Hədic məşhur tabiunlardan biridir
və onun hədisi mürsəldir.488
Abdullah ibn Məsudun  belə dediyi rəvayət edilmişdir:
“Günah qəlbi narahat edən hər bir şeydir”. İmam Əhməd də
bu sözü dəlil olaraq götürmüşdür. Muhamməd ibn Abdu`r487
488

Təbərani “Kəbir”: 22\193, Əbu Yələ: 7492. Hədis zəifdir.
Mürsəl hədis tabinun səhabəni qeyd etmədən bir-başa Peyğəmbərdən

 rəvayət etdiyi hədisdir.
360

Rahman atasından Abdullah ibn Məsudun belə dediyini
rəvayət etmişdir: “Qəlbləri zədələyən şeylərdən uzaq
dayanın, əgər bir şey qəlbinizi narahat edirsə, onu dərhal
tərk et!”
Əbu Dərda  belə deyir: “Xeyir qəlbin arxayınlaşdığı
şeylərdə, şər isə şübhə duyduğu şeylərdir”.
Abdullah ibn Məsuddan  nəql olunan başqa bir
rəvayətdə isə belə deyilir: “Bir dəfə ona dedilər: “Bizim
qəlblərimizi zədələyən, ancaq halal və ya haram olduğunu
bilmədiyimiz məsələlərlə bağlı necə davranaq?” Abdullah
ibn Məsud  belə cavab verdi: “İnsanın qəlbini zədələyən
şeylərdən uzaq durun, çünki bunlar günahdır”. 489 Burada
qeyd olunan zədələmək sözündə məqsəd, qəlbə pis təsir
edən, qəlbi daraldan, sıxıntı, nifrət və pis iz qoyan şeylərdir.
Bu hədislərin bəziləri yaxşılıq və günahın, bəziləri isə
halal və haramların açıqlamalarını əhatə etməkdədir. Nəvvas
ibn Səmanın  hədisində Peyğəmbər  yaxşılığı gözəl əxlaq
olaraq açıqlamışdır. Vabisənin və digərlərinin rəvayət etdiyi
hədislərdə isə yaxşılığı qəlbin və nəfsin rahat olduğu şey
olaraq açıqlamışdır. Həmçinin Əbu Sələbənin hədisinə də bu
cür açıqlama vermişdir. Ancaq yaxşılıq sözünün
açıqlamasında ixtilaf ortaya çıxmışdır. Belə ki, yaxşılıq sözü
iki fərqli mənada istifadə edilir:
Birincisi: İnsanlarla olan əlaqələrin gözəl olması və
yaxşılıq əsasları üzərinə qurulması mənasındadır. Bəlkə də
buradan hərəkət edilərək “birru`l-valideyn” (valideynlərə
yaxşılıq) sözü ortaya çıxmışdır. Ancaq ümumi olaraq
insanlara yaxşı davranmaq mənasına gəlməkdədir. Belə ki,
Abdullah ibn Mübarək “Kitabu`l-birri və`s-sıləti” (Yaxşılıq
və əlaqələr kitabı) adlı bir kitab yazmışdır. Bu kitab ümumi
489

İbn Əsir “Nihayə”, İbn Cövzi “Ğaribu`l-Hədis”.
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olaraq bütün insanlara qarşı yaxşı davranmaq və o yaxşı
davranışların nə olmasını əhatə etməkdədir. Tirmizi də
“Sünən” kitabındakı “Kitabu`l-birri və`s-sıləti” fəslinin
başında valideynlərə gözəl davranmaq haqqındakı hədisləri
nəql etdikdən sonra ümumi olaraq insanlara yaxşı
davranmaq haqqında olan hədisləri də orada rəvayət
etmişdir. Bu barədə Bəhz ibn Həkimin atasından, o da
babasından rəvayət etdiyi hədis belədir:

ِ َ "ي رس
: قَ َال، هثَّ أَ َب َك: هثَّ َم ْن؟ قَ َال: قَا َل،ك
َ  أهَّم:ول للا َم ْن أَبَُّر؟ قَ َال
َ َه
"ب
ب فَالَقْ َر ه
 هثَّ القْ َر ه:هثَّ َم ْن؟ قَ َال

“(Dedim): “Ey Allah`ın Rəsulu! Kimə yaxşılıq edim?”
Peyğəmbər  buyurdu: “Anana”. Dedim: “Sonra kimə?”
Peyğəmbər  buyurdu: “Atana”. Dedim: “Sonra kimə?”
Peyğəmbər  buyurdu: “Yaxınlıq dərəcələrinə görə digər
qohumlarına”.490
Peyğəmbərin  bu hədisi də bu mənadadır: “Yaxşı (qəbul
olunmuş) həccin Cənnətdən başqa bir əvəzi yoxdur”.491
İmam Əhmədin “Müsnəd” kitabında nəql olunan bir
hədisdə Peyğəmbərimizdən  həccin yaxşı olmasının
əlamətləri soruşuldu. Peyğəmbər  belə cavab verdi:
“İnsanlara yemək yedizdirmək və salamı yaymaqdır”. 492

İmam Əhməd: 5\3, Buxari “Ədəbu`l-Mufrad”: 3, Əbu Davud: 5139,
Tirmizi: 1897, Təbərani “əl-Kəbir”: 19\957. Hakim: 3\ 642 hədisin səhih
olduğunu demiş, imam Zəhəbi də bunu təsdiqləmişdir.
490



Əbu Hüreyrədən imam Malik: 1\346, İmam Əhməd: 2\426, Buxari:
1773, Müslim: 1349, Tirmizi: 933, Nəsai: 5\115, İbn Məcə: 2888. İbn
Hibban: 3695 hədisin səhih olduğunu demişdir.
492 İmam Əhməd: 3\325. Hədisi rəvayət edən ravilərdən Muhamməd ibn
Sabit zəifdir.
491
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Digər bir rəvayətdə isə belə buyurur: “Yemək yedizdirmək
və gözəl söz”.493
Abdullah ibn Ömər  belə deyərdi: “Yaxşılıq həqiqətən
də çox asandır, gülər üz və yumşaq sözdür”.494
Əgər yaxşılıq etmək aşağıdakı ayədə gəldiyi kimi, təqva
ilə birlikdə zikr olunarsa o zaman, yaxşılıqla qəsd olunan
insanlarla yaxşı davranmaq, təqvadan məqsəd isə Allah`a 
olan ibadətləri gözəl şəkildə yerinə yetirmək və haramlardan
uzaq durmaq kimi başa düşülür. Allah  buyurur: “Yaxşılıq
etməkdə və təqvada əlbir olun”. Bu ayənin ardı olan,
“Günah iş görməkdə və düşmənçilik etməkdə bir-birinizə
kömək göstərməyin” cümləsindəki günah kəlməsi ilə
Allah`a qarşı edilən üsyan və günahlar, düşmənlik kəlməsi
ilə də, insanlara edilən zülüm qəsd edilməkdədir. Bununla
birlikdə günah deyildikdə, bir başa haram olan zina, oğurluq
və içki içmək kimi əməllər qəsd edilmiş ola bilər. Düşmənlik
ilə də, Allah`ın  izin verdiyi sərhədləri aşıb qadağan
olunmuş hədləri keçmək də qəsd edilə bilər. Buna misal
olaraq, qisas mövzusunda öldürülməsinə izin veriləni
buraxıb, öldürülməsinə izin verilməyəni öldürmək, zəkat və
başqa mövzularda insanların ödəməklə məsul olduqları
miqdardan daha çoxunu almaq, işlədikləri günahlara görə
çubuq (şallaq) vurulması lazım olan insana şəriətdə təyin
edilmiş miqdardan çoxunu vurmaq və sair bu kimi şeyləri
göstərə bilərik.



Hədisi Cabir İbn Abdullahdan Hakim: 1\473 rəvayət etmiş və səhih
olduğunu demişdir. Zəhəbi bunu təsdiqləmişdir. Həmçinin Heysəmi
“Məcmə”: 3\207, Təbərani “əl-Əvsat” kitabında bu hədisi rəvayət
etmişdir. Bu rəvayətlərin sənədi həsəndir.
494 əl-Xəraiti “Məkarimu`l-Əxlaq”: 33.
493
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Yaxşılıq sözünün ikinci mənası isə, açıq və gizlin Allah`a 
olan bütün itaətləri yerinə yetirməkdir. Bu məna aşağıdakı
ayədə keçməkdədir. Allah  buyurur:

َّلَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُو َهكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡ ِرقِ َوٱلۡمَغۡرِبِ وَََٰلكِن
ن
َ ِّۧخرِ َوٱلۡمَلََٰٓ ِئكَ ِة َوٱلۡكِتََٰبِ َوٱلنَّبِي
ِ ٓٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱّللَِّ وَٱلۡيَوۡمِٱلۡأ
َوَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىَٰ ح ُِّبهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡ َبىَٰ َوٱلۡيَتََٰ َمىَٰ َوٱلۡمَسََٰكِين
ٱلرقَابِ َوَأقَامَ ٱلصَّلَوَٰةَ وَءَاتَى
ِّ َوٱبۡنَٱلسَّبِيلِ َوٱلسَّآئِلِينَ َوفِي
ِعهَدُواْ وَٱلصََّٰبِرِينَ فِي ٱلۡبَأۡسَآء
ََٰ ٱلز َكوَٰةَ َوٱلۡمُوفُونَ ِبعَهۡدِهِمۡ إِذَا
َّ
َُوٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلۡبَأۡسِۗ أُوْلََٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ َوأُوْلََٰٓ ِئكَ هُم
١٧٧ َٱلۡمُتَّقُون
Yaxşı əməl heç də (ibadət vaxtı) üzünü günçıxana və
günbatana tərəf çevirməkdən ibarət deyildir. Yaxşı əməl
sahibi əslində Allah`a, axirət gününə, mələklərə, kitaba və
peyğəmbərlərə inanan, (Allah`a) məhəbbəti yolunda (və ya
mal-dövlətini çox sevməsinə baxmayaraq) malını (kasıb)
qohum-əqrəbaya, yetimlərə, yoxsullara, (pulu qutarıb
yolda qalan) müsafirə (yolçulara), dilənçilərə və qulların
azad olunmasına sərf edən, namaz qılıb zəkat verən
kimsələr, eləcə də əhd edəndə əhdinə sadiq olanlar, dar
ayaqda, çətinlikdə və cihad zamanı (məşəqqətlərə) səbir
edənlərdir. (İmanlarında, sözlərində və əməllərində) doğru
olanlardır. Müttəqi olanlar da onlardır! (Bəqərə 177)
Rəvayət olunur ki, Peyğəmbərdən  iman haqqında
soruşulanda bu ayəni oxumuşdur.495
Bu mənada yaxşılıq dediyimizdə, Allah`a, mələklərinə,
kitablarına və peyğəmbərlərinə iman kimi batini itaətlər ilə
birlikdə, malı Allah`ın  sevdiyi yerlərə xərcləmək, namaz



Əbu Zərrdən İbn Əbu Hatim. Həmçinin İbn Kəsir “Təfsir”: 1\213,
Süyuti “Dürru`l-Mənsur”: 1\411.
495
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qılmaq, zəkat vermək, verdiyi sözün üzərində dayanmaq,
xəstəlik, kasıblıq və başqa qədər məsələrinə səbir etmək,
düşmənlə qarşılaşdığı zaman sabit olmaq kimi zahiri itaətlər
də buna daxildir.
Nəvvasın  hədisində qeyd olunan Peyğəmbərin  cavabı
bütün bu mənaları əhatə etməkdədir. Çünki gözəl əxlaq
deyildikdə, şəriətin məsləhət gördüyü əxlaqla əxlaqlanmaq
və Allah`ın  kitabında qullarını tərbiyə etdiyi ədəblə
ədəblənmək qəsd edilir. Belə ki, Allah  Peyğəmbər 
haqqında belə buyurur:

٤ٞ
عظِيم
َ ٍوَإ َِّنكَ َلعََلىَٰ خُُلق
Şübhəsiz ki, sən böyük bir əxlaq üzərindəsən! (Qələm
4) Aişə g peyğəmbərimiz  haqqında belə deyir: “Onun
əxlaqı Qurandan ibarət idi”. 496 Aişə g bunu deməklə Peyğəmbərin , onun əmrlərini yerinə yetirdiyini və qadağan
etdiklərindən uzaq durduğunu ifadə etmək istəyirdi.
Beləliklə onun Qurana istinad edilən davranişları ondan heç
vaxt ayrılmayan bir xarakter halına gəlmişdir. Bu isə əxlaqın
ən ucası, ən şərəflisi və ən mükəmməl olanıdır. Buna görə,
“Din təmamilə əxlaqdan ibarətdir” deyilmişdir.
Vabisənin  hədisində “Yaxşılıq nəfsin qəlbə, qəlbin də
nəfsə arxayın olduğudur”, digər rəvayətdə isə, “Qəlbin
rahatlıq hiss etdiyidir” deyilmişdir. Əbu Səlabə  və
digərlərinin hədislərindəki halal kəlməsi buna yaxın bir
şəkildə açıqlanmışdır. Bu ifadələr aşağıdakı mənadadır:
“Allah  qullarını haqqı tanıyacaq və onunla xoşbəxt olacaq
bir fitrətdə yaratmış, haqq olanı sevmə və haqqın əksinə
nifrət etmək sifətini insanın fitrətinə yerləşdirmişdir”. İyad

496

Aişədən

g Müslim: 746, Əbu Davud: 1342. İbn Hibban: 2551.
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ibn Himarın  rəvayət etdiyi bu hədisdə bu mənanı
dəstəkləməkdədir. Peyğəmbər  belə buyurur:

ِ َّ  فَأَتَ ْت هم،"إِِن خلَ ْقت ِعب ِادي حنَ َفاء مسلِ ِمي
اجتَالَْت هه ْم َع ْن
الشيَاط ه
َ ْه َه
ْ َي ف
َ َ ه
هه
ِِ
 َو أََمَرتْ هه ْم أَ ْن يه ْش ِرهكوا ِيب َما َلْ أهنَ ِزْل،ت َهلهْم
ْ  فَ َحَّرَم،دين ِه ْم
ت َعلَْي ِه ْم َما أَ ْحلَْل ه
"بِِه هس ْلطَان
“(Allah  buyurdu): “Mən qullarımın hamısını hənif
müsəlman olaraq yaratdım. Amma şeytan yanlarına gəlib
onları dinlərindən uzaqlaşdırdı. Mənim onlara halal
etdiklərimi özlərinə haram etdilər, haqqında heç bir dəlil
nazil etmədiyim şeyləri Mənə şərik qoşdular”.497
Digər bir hədisdə isə belə buyurur:

ِ ود يولَ هد علَى
ٍّ
 َو، فَأَبَ َواهه يه َه ِوَدانِِه،ِالفطَْرة
َ " هك ُّل َم ْوله ه
ِ  َكما تهْنتِج الب ِه،َيهَ ِجسانِِه
 َه ْل هِت ُّسو َن فِ َيها،َيمة جَْ َعاء
َ يمةه َب
َ َ َ ه
َ
ِ
َّ
َّاس َعلَْي َها ال
َ فِط َْر : اقْ َرهؤوا إِ ْن ِشْئ ته ْم:َقَ َال أَبهو ههَريْ َرة
َ ت هللا ال ِِت فَطََر الن
ِ تَ ب ِديل ِخلَل ِْق
هللا
َ ْ
ِ َي ن
 َو،صَرانِِه
ه
ِم ْن هج ْد َعاءَ؟

“Hər bir insan övladı fitrət üzərinə dünyaya gələr. Sonra
valideynləri onu yəhudi, xiristiyan və ya atəşpərəst edər. Bu
yeni doğulmuş heyvan balası kimidir, siz onu digərlərindən
fərqləndirəcək bir qusur görürsünüzmü?” Hədisi rəvayət
edən Əbu Hüreyrə  belə demişdir: Üzünü Allah`ın fitri
olaraq insanlara verdiyi dinə (İslama) tərəf tut. Allah`ın
dinini heç vəchlə dəyişdirmək olmaz. (Rum 30)”
Buna görədə Allah  əmr etdiyi şeyləri yaxşı, qadağan
etdiyi şeyləri isə pis adlandırmışdır. Allah  belə buyurur:

497

Müslim: 2865.
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َٰإِنَّ ٱّللََّ َيأۡ ُمرُ بِٱلۡعَدۡلِ َوٱلِۡإحۡسََٰنِ َوإِيتَآيِ ذِي ٱلۡقُرۡ َبىَٰ وَيَنۡهَى
٩٠ ََكرُون
َّ ظكُمۡ َلعََّلكُمۡ تَذ
ُ عَنِ ٱلۡ َفحۡشَآءِ َوٱلۡمُن َكرِ َوٱلۡ َبغۡيَِۚ َي ِع
Həqiqətən, Allah ədalətli olmağı, yaxşılıq etməyi,
qohumlara (haqqını) verməyi buyurar, zina etməyi, pis
işlər görməyi və zülm etməyi isə qadağan edir. (Allah) sizə
düşünüb ibrət alasınız deyə, belə öyüd-nəsihət verir! (Nəhl
90) Allah  Peyğəmbəri  vəsf etdiyi zaman belə buyurur:

ي ٱلَّذِي يَجِدُو َنهُۥ مَكۡتُوبًا
َّ ِّٱلَّذِينَ يَتَّ ِبعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلۡأُم
ۡٱلتوۡرَىَٰةِ َوٱلۡإِنجِيلِ يَأۡ ُمرُهُم ِبٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىَٰهُم
َّ عِندَهُمۡ فِي
ُعَنِ ٱلۡمُن َكرِ وَيُحِلُّ َلهُمُ ٱلطَّيِّبََٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبََٰٓئِثَ وَيَضَع
عَنۡهُمۡ ِإصۡرَهُمۡ وَٱلۡأَغۡلََٰلَ ٱلَّتِي كَانَتۡ عَلَيۡهِمَۡۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِ ِهۦ
ُصرُوهُ وَٱتَّ َبعُواْٱلنُّورَٱلَّذِيٓ أُنزِلَ َمعَهُۥٓ أُوْلََٰٓ ِئكَ هُم
َ ََزرُوهُ وَن
َّ وَع
١٥٧ َٱلۡمُفۡلِحُون
O, peyğəmbər onlara yaxşı işlər görməyi buyurar, pis
işləri qadağan edər, təmiz (pak) nemətləri halal, murdar
(napak) şeyləri haram edər, onların ağır yükünü
yüngülləşdirər və üstlərindəki buxovları açar (şəriətin çətin
hökmlərini götürər). Ona iman gətirən, yardım göstərən və
onunla (Quranın) ardınca gedənlər məhz onlar nicat
tapanlardır! (Əraf 157)
Həmçinin Allah  möminlərin qəlblərinin Onu zikr
etməklə rahatlıq tapdığını xəbər vermişdir. Deməli qəlbə
iman nuru girdiyi zaman, qəlb bu nur ilə genişlənməklə
rahatlıq tapacaqdır. Beləliklə, insan haqq ilə rahatlıq,
xoşbəxtlik tapmaqla haqqı qəbul edər və onu mənimsəyər.
Haqqın əksi olan batilə nifrət edib, ondan qaçmaqla isə onu
qəbul etməz.
Muaz ibn Cəbəl  belə deyir: “Hikmətli danışanların
azdırmasından sizi xəbərdar edirəm. Çünki şeytan bəzən
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azğınlıq ifadə edən sözləri bilik sahibi insanların dili ilə
söyləyər. Bəzən münafiq biri haqq olan bir kəlmə də deyə
bilər”. Bu zaman Muaza  dedilər: “Biz bilikli insanın azğın
bir söz dediyini və ya bir münafiqin haqq söz söylədiyini
necə bilərik?” Muaz  dedi: “Şöhrət sahibi olan bilikli şəxsin
dediyi söz haqqında “Bu nə deyir?” deyirsən, bu söz səni
narahat edir və “bəlkə də bu dediyindən geri dönəcək” deyə
fikirləşirsən. Ancaq haqq olan sözü həmin an qəbul edərsən.
Çünki haqq sözdə bir nur vardır”. 498 Bunu Əbu Davud
rəvayət etmişdir. Digər bir rəvayətdə isə Muaz  belə
demişdir: “Bilikli insanın dediyi azğın söz sənə şübhəli gələr
və onun haqqında “Bu söz ilə nə qəsd edir görəsən?”
deyərsən”.
Bu açıqlamalardan bunu başa düşürük ki, bəsirətli bir
müsəlmanın haqq ilə batili bir-birinə qarışdırması mümkün
deyildir. Sahib olduğu iman nuru ilə, haqq olanı tanıyar və
qəlbi onu qəbul edər, batil olandan qaçar, qəlbi onu rədd
edər və ona yaxınlıq verməz. Peyğəmbərin  bu hədisi də bu
mənanı dəstəkləməkdədir:

ِ
ِ الزم
َان قَ ْوم هيَ ِدثهونَ هك ْم ِبَا َلْ تَ ْس َمعهوا أَنْته ْم َو ل
ََّ " َسيَ هكو هن ِف آخ ِر
" فَِإ َّي هك ْم َو إِ َّي هه ْم،آب هؤهك ْم
َ
“Qiyamətə yaxın sizin və atalarınızın eşitmədiyi şeylər
rəvayət edən bir qövm olacaq, onlardan uzaq durun!” 499
Yəni bu insanlar möminlərin qəlblərinin gözəl qəbul
etmədiyi şeylər deyəcəklər. “Nə sizin, nə də atalarınızın
eşitmədiyi” deyildikdə isə ilk əsr müsəlmanları ilə sonradan
gələnlər arasında əsrlər keçsə də, haqqı tanımaq barəsində
möminlər arasında bir meyarın formalaşdığına işarə
498
499

Əbu Davud: 4611, Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 1\232.
Əbu Hüreyrədən Müslim: 6, İbn Hibban: 6766 və Hakim: 1\103.
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etməkdədir. Bu sözdə eyni zamanda, sonradan çıxan və
haqqın xaricində qalan, qəlbin soyuq qarşıladığı şeylərdə heç
bir xeyir olmadığına işarə edilmişdir.
Vabisənin  hədisi ilə eyni mənada rəvayət edilən
hədislərdə, şübhəli hallarda qəlbə müraciət etməyin lazım
olduğuna işarə edilməkdədir. Bu halda, qəlbin rahat olduğu,
könlün açıldığı şeyləri halal və gözəl olaraq qəbul etmək,
bunun əksinə olanları isə günah və haram olaraq bilmək
lazımdır.
Nəvvasın hədisində qeyd olunan “Günah, nəfsində sıxıntı
keçirdiyini və insanların bilməsini xoşlamadığındır”
cümləsinin işarə etdiyi digər bir xüsus isə aşağıdakıdır:
Günah olan şey insanın nəfsinə sıxıntı, darlıq və iztirab
verər, insanın qəlbi onu hec cür qəbul edib rahat olmaz.
Həmçinin günah, insanların nəzərində də pis bir şey kimi
bilinir və bunu etdiyini gördüklərində və eşitdiklərində onu
pisləyərlər. Bu mərtəbə, şübhəli vəziyyətdə günahı
tanımağın ən üstün mərtəbəsidir. Bu halda günah həm onu
edənlər, həm də etməyənlərin nəzərində pis və çirkin qəbul
edilir.
Abdullah ibn Məsudun  aşağıdakı sözü bu mənaya
gəlməkdədir: “Möminlərin gözəl gördüyü şeylər Allah 
qatında da gözəldir, möminlərin pis gördüyü şeylər Allah 
qatında da pisdir”.500
Abdullah İbn Məsuddan  İmam Əhməd: 1\379, Təyalisi: 69, Bəzzar:
130, Təbərani “Kəbir”: 8583, Bəğavi “Şərhu Sünnə” : 155, Əbu Nueym
“əl-Hilyə”: 1\377. İbn Məsuddan  rəvayət edilən hədisin tam şəkli
500

belədir: “Allah



qulların qəlblərinə baxdı, onların arasında ən xeyirli

qəlb olaraq Muhammədin



qəlbini gördü, onu Özü üçün seçdi və



Peyğəmbər olaraq göndərdi. Muhammədin
qəlbindən sonra digər
qulların qəlblərinə baxdi, insanların arasında ən xeyirli qəlbə onun
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Vabisə  və Əbu Sələbənin  hədislərində qeyd olunan
“İnsanlar sənə nə fətva versələr də” sözünün mənası isə
belədir: İnsanın qəlbini sıxan şey, başqaları bunun günah
olmadığına fətva versələr də yenə də günahdır. Bu da haram
mövzusunda ikinci bir mərtəbədir. Buna görə, bir iş
başqalarına görə deyil, onu edən şəxsin nəzərində pis və
çirkin görünməkdədir. Bu qəlbi tam mənası ilə iman nuru ilə
dolu olan şəxslər üçün keçərlidir. Ona fətva verən hər hansı
bir şərii dəlilə istinad etmədən zənni ilə və ya öz nəfsinə
meyl edərək bu fətvanı vermişdir. Əgər müftü şərii dəlilə
istinad edərək bir fətva verərsə fətva alan şəxsin qəlbi buna
razı olmasa da buna tabe olması vacibdir. Şəriətin bizə icazə
verdiyi bəzi rüxsətləri bu qisimdə dəyərləndirə bilərik. Buna
səfər və xəstəlik zamanı oruc tutmağı tərk etmək, səfərdə
fərz namazlarını qısaltmaq kimi cahil şəxslərin qəlbinə
yatmayan şeyləri misal verə bilərik. Bu şəxslərin qəlbinə
yatmamasının dində bir yeri yoxdur. Peyğəmbər  bəzən
səhabələrə onların qəlblərinə yatmayan şeyləri əmr edərdi və
səhabələrin bəziləri bunları etməkdən çəkinərdilər və
peyğəmbər  belə edənlərə qəzəblənərdi. Belə ki, o
səhabələrdən bəzilərinin etməkdə olduqları həcci qaldırıb
onun yerinə ümrə etmələrini əmr etmişdir və bəziləri bunu
xoş qarşılamamışdılar. Həmçinin Hüdeybiyyə ümrəsi
zamanı, qurbanlarını kəsərək ümrə ehramından çıxmalarını
əmr etməsini, o il həcc etmədən geri dönmək və Məkkədən
Mədinəyə qaçıb gələn müsəlmanları Məkkə müşriklərinə
səhabələrinin sahib olduğunu gördü. Onları da dini uğrunda döyüşən
Peyğəmbər



köməkçiləri etdi. Müsəlmanların gözəl gördüyü şey





Allah`ın
qatında da gözəldir, pis gördükləri şey Allah`ın qatında
pisdir”. Bu hədisin sənədi həsəndir. Hakim: 3\78 hədisin səhih olduğunu
demiş, imam Zəhəbi də bunu təsdiqləmişdir.
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geri qaytarmaq şərti ilə əhd bağlamasını səhabələrdən
bəziləri yaxşı qarşılamamışdılar.501
Ümumiyyətlə əgər bir mövzuda şərii dəlil (ayə, hədis və
s.) varsa mömin şəxs üçün bu ayədə də buyurulduğu kimi
Allah  və Rəsuluna  itaət etməkdən başqa bir yol olmaz.
Allah  buyurur:

 وََّلَ مُؤۡمِ َنةٍ إِذَا قَضَى ٱّللَُّ َورَسُوُلهُۥٓ َأمۡرًاٞ
َومَا كَانَ لِمُؤۡمِن
ۡأَن َيكُونَ َلهُمُ ٱلۡخِ َي َرةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ َومَن يَعۡصِ ٱّللََّ َورَسُوَلهُۥ فَقَد
٣٦ اٞ
ا مُّبِينٞ
ضَلَّ ضَلََٰل
Allah və Peyğəmbəri bir işi hökm etdiyi zaman heç bir
mömin kişiyə və qadına öz işlərində başqa yol seçmək
yaraşmaz. Allah`a və Onun Peyğəmbərinə asi olan kəs,
şübhəsiz ki, (haqq yoldan) açıq-aydın azmışdır! (Əhzab 36)
Mömin bir şəxsin üzərinə düşən, bunları qəlb rahatlığı və
razılığı ilə qarşılamaqdır. Çünki Allah  və Peyğəmbərinin 
din olaraq ortaya qoyduğu əsaslara iman etmək, razılıq
göstərmək və təslim olmaq vacibdir. Bu mənada Allah  belə
buyurur:

َّجرَ بَيۡ َنهُمۡ ثُم
َ ََكمُوكَ فِيمَا ش
ِّ َفَلَ َور َِّبكَ َّلَ يُؤۡمِنُونَ ح ََّتىَٰ يُح
٦٥ اٞ
ا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَِّلمُواْ تَسۡلِيمٞ
حرَج
َ ۡسهِم
ِ َُّلَ يَجِدُواْ فِيٓ أَنف
Amma, xeyr! (Ya Rəsulum!) Rəbbinə and olsun ki, onlar
öz aralarında baş verən ixtilaflarda səni hakim (münsif)
təyin etməyincə və verdiyi hökmlərə görə özlərində bir
sıxıntı duymadan sənə tam bir itaətlə boyun əyməyincə,
(həqiqi surətdə) iman gətirmiş olmazlar. (Nisə 65)
Ancaq bir mövzuda Allah  və Peyğəmbərindən  hər
hansı bir şərii dəlil yoxdursa, sözlərinə tabe olduğumuz
Bu hadisə Buxarinin “Səhih” kitabında: 2731, 2732 uzun bir şəkildə
nəql edilmişdir.
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səhabə və ümmətimizin sələfindən bir şey tapa bilmiriksə,
bu vəziyyətdə qəlbi iman ilə rahatlanmış, nəfsi mərifət və
əminlik nuru ilə əhatələnmiş şəxsin o məsələ ilə bağlı
könlünə bir şübhə düşmüşdürsə və ancaq öz fikri ilə fətva
verən, dininə və elminə güvənmədiyi, nəfsinə tabe olmuş biri
ona bu məsələdə rüxsət olduğu haqqında fətva verərsə bu
zaman onun öz qəlbindən soruşması və qəlbini narahat edən
şeylərdən uzaq durması lazımdır.
İmam Əhməd bu məsələ haqqında açıq şəkildə
danışmışdır. Mərvizi “Kitabu`l-Vəra”-da belə nəql edir:
“Əbu Abdullaha (İmam Əhmədə) dedim: “Yaxınlarımdan
uzaq qalmaq mənə xalqın digər qisimlərindən uzaq
qalmaqdan daha asan gəlir. Bu mövzuda qəlbimə bir şey
düşdü”. İmam Əhməd dedi: “Bu pis və çirkin bir
vəziyyətdir”. Ona dedim: “Bu əməli məkruh olaraq
görürsən?” O dedi: “Əgər qəlbinə bir şey gəlmirsə bu şeyi bir
kənara qoy”. Mən dedim: “Qəlbimə bir şey düşdü”. O dedi:
“Abdullah ibn Məsud  “Günah qəlbi zədələyən şeydir”
demişdir”. Ondan soruşdum: “Bu, məşvərət etdiyin şəxs
sənin qəlbini narahat edən vəziyyət haqqında sənə dediyinə
qulaq asmaqlamı bağlıdır?” O dedi: “Sən qəlbində nə hiss
edirsən?” Mən dedim: “Bu vəziyyət mənə sıxıntı və iztirab
verir”. Bu zaman İmam Əhməd “Günah qəlbi narahat edən
şeydir ” deyərək cavab verdi”.
Numan ibn Bəşirin  rəvayət etdiyi “Halallar açıq-aydın,
haramlar da açıq-aydındır”, Həsən ibn Əlinin  rəvayət
etdiyi “Səni şübhəyə salan şeyləri burax, şübhəyə salmayan
şeylərdən yapış” və Əbu Məsud əl-Bədrinin  rəvayət etdiyi
“Əgər utanmırsansa, istədiyini et!” hədislərinin şərhində bu
mövzu ilə əlaqədar məlumatlar verilmişdir.
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Şafii üsulçularından bəziləri və hənəfi kəlamçıları fiqh
üsulunda, ilham məsələsi ilə əlaqədar, onun dəlil olub
olmayacağı mövzusuna toxunmuş və bu məsələdəki, görüş
müxtəlifliyinə diqqət çəkimişdirlər. Bizim görüşümüzdə
olanlardan (Hənbəli məzhəbində) bir qismi, ilhamın şərii
hökmlər çıxarmaqda dəlil olmayacağı görüşünü müdafiə
etmişdirlər. Qazi Əbu Yələ, kəlamçıların vəsvəsə və ilham
haqqında dediyi sözləri rədd edərkən, İmam Əhmədin
bunlar haqqında dediyi tənqidi sözlərə istinad etməkdədir.
Ancaq bəzi hənbəlilər bu mövzuda ona müxalifət etmişlər.
Belə ki, biz də İmam Əhmədin “Qəlbi zədələyən şeyin haram
olduğu” görüşünə döndüyü və bunu ifadə etdiyini yuxarıda
nəql etmişdik. İmam Əhmədin tənqid etdiyi, kəlamçıların və
sufilərin bəzilərinin şərii bir dəlilə istinad etmədən,
vəsvəsələr və nəfslərinin istəklərinə uyğun olaraq dedikləri
sözlərdir. Belə ki, halal və haram mövzularında, şərii bir
dəlilə istinad etmədən şəxsi görüşlərə görə verilən fətvalar
rədd edilir.
Şübhəli məsələlərdə qəlbin narahat olduğu və günah
saydığı şeylərə gəldiyimiz zaman isə, bunlardan uzaq
dayanmağın lazım olduğu haqda Peyğəmbərin  hədisləri və
səhabələrin fətvaları vardır. Bütün bu dəlillərdən sonra
İmam Əhmədin bunu inkar etməsi mümkündürmü?
Xüsusilə də bu görüşlər nəql olunduğu zaman, onlara tabe
olduğunu bildirərək əks fikirlərdən döndüyü İmam
Əhməddən rəvayət edilmişdir. Belə ki, bundan əvvəl “Doğru
insanın qəlbini rahatladar, yalan isə onu şübhəyə salar”
hədisini də rəvayət etmişdik. Doğru olan şey qəlbin onunla
rahatlanıb əmin olması ilə yalandan fərqlənir. Qəlb yalan
şeylərə nifrət edər və onları pis görər. Rabi ibn Heysəm belə
deyir: “Doğru olan hədisdə gündüzün aydınlığı kimi bir nur
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olar, onu qəbul edərsən. Yalan olan hədisdə isə gecənin
qaranlığı kimi bir zülmət olar, onu rədd edərsən”.502
İmam Əhmədin Əbu Hümeyd  və Əbu Üseyddən 
rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər  belə buyurmuşdur:

ِ
ِ
ي لَهه أَ ْش َع هارهك ْم َو
َ "إِ َذا َِس ْعته هم الَد
 َو تَل ه،يث َع ِن تَ ْع ِرفههه قهلهوبه هك ْم
ِ
يث
َ  َو إِ َذا َِس ْعته هم الَد، فَأَ َن أَْولَ هك ْم بِِه، َو تَ َرْو َن أَنَّهه ِمْن هك ْم قَ ِريب،أَبْ َش هارهك ْم
 َو تَ َرْو َن أَنَّهه ِمْن هك ْم، َو تَ ْن هف هر ِمْنهه أَ ْش َع هارهك ْم َو أَبْ َش هارهك ْم،َع ِن تهْن ِك هرهه قهلهوبه هك ْم
" فَأَ َن أَبْ َع هد هك ْم ِمْنهه،بَعِيد

“Məndən bir hədis rəvayət olunar, bu zaman sizin
qəlbiniz onu qəbul edib gözəl görər, cildiniz və tükləriniz
ürpəşər, onun sizə yaxın olduğunu hiss edərsinizsə mən o
sözə sizdən daha yaxınam. Əgər məndən bir hədis rəvayət
olunar, onu eşitdiyiniz zaman, qəlbiniz onu rədd edər,
cildiniz və tükləriniz heç bir şey hiss etməz və onun sizdən
uzaq olduğunu hiss edərsinizsə, mən o sözdən sizdən daha
uzağam.” Alimlər bu hədisin səhih olduğunu demişlər.
Çünki İmam Əhmədin rəvayət etdiyi bu sənədin eynisi ilə
Müslim “Səhih” kitabında503 hədis rəvayət etmişdir.
Əbu Hüreyrə  Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət
edir:

ِ
ِ
ِ
ول
 فَِإِن أَقه ه،ص ِدقهوا بِِه
َ َ ف،"إِ َذا هحدثْته ْم َع ِن َحديثا تَ ْع ِرفهونَهه َو لَ تهْنك هرونَهه
َ فَل، َو إِذَا هح ِدثْته ْم َع ِن َح ِديثا تهْن ِك هرونَهه َو لَ تَ ْع ِرفهونَهه،ف َو لَ يهْن َك هر
َما يه ْعَر ه
"ف
 فَِإِن لَ أَقه ه،ص ِدقهوا بِِه
ول َما يهْن َك هر َو لَ يه ْعَر ه
َ ته
502
503

Bunu İbn Cövzi “Mövduat” əsərində: 1\103 nəql etmişdir.
Müslim: 713.
374

“Sizə məndən bir hədis rəvayət edildiyi zaman, onu bilir
və pis görmürsünüzsə, onu təsdiq edin. Çünki mən gözəl
olanı və pis görülməyən şeyləri deyərəm. Əgər məndən bir
hədis nəql olunarsa və siz onu bilmir və pis görürsünüzsə,
onu təsdiq etməyin. Belə ki, mən pis görülən və gözəl
görünməyən bir şeyi demərəm”. 504 Bu hədis
illətli 505
hədisdir.
Hədislərin səhih və ya zəif olmasına yalnız hədis elmində
yüksək mərtəbəyə çatmış və hədislərdə olan gizli xəstəlikləri
bilmək bacarığına malik olan alimlər qərar verə bilər. Hədis
alimləri dəvamiyyətli olaraq Peyğəmbərin  sözləri, bu
sözlərin raviləri və xəbərləri nəql edənlərlə əlaqədar
tədqiqatlarla məşğul olduqları üçün onların hansının doğru
danışan və hansının yalançı olduğu haqqında məlumatlı olar
və bu ravilərin yaddaşları və zəkaları haqqında məlumatları
olduğu üçün buna rahat bir şəkildə qərar verə bilərlər. Bu
alimlərin belə mövzularda özlərinə məxsus qabiliyyətləri
vardır və mütəxəssis bir zərgərin qızılın yaxşısını pisindən,
təmiz olanını saxta olanından həmçinin bir cəvahirat
mütəxəsisinin saxta cəvahiratla təmiz cəvahiratı bir-birindən
ayırmasına bənzəyər. Əgər bir insan öz sahəsində
mütəxəssisdirsə, onun qəbul etdiyi qərarların nəyə istinad
etdiyini açıqlaması çətin olsa da, sözünün qarşısında yenə də
heç bir kəs bir şey deyə bilməz. Buna misal olaraq deyə
bilərik ki, hədis mövzusunda yuxarıda qeyd etdiyimiz
şəkildə mütəxəssis olan bir qrupa, bir hədis gətirildiyi
zaman, onların arasında əvvəlcədən bir danışıq olmasına
baxmayaraq hamısı eyni fikri söyləyirlər.

İbn Adiy “Kamil”: 1\26, Süyuti “Camiu`l-Kəbir”.
İllətli hədis sənədində və ya mətnində hər hansi bir xəstəlik olan
hədisə deyilir.
504
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Bunu məşhur alimlərdən Əbu Zurə və Əbu Hatim öz
zamanlarında dəfələrlə yoxlamışdırlar və hər dəfə bizim
dediyimiz nəticəni almışdırlar. Bu zaman sual verən şəxs
“Mən şahidlik edirəm ki, bu elm ilhamdır!” deməkdən
özünü saxlaya bilməmişdir. Aməş belə deyir: “İbrahim ənNəxəi hədis mövzularında sərraf bir adam idi və mən də
insanlardan eşitdiyim hədisləri ondan soruşardım. O mənə
bu hədislər haqqında məlumat verərdi”. 506 Amr ibn Qeys
belə demişdir: “Hədis aliminin sərraf kimi olması lazımdır.
Sərraf qızılın təmizini saxta olanından ayıra bilir. Hədis də
belədir”.
Əvzai demişdir: “Bir hədis eşitdiyimiz zaman, saxta
pulları tanımağımız üçün sərrafa göstərdiyimiz kimi, onu
hədis mütəxəssisi dostlarımıza göstərərdik, onların qəbul
etdiklərini təsdiq, rədd etdiklərini isə inkar edərdik”.507
Abdu`r-Rahman ibn Mehdiyə deyirlər: “Sən bəzi hədislər
haqqında “bu səhihdir”, “bu isə səhih deyildir” deyirsən.
Bunu nəyə əsasən söyləyirsən?” Abdu`r-Rahman ibn Mehdi
belə cavab verir: “Sən əgər bir sərrafa gedib əlindəki pulları
ona göstərsən, sərraf da sənə bu təmiz bu isə saxtadır desə,
sən bunu niyə dediyini ondan soruşacaqsan yoxsa, onun
dediyini qəbul edəcəksən?” O, şəxs dedi: “Xeyr!
Soruşmaram, onun dediyini qəbul edərəm”. Bu zaman
Abdu`r-Rahman ibn Mehdi belə dedi: “Hədis alimlərinin
uzun müddətli araşdırmaları və təcrübələrinə görə də bu
məsələdə onların dediyinə səbəb soruşulmadan etibar
edilir”.

Bu haqda məlumat üçün Hakimin “Ulumu`l-Hədis”: səh. 16,
“Təhzibu`l-Kamal”: 2\238, “əl-Hilyətu`l-Övliya”: 4\20.
507 Əbu Zura “Tarixu Diməşq”: səh. 265.
506
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Bu hadisənin eynisi İmam Əhməddən də rəvayət edilir.
İmam Əhmədə deyirlər: “Ey Əbu Abdullah! Sən bəzi
hədislər haqqında bu münkər (rədd olunan) hədisdir
deyirsən. Sən bütün hədisləri toplamadığın halda bunu
haradan bilirsən?” İmam Əhməd belə cavab verir: “Bizim
işimiz pullara baxib ona gözü ilə qiymət verən sərrafa
bənzəyər. O bütün pulları özü emal etməməsinə baxmayaraq
əlinə onlardan birisi dəysə, onun sağlam və ya saxta
olduğuna qərar verə bilir”.
Abdu`r-Rahman ibn Mehdi belə demişdir: “Bizim hədis
haqqındakı biliklərimiz bir növ ilhamdır. Cahil olanlar bizim
bir hədisi rədd etməyimiz kəhanət olaraq dəyərləndirər”.
Əbu Hatim ər-Razi belə demişdir: “Hədislər haqqindaki
elm bu misala bənzəyər; eyni rəngdə və şəkildə iki daş
fikirləşin, biri yüzlərlə qızıl dəyərində olan qiymətli bir üzük
daşı, digəri isə sadəcə rəng və şəklinə görə ona oxşayan bir
daş. Bunları bir birindən ayırmaq hədislərin səhihini
zəifindən ayırmağa bənzəyir”.
Əbu Hatim başqa bir yerdə belə deyir: “Sərraflar necə ki,
qızıl haqqındakı görüşlərinin dəlilini deməzlər, biz də
hədislər haqqında bu uydurmadır və ya bu səhihdir
dediyimiz zaman onun səbəbini açıqlamarıq. Lakin biz onun
uydurma və ya sağlam olduğunu bizə verilən elm ilə
bilərik”.
Əbu Hatim digər bir yerdə isə belə demişdir: “Bir qızıl
pulun təmiz və ya saxta olduğu digərlərinə müqayisə
edilərək başa düşülər. Pulun rəngində və ya saflığında, təmiz
olan digər bir pula görə fərqlilik olarsa, onun aşağı dəyərli
olduğu bilinər. Həmçinin bir cəvahirat təmiz olan digər bir
cəvahirat qiyas edilərək, parlaqlıq və sərtlik kimi tərəflərinə
baxılaraq təmiz olanla onun arasında bir fərq olduğu
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görünərsə onun sadəcə bir şüşə parçası olduğu başa düşülər.
Bir hədisin səhihliyi də onu nəql edənlərin ədaləti və deyilən
sözün Peyğəmbər  tərəfindən deyilməsi mümkün olabiləcək
bir söz olması ilə başa düşülər. Həmçinin bir hədisin münkər
və ya uydurma olduğu onun ədalətli olmayan bir ravi
tərəfindən tək başına rəvayət edilməsi ilə başa düşülər. Ən
doğrusunu Allah  bilir”.508
Bütün bunlara baxmayaraq, hədislərdə olan xəstəlikləri
bilən, mütəxəssis olan, böyük alimlər, hədis alimləri arasında
çox az saydadır. Hədis tənqidi haqqında ilk dəfə danışan
alim İbni Sirindir. Ondan sonra isə Əyyub əs-Sixtiyani gəlir.
Əyyub əs-Sixtiyani özündən sonra bu elmi Şübəyə, o da
Yahya əl-Qattana və Abdu`r-Rahman ibn Mehdiyə
vermişdir. Bu ikisindən də Əhməd ibn Hənbəl, Əli ibn əlMədini və İbn Məin almışdır. Bunlar da öz növbələrində bu
elmi Buxari, Əbu Davud, Əbu Zurə və Əbu Hatimə
vermişdirlər. Əbu Zurə yaşadığı əsrdə bu elm haqqında belə
demişdir: “Bu elmi başa düşənlər nə qədər də azdır! Bir və
ya iki nəfərin hədisini səhih olmadığı üçün rədd etdiyin
zaman onlara nə qədər də ağır gəlir. Bu etdiyimi yaxşı əməl
olaraq görənlərin sayı nə qədər də azdır”.
Əbu Zurə dünyasını dəyişdiyi zaman Əbu Hatim belə
demişdir: “Bu mövzunun mütəxəssisi – yəni Əbu Zurə –
getdi. Nə Misirdə, nə də İraqda bu elmi onun kimi
mükəmməl olaraq bilən ikinci bir adam yox idi”. Əbu Zurə
vəfat etdikdən sonra Əbu Hatimdən soruşurlar: “Bu elmi
onun qədər mükəmməl bilən ikinci bir şəxs tanıyırsanmı?”
Əbu Hatim “xeyr!” deyərək cavab verir.
Yuxarıda qeyd etdiyim alimlər nəslindən sonra isə bu
elmdə mütəxəssis olan aşağıdakı alimlər gəlir: Uqeyli, Nəsai,
508

İbn Əbu Hatim “Cərh və Tədil”: 1\350.
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İbn Adiy və Daraqutni. Bunlardan sonra isə hədislərin səhih
və ya xəstə olmaları mövzusunda həqiqi mənada mütəxəssis
olan alimlər çox azaldı. Belə ki, Əbu`l-Fərəc ibn Cövzi
“Movduat” adlı kitabının əvvəlində belə deyir: “Bu
mövzunu anlayanlar çox azdır və hətta qalmamışdır”.509

509

İbn Cəvziy “Movduat”: 1\102.
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İyirmi səkkizinci
HƏDİS:
SÜNNƏTƏ
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ِ
ِ  وعظَنَا رس ه: قَ َال َض ب ِن سا ِرية
ِ
ِ
ت
ْ َ َوجل، َم ْوعظَة ول للا
َ َ ْ ِ َع ْن الع ْرَب
ََ َه
ِ
َ  َي َر هس: فَ هق ْلنَا،ت ِمْن َها العهيهو هن
 َكأَن ََّها َم ْو ِعظَةه،ِول للا
ْ َ َو َذ َرف،وب
مْن َها ال هقله ه
ِ وصي ُكم بِت ْقوى
ِ ُ ((أ: قَ َال، فَأَو ِصنَا،موِد ٍّع
 َو إِ ْن،اع ِة
َّ  َو،هللا
َ َّالس ْم ِع َو الط
ََ ْ
ْ
َه
ِ  و إِنَّه من ي ِع،ََت ََّمر علَي ُكم عبد
ِ
،ًسيَ َرى ا ْختِلَفاً َكثِريا
ْ َ ْ َ ُ َ َْ ْ ْ َ َ
َ َش م ْن ُك ْم بَ ْعدي ف
ِ ْ اش ِدين
ِ َّ فَ علَي ُكم بِسنَِِّت و سن َِّة اخلُلَ َف ِاء
 َعضُّوا َعلَْي َها،ْي
َ ِاملهدي
ُ َ ُ ْ َْ
َ الر
ِ ِ ِبلن
ِ
ضلَلَة)) َرَواهه أَبهو
َ  فَِإ َّن ُك َّل بِ ْد َع ٍة،األموِر
ُ  َو إِ َّي ُك ْم َو ُُْم َد َثت،َّواجذ
َ
ِ
ِ ِ ِ داود و
ص ِحيح
ْ َ ََ ه
َ  َحديث َح َسن: َو قَ َال،التمذي

İrbad ibn Səriyədən  belə dediyi rəvayət olunur:
“Peyğəmbər  bizə nəsihət etdi. Bu nəsihətdən qəlblər titrədi
və gözlər doldu. Biz dedik: “Ey Allah`ın Rəsulu! Bu sanki
vidalaşanın nəsihətidir. Bizə öyüd-nəsihət ver”. Peyğəmbər 
buyurdu: “Sizə Allah`dan qorxmağı, üzərinizə kölə başçı
qoyulsa da, eşidib itaət etməyi tövsiyə edirəm. Sizlərdən
uzun ömür yaşayan, çoxlu ixtilaflar görəcək. Sizə Mənim
sünnətim və doğru yolda olan xəlifələrin sünnəti ilə
getməyi tapşırıram. Ondan azı dişlərinizlə yapışın. Sizi
(dində) yeniliklərdən çəkindirirəm. Həqiqətən hər bir
bidət (dində yenilik) zəlalətdir”. Hədisi Əbu Davud və
Tirmizi rəvayət etmişdir. Tirmizi hədisin “Həsən-səhih”
olduğunu demişdir.510

Əbu Davud: 4607, Tirmizi: 2676, İmam Əhməd: 4\126-127, Darimi:
1\44, İbn Məcə: 43, 44, İbn Əbu Asim “Sünnə”: 27, Tahavi “Şərh
Müşkil`l-Əsər”: 2\69, Bəğavi: 102, Əcurri “Şəriə”: səh. 46, Bəyhaqi: 6\541,
Lələkai “Usulu`l-İtiqad”: 81, Mərvizi “Sünnə”: 69, Əbu Nueym əlİsfəhani “əl-Hilyə”: 5\220, Hakim: 1\95. İbn Hibban: 5 hədisi rəvayət
edərək səhih olduğunu demişdir.
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İrbad ibn Səriyənin  nəql etdiyi “Peyğəmbər  bizə
nəsihət etdi” ifadəsi İmam Əhməd, Əbu Davud və
Tirmizinin rəvayətində “bəlağətli bir nəsihət etdi”
şəklindədir. Onların rəvayətinə görə bu nəsihət sübh
namazından sonra olmuşdur. Belə ki, Peyğəmbər  daima
səhabələrinə cümə və bayram xütbələrində nəsihət edərdi.
Ancaq bunların xaricində başqa zamanlarda da nəsihətlər
edərdi. Çünki belə etməsini Allah  əmr etmişdir:

٦٣ غاٞسهِمۡ قَوَۡلُۢا بَلِي
ِ ُعظۡهُمۡ َوقُل َّلهُمۡ فِيٓ أَنف
ِ َو
Onlara öyüd ver və onlara özləri haqqında təsirli söz de!
(Nisə 63) Digər bir ayədə belə buyurur:

حسَ َنةِ وَجََٰ ِدلۡهُم
َ ۡظةِٱل
َ ِحكۡ َمةِ َوٱلۡمَوۡع
ِ ۡٱدۡعُ إَِلىَٰ سَبِيلِ ر َِّبكَ بِٱل
ِبٱلَّتِي ِهيَ َأحۡسَنَُۚ إِنَّ ر ََّبكَ هُوَ أَعۡلَمُ ِبمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ
١٢٥ َوَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡ ُمهۡتَدِين
İnsanları hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihət ilə Rəbbinin
yoluna dəvət et, onlarla ən gözəl surətdə (şirin dillə,
mehribanlıqla, əqli səviyyələrinə müvafiq şəkildə)
mübahisə et. Həqiqətən, Rəbbin yolundan azanları da,
doğru yolda olanları da daha yaxşı tanıyır! (Nəhl 125)
Peyğəmbər  hər zaman onlara nəsihət etməzdir və bəzən
onları öz hallarına buraxardı. Buxari və Müslimin “Səhih”
kitablarında rəvayət olunan bir hədisdə Əbu Vail belə deyir:

ٍّ " َكا َن عب هد للاِ بن مسع
ٍّ ود يه َذكِهرَن هك َّل يَ ْوِم
 َي: فَ َق َال لَهه َر هجل،خيس
َْ
ْه َ ْه
ِ ُّ  إِ َّن هِن،أَب عب ِد الر َْحا َن
ِ
َّك َحدَّثْتَ نَا هك َّل
َ  َو لََود ْد َن أَن،ك َو نَ ْشتَ ِه ِيه
َ َب َحديث
َ َ َْ َ
 ِول للا
َ  إِ َّن َر هس، َما َيَْنَ عه ِن أَ ْن أه َح ِدثَ هك ْم إِلَّ َكَر َاهةَ أَ ْن أ ِهملَّ هك ْم: فَ َق َال،يَ ْوٍّم
ِ ِ ِ
"آم ِة َعلَْي نَا
َ الس
َ ََكا َن يَتَ َخ َّولهنَا ب ْملوعظَة َكَر َاهة
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“Abdullah ibn Məsud  bizə hər cümə axşamı günü
nəsihət edərdi. Bir dəfə bir nəfər ona dedi: “Ey Abu Abdu`rRahman! Biz sənin danışdıqlarını sevirik və bunları
bəyənirik. Hər gün bizə belə mövzularda danışmağını
arzulayırıq”. Abdullah ibn Məsud  belə cavab verdi: “Bunu
etməyimə mane olan şey sizi bezdirməkdən qorxmağımdır.
Belə ki, Peyğəmbər  bizi etdiyi nəsihətlərlə bezdirməmək
üçün bəzən öz halımıza tərk edərdi”.511
Nəsihət edilən zaman bəlağətli danışmaq gözəldir. Çünki
bu şəkildə deyilən sözlər dinləyənin qəlbinə girməsinə və
onları özünə çəkməsinə səbəb olur. Bəlağət; ifadə edilməsi
istənilən mövzunu ən gözəl bir şəkildə söyləmək və onu,
gözəl sözlərlə bəzəyərək, insanların qulaqlarına xoş gələn,
açıq və qəlbə təsir edəcək cümlələrlə ifadə etməkdir.
Peyğəmbər  xütbələrini qısa edər, onları uzatmazdı. Ancaq
bəlağətli bir şəkildə insanlara çatdırardı.
Müslimin “Səhih” kitabında rəvayət etdiyi hədisdə Cəbir
ibn Səmurə  belə deyir:

 .صدا
ِ هصلِي َم َع الن
ْ َ فَ َكان، َّب
ْ َ َو هخطْبَ تههه ق،صدا
ْ َصلَتههه ق
" هكْن ه
َ ت
َ تأ

“Mən Peyğəmbərlə  birlikdə namaz qılardım. Onun
namazı da, xütbəsi də qısa olurdu.”512
Əbu Davudun rəvayətində isə bu hədis belədir:
“Peyğəmbər  cümə günü xütbəsini uzatmazdı və o sadəcə
bir neçə cümlədən ibarət olardı”.
Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə Əbu Vail belə deyir:

511
512

Buxari: 68, Müslim: 2821, İmam Əhməd: 1\377, Tirmizi: 2855.
Müslim: 866. İbn Hibban: 2802 hədisin səhih olduğunu demişdir.
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 َي أََب اليَ ْقظَا ِن لََق ْد: قه ْلنَا، فَلَ َّما نََزَل،لغ
َ ْ" َخطَبَ نَا َع َمار فَأ َْو َجَز َو أَب
ِ
 ِول للا
َ ت َر هس
َ ت َو أَْو َج ْز
 إِِن َس ْع ه: فَ َق َال،ت
َ َّس
َ  فَلَ ْو هكْن،ت
َ أَبْلَ ْغ
ْ ت تَنَ ف
ِ
 فَأَ ِطيلهوا، َمئِنَّة ِم ْن فِ ْق ِه ِه،صَر هخطْبَتِ ِه
َ  إِ َّن طه:ول
يَ هق ه
َّ ِصلَة
َ  َو ق،الر هج ِل
َ ول
ِ  فَِإ َّن ِمن الب ي،َصروا الهطْبة
ِ
"ان ِس ْحرا
َّ
ََ َ
َ
 َو أَقْ ه،الصلة

“Bir dəfə Ammar ibn Yasir  bizə xütbə verdi, o xütbəsini
cox qısa və bəlağətli etdi. Xütbədən endikdən sonra ona
dedik: “Ey Əbu Yəqzan! Xütbəni çox bəlağətli və qısa etdin,
kaş ki, bir az uzun etsəydin”. Ammar  bizə belə cavab verdi:
“Mən Peyğəmbərin  belə dediyini eşitdim: “Bir şəxsin
xütbəsinin qısa, namazının isə uzun olması onun fəqih
(dində anlayış sahibi) olmasına dəlalət edir. Ona görə də
namazı uzun tutun, xütbəni isə qısa edin. Şübhəsiz ki, sözdə
sehr vardır”.513
İmam Əhməd və Əbu Davud Hakim ibn Həznin  belə
dediyini rəvayət edir:

ِ ِ
ِ
،صا أَْو قَ ْو ٍّس
" َش ِه ْد ه
َ  اله هم َعةَ فَ َق َام همتَ َوكئا َعلَى َع ت َم َع َر هسول للا
ٍّ ات مبارَك
ٍّ ِ ٍّ ِ ٍّ ِ ِ
ِ
"ات
َ َ َو أَثْ َن َعلَْيه َكل َمات َخفي َفات طَيبَ ه،َفَ َحم َد للا
“Mən Peyğəmbərlə  birlikdə cümə namazı qıldım. O,
əsaya və ya yaya söykənərək ayaq üstə durdu. Allah`a həmd
etdi və bir neçə gözəl və bərəkətli sözlərlə Allah`a təriflər
dedi.”514
Əbu Davud Amr ibn Asdan  belə rəvayət edir:

Müslim: 869, İmam Əhməd: 4\263, Darimi: 1\365. İbn Hibban: 2971
hədisin səhih olduğunu demişdir.
514 İmam Əhməd: 4\212, Əbu Davud: 1096, Əbu Yələ: 6826, Təbərani
“Kəbir”: 3165, Beyhaqi: 3\206. Hədisin isnadı həsəndir.
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،ص َد ِف قَ ْولِِه
َ َ لَ ْو ق: فَ َق َال َع ْمرو، فَأَ ْكثَ َر ال َق ْوَل،"أَ َّن َر هجل قَ َام يَ ْوما
ِ
ِ
 أَ ْن- ت
 يَ هق ه ِول للا
َ ت َر هس
 أَْو أهم ْر ه- ت
 لََق ْد َرأَيْ ه:ول
 َس ْع ه،لَ َكا َن َخ ْريا لَهه
" فَِإ َّن الََو َاز هه َو َخْي ر،أََتَ َّوَز ِف ال َق ْوِل
“Bir dəfə bir şəxs danışmaq üçün ayağa qalxdı və sözünü
çox uzatdı. Amr  belə dedi: “Əgər o qısa danışsaydı özü
üçün daha xeyirli olardı. Mən Peyğəmbərin  belə
buyurduğunu eşitdim: “Mən danışılan mövzunun qısa
danışılmasını düşünürəm və ya bununla əmr olundum.
Çünki, qısa danışmaq daha xeyirlidir”.515

Hədisdə qeyd olunan “bu nəsihətdən qəlblər titrədi və
gözlər doldu” cümləsindəki iki xüsusiyyətlə Allah 
möminləri vəsf etmişdir bu iki xüsusiyyət Quran dinlədikləri
zaman onlarda ortaya çıxardı. Allah aşağıdakı ayələrdə onlar
haqqında belə buyurur:

ۡإ َِّنمَاٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ُذ ِكرَ ٱّللَُّ وَجِلَتۡ قُلُوبُهُ ۡم وَإِذَا ُتلِيَت
٢ َا وَعََلىَٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونٞ
عَلَيۡهِمۡ ءَايََٰ ُتهُۥ زَادَتۡهُمۡ إِيمََٰن
Möminlər yalnız o kəslərdir ki, Allah adı çəkiləndə,
ürəkləri qorxudan titrəyər, Allah`ın ayələri oxunduğu
zaman həmin ayələr onların imanlarını daha da artırar,
onlar ancaq öz Rəbbinə təvəkkül edər. (Ənfal 2)

ۡ ٱلَّذِينَ إِذَا ُذكِرَ ٱّللَُّ وَجِلَتۡ قُلُو ُبهُم٣٤ ََشرِ ٱلۡمُخۡبِتِين
ِّ وَب
َۡوٱلصََّٰ ِبرِينَ عََلىَٰ مَآ أَصَا َبهُمۡ وَٱلۡمُقِيمِي ٱلصَّلَوَٰةِ َومِمَّا َرزَقۡ ََٰنهُم
٣٥ َيُنفِقُون
Sən də (Allah`a) itaət edənlərə müjdə ver! O kəslər ki,
Allah`ın adı çəkiləndə qəlbləri titrəyər, üz verən

515

Əbu Davud: 5008 rəvayət etmişdir. Hədisin Sənədi həsəndir.
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müsibətlərə səbir edər, namaz qılar və onlara verdiyimiz
ruzidən (ehtiyacı olanlara) sərf edərlər. (Həcc 34-35)

َأَلَمۡ َيأۡنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخۡشَعَ قُلُوبُهُمۡ لِذِكۡرِ ٱّللَِّ َومَا َنزَل
ِّمِنَ ٱلۡحَق
İman gətirənlərin qəlblərinin Allahın zikri və haqdan
nazil olan (Quran) üçün yumşalması vaxtı gəlib
çatmadımı?! (Hədid 16)

ُشعِرُّ مِنۡه
َ ۡا مَّثَانِيَ َتقٞ
ا مُّتَشََٰبِهٞ
ٱّللَُّ نَزَّلَ َأحۡسَنَ ٱلۡحَدِيثِ كِتََٰب
ِجُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ ر ََّبهُمۡ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمۡ وَقُلُو ُبهُمۡ إَِلىَٰ ذِكۡر
ََِّۚٱّلل
Allah sözün ən gözəlini (Quranı, ayələri) bir-birinə
bənzər, təkrarlanan bir kitab şəklində nazil etdi. Ondan,
Rəbbindən qorxanların tükləri biz-biz olar. Allah`ın
zikrindən sonra ürəkləri yerinə gəlib qorxuları gedər!
(Zümər 23)

ُس ِمعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ َترَىَٰٓ أَعۡيُ َنهُمۡ تَفِيض
َ وَإِذَا
َع َرفُواْ مِنَ ٱلۡحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكۡتُبۡنَا مَع
َ ٱلدمۡعِ مِمَّا
َّ َمِن
٨٣ َٱلشهِدِين
ََّٰ
Peyğəmbərə nazil olanı dinlədikləri zaman haqqı
bildikləri üçün onların gözlərinin yaşla dolduğunu
görürsən. Onlar (belə) deyirlər: “Ey Rəbbimiz! Biz iman
gətirdik, bizi (haqqa) şahid olanlarla bir yerə yaz!” (Maidə
83)
Cabirin  rəvayət etdiyi aşağıdakı hədisdə də, qeyd
olunduğu kimi Peyğəmbər  xütbə verdiyi zaman halı
dəyişər və haldan-hala düşərdi. Cabir  deyir:
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ِ ُّ " َكا َن الن
َ َو َعل،ضبههه
َّ  َو ذَ َكَر،ب
َ  ا ْشتَ َّد َغ،َاعة
َ الس
َ َ إذَاَ َخط َّب
ٍّ  َكأَنَّهه همْن ِذ هر َجْي،ت َعْي نَاهه
"صبَّ َح ْك ْم َو َم َّسا هك ْم
ش يَ هق ه
ْ  َو، ص ْوتههه
ْ اَحََّر
َ :ول
َ

“Peyğəmbər  xütbə verərkən, Qiyamətdən danışdığı
zaman şiddətli qəzəblənər, səsi yüksələr və gözləri qızarardı.
Sanki “sabah sizə basqın edəcəklər”, “axşam sizə basqın
edəcəklər” sözləri ilə basqına qarşı bir ordunu xəbardar
edirdi.”516
Buxari və Müslimin “Səhih” kitablarında Ənəs ibn
Malikdən  belə dediyi rəvayət edilir:

ِ
، فَلَ َّما َسلَّ َم،صلَّى الظُّ ْهَر
َ ت
ْ ي َزا َغ
َّ "أَ َّن الن
َ  َخَر َج ح َّب
َ َ ف،س
الش ْم ه
َّ هث،ي يَ َديْ َها أههمورا ِعظَاما
ْ قَ َام َعلَى
َّ  فَ َذ َكَر،املن َِِب
َ الس
َ ْ َ َو ذَ َكَر أَ َّن ب،َاعة
 فَ َوللاِ لَ تَ ْسأَله ِون َع ْن،ب أَ ْن يَ ْسأَ َل َع ْن َش ْي ٍّء فَ ْليَ ْسأَ ْل َعْنهه
َّ  َم ْن أَ َح:قَ َال
ِ ِ ِِ
ِ ٍّ
 َو،ََّاس البه َكاء
 فَأَ ْكثَ َر الن ه: قَ َال أَنَس،َش ْيء إلَّ أَ ْخبَ ْرته هك ْم به ف َم َقامي َه َذا
 أَيْ َن َم ْد َخلِي: فَ َقا َم إِلَْي ِه َر هجل فَ َق َال، َسله ِون:ول
َ  أَ ْن يَ هق ِول للا
أَ ْكثَ َر َر هس ه
ِ
ِ َ ي رس
"يث
َ  َو ذَ َكَر الَد، النَّ هار: قَ َال،ول للا
َ َه

“Günəş zəvala tərəf əyildiyi zaman Peyğəmbər  günorta
namazını qıldırdı. Namazı qurtardıqdan sonra salam verib
minbərə çıxdı və Qiyamət haqqında danışdı. Qiyamətdən
əvvəl böyük hadisələrin olacağını qeyd etdi və sonra
buyurdu: “Kim məndən nə isə soruşmaq istəyirsə, soruşsun.
Allah`a and olsun ki, məndən nə soruşsanız, sizə onun
cavabını buradan verəcəyəm”. Ənəs  deyir: “Orada olanlar
Peyğəmbərin  bu sözünü eşidib ağladılar”. Peyğəmbər 
“məndən soruşun” sözünü bir neçə dəfə təkrar etdi və bu
Müslim: 867, İmam Əhməd: 3\310, İbn Məcə: 45. İbn Hibban: 10
hədisin səhih olduğunu demişdir.
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zaman oradan bir şəxs qalxib dedi: “Ey Allahın Rəsulu!
Axirətdə mənim yerim haradadır?” Peyğəmbər  buyurdu:
“Atəşdə”.517
İmam Əhmədin “Müsnəd” kitabında Numan ibn Bəşirin
 bir dəfə xütbə verərək belə dediyi rəvayət edilir:

ِ َ  َِسعت رس: فَ َق َال،"أَنَّه خطَب
 أَنْ َذ ْرته هك هم:ول
ب يَ هق ه
ْ ه َه
 َيْطه ه ول للا
َ َ ه
ِ  أَنْ َذرته هكم النَّار ح َّّت لَو أَ َّن رجل َكا َن ِبل ُّس،النَّار
وق لَ َس ِم َعهه ِم ْن َم َق ِامي
َ ْ ه َ َ ْ َه
ِ ْ  ح َّّت وقَع: قَ َال،ه َذا
"ت َعلَى َعاتِِق ِه ِعْن َد ِر ْجلَْي ِه
ْ َيصة َكان
َ
َ ت َخ
ََ َ

“Mən Peyğəmbərin  xütbə verərkən belə dediyini
eşitdim: “Sizi Cəhənnəmlə xəbardar edirəm! Sizi
Cəhənnəmlə xəbərdar edirəm!” Hətta bir şəxs bazarda da
olsaydı, mənim bu xütbə verdiyim yerdən onun səsini
eşidərdi. Peyğəmbər  bunları deyərkən çiyninə atdığı əbası
onun ayaqlarının altına düşdü.”518
Buxari və Müslimin “Səhih” kitabında
Hatimdən  rəvayət edilən hədisdə belə deyilir:

Adiy

ibn

ِ
ِ
اح
َ  هثَّ أَ ْعَر، اتَّ هقوا النَّ َار: هثَّ قَ َال،اح
َ ض َو أَ َش
َ  َو أَ َش: قَ َال،َّار
َ "اتَّ هقوا الن
ِ ا: هثَّ قَ َال،ثَلاث ح َّّت ظَن نَّا أَنَّه ي نظهر إِلَي ها
َّ
 فَ َم ْن،ٍَّّار َو لَ ْو بِ َش ِق تََْرة
ن
ال
ا
و
ق
ت
ه
َ ْ َ َ َ ه َْ ه
َ
"َلْ َِي ْد فَبِ َكلِ َم ٍّة طيِ ٍّبة

“Peyğəmbər  Cəhənnəm haqqında danışdı və üzünü
çevirərək sanki ondan qoruyurmuş kimi edərək,
“Cəhənnəmdən qorunun” buyurdu. Sonra bunu üç dəfə
təkrarladı və biz onun Cəhənnəmi gördüyünü zənn etdik.
Buxari: 93, Müslim: 2359, İmam Əhməd: 3\162. İbn Hibban: 106
hədisin səhih olduğunu demişdir.
518 İmam Əhməd: 4\268, Darimi: 2\330. İbn Hibban: 644 hədisin səhih
olduğunu demişdir.
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Sonra buyurdu: “Yarım xurma ilə də olsa Cəhənnəmdən
qorunun! Onu tapa bilməyən, heç olmazsa, gözəl söz söyləsin”.519
İmam Əhmədin Zübeyr ibn Avvam  və Əli ibn Əbu
Talibdən  rəvayət etdiyi hədisdə belə deyilir:

ِ  ح َّّت ي عر ه،ِ فَي َذكِرَن ِبََّيِم للا، َيْطهب نا ِول للا
ك ِف
" َكا َن َر هس ه
َ ف َذل
َْ َ ه
هَ ه ه
ٍّ ِ
ِ
ِ
يث
َ  َو َكا َن إِ َذا َكا َن َحد،صبِ هح هه ْم الَ ْم هر غه ْد َوة
َ  َو َكأَنَّهه نَذ هير قَ ْوم يه،َو ْج ِهه
ِ عه ٍّد ِِب ِِبيل َل ي تَ ب َّسم ض
 "احكا َح َّّت يَ ْرتَِف َع َعْنهه
َ ْ َ َ ْ َ ْ َْ

“Peyğəmbər bizə gələcək günlər haqqında xütbələr
verərdi. Bunları anlatdığı zaman o qədər təsiredici danışırdı
ki, sanki sabah tezdən düşmən tərəfindən basqın ediləcək bir
qövmü xəbərdar edirdi və hər şey onun üzündən oxunurdu.
Cəbrayıl ona bir şey gətirdiyi zaman, ondan ayrılana qədər
nə gülərdi, nə də təbəssüm edərdi.”520
Təbərani və Bəzzar Cabirdən  belə dediyini rəvayət
edirlər:

قَ ْوٍّم أَ َت هه ْم
َو أَ ْكثَ َرهه ْم

 نَ ِذ هير:ت
َ َو َع
 قه ْل ه،ظ
ِ َّأَطْلَ َق الن
،اس َو ْجها

ِ ُّ ِ" َكا َن الن
 أَْو،الو ْح ُّي
َ  إ َذا أَ َتهه َّب
ِ
ِ الع َذا ه
ت
َ ب َعْنهه َذل
َ ْ َرأَي،ك
َ
َ  فَإ َذا َذ َه،ب
"  َو أَ ْح َسنَ هه ْم بِ ْشرا،ض ِحكا
َ

“Peyğəmbər  xütbə verdiyi və ona vəhy gəldiyi zaman,
“bu əzaba düçar olacaq bir qövmü xəbərdar edən insana
bənzəyir” deyərək düşünürdüm. Bunun xaricindəki

Buxari: 6023, Müslim: 1016. İbn Hibban: 2804 hədisin səhih olduğunu
demişdir.
520 İmam Əhməd: 1\168, Heysemi “Məcmə”: 2\188. Hədis səhihdir.
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vaxtlarda isə o, insanların ən gözəl üzlüsü, onların ən çox
güləni və insanlara qarşı ən gözəl davranışlı olanı idi.”521
Hədisdəki “Ey Allah`ın Rəsulu! Bu sanki vidalaşanın
nəsihətidir. Bizə öyüd-nəsihət ver” cümləsindən başa
düşürük ki, Peyğəmbər  bu dəfə əvvəl verdiyi xütbələrdən
və nəsihətlərdən daha təsirli və daha bəlağətli bir nəsihət
etmişdir. Səhabələr Peyğəmbərin  bu növ təsirli sözlərindən
bu nəsihətin vida xarakterli olmasını başa düşmüşdürlər,
çünki vidalaşan bir insan nə demək istəyirsə hamısını ən
təsirli bir şəkildə sözləri və felləri ilə ortaya qoyar. Buna görə
də Peyğəmbər  namaz qılarkən onu, sanki vidalaşan şəxsin
namazı kimi qılmasını əmr edir. Çünki bir şəxs, qıldığı
namazın son namaz olduğunu bildiyi zaman onu ən kamil
şəkildə qılmağa çalışar. Bəlkə də, Peyğəmbər  vida həccinin
xütbəsində vidalaşacağına dair bəzi işarələr verdiyi kimi, bu
xütbəsində də vida etmək üzrə olduğuna işarə etmişdir.
Peyğəmbər  vida həcci xütbəsində belə buyurmuşdur:
“Bilmirəm, bəlkə də bu ildən sonrakı ildə sizinlə
görüşmədim”. 522 Peyğəmbər  bu sözlərindən sonra
insanlarla vidalaşmağa başladı və buna görə də bu həccə
“vida həcci” adı verildi. Peyğəmbər  həcc ibadətini yerinə
yetirib Mədinəyə dönərkən, insanları Məkkə ilə Mədinə
arasında yerləşən Xum adlanan bir quyunun başında
toplayıb onlara belə xitab etdi: “Ey insanlar! Mən bir
bəşərəm, ola bilsin ki, Rəbbimin elçisi gələr və mən də onun
dəvətinə cavab verərəm”. Sonra səhabələrinə Allah`ın

521

Bəzzar: 2477, Heysəmi “Məcmə”: 9\17. Hədisin sənədi həsəndir.

Hədisi Müslim: 1297 Cabir İbn Abdullahdan
rəvayət etmişdir.
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uzun bir şəkildə

kitabına sarılmağı təşviq edib, Əhli beytinə diqqət etməyi
tövsiyə etdi. Bunu Müslim rəvayət etmişdir.523
Buxari və Müslimin “Səhih” kitabında Uqba ibn Amirdən
 rəvayət olunan hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər  Uhud
döyüşündə şəhid olanların cənazə namazlarını qıldı və sonra
minbərə çıxıb dirilərə və ölülərə vida edirmiş kimi xütbə
verib belə buyurdu: “Mən hovuzun başına sizdən əvvəl
çatacağam, onun eni Əylə ilə Cuhfənin arası kimidir. Mən
sizin məndən sonra Allah`a şərik qoşmağınızdan
qorxmuram. Lakin mən sizin dünya üçün yarışa
girməyinizdən və bir-biriniz ilə döyüşərək sizdən
əvvəlkilərin həlak olduğu kimi həlak olmanızdan
qorxuram”.524 Uqba ibn Amir  deyir ki, mən Peyğəmbəri 
minbərin üzərində sonuncu dəfə o zaman gördüm.
İmam Əhməd bu hədisi digər bir şəkildə belə rəvayət
etmişdir: “Peyğəmbər  səkkiz ildən sonra ölülərə və dirilərə
vida edirmiş kimi Uhud şəhidlərinin üzərinə cənazə namazı
qıldı və sonra minbərə çıxıb belə buyurdu: “Mən sizi, sizdən
daha çox düşünürəm. Mən sizin üzərinizə şahidəm. Sizinlə
görüş yerimiz hovuzun başıdır. Həqiqətən mən onu
görürmüş kimiyəm. Mən sizin küfrə düşməyinizdən
qorxmuram. Ancaq dünya üçün yarışa girməyinizdən
qorxuram”.525
İmam Əhməd bu hədisi Abdullah ibn Amrdan  başqa
bir şəkildə bu cür rəvayət etmişdir:



Hədisi Müslim: 2408 Zeyd İbn Ərqamdan rəvayət etmişdir.
Buxari: 1344, Müslim: 2296, İmam Əhməd: 4\149, Əbu Davud: 3223,
Nəsai: 4\61. İbn Hibban: 3198 hədisin səhih olduğunu demişdir.
525 İmam Əhməd: 4\154.
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ِ
ٍّ َ َك ثَل
،ب بَ ْع ِدي
َ  قَا َل ذَل- َّب ال ِهم ُّي
َّ َِث َمَّرات – َو لَ ن
ُّ "أَ َن ُممد الن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 َو،ت َك ْم َخَزنَةه النَّا ِر
 َو َعل ْم ه،يت فَ َوات َح ال َكل ِم َو َخ َواتَهه َو َج َوام َعهه
أهوت ه
ِ
ِ
اسَعهوا َو أَ ِطيعهوا
ْ َ ف،ت أ َّهم ِت
ْ َيت َو عهفي
 َو َتَ َّوَز ِل َرِيب َو عهوف ه،الع ْر ِش
َ ََحَلَةه
ِ َ فَعلَْي هكم بِ ِكت، فَِإذَا ذه ِهب ِيب،ت فِي هكم
 َو، أَ ِحلُّوا َحلَلَهه،ِاب للا
ْ َ
ْ َما هد ْم ه
َ
"َح ِرهموا َحَر َامهه
“Peyğəmbər  bir dəfə bizim yanımıza gəlib vida edirmiş
kimi “Mən oxuyub-yazmaq bilməyən peyğəmbərəm” dedi
və bu cümləni üç dəfə təkrar etdi. Sonra belə buyurdu:
“Məndən sonra peyğəmbər yoxdur. Mənə kəlmələrin
açarları, onların möhürləri və az sözlə çox mənanı ifadə edə
bilmək xüsusiyyəti verildi. Cəhənnəmdə vəzifəli olanların və
arşı daşıyanların sayı mənə öyrədildi. Mənə Rəbbim yaxşılıq
etdi, mənə və ümmətimə xoşbəxtlik verdi. Sizin aranızda
olduğum müddət ərzində məni dinləyin və itaət edin. Mən
içinizdən getdikdən sonra Allah`ın kitabına sarılın, onun
halallarını halal, haramlarını isə haram olaraq qəbul edin.”
İrbad ibn Səriyənin  hədisində işarə etdiyi xütbə, burada
nəql edilən xütbələrdən biri və yaxud da vidalaşmağı
xatırladan bunlara oxşar bir xütbə olmuşdur.
Səhabələr, “Bizə öyüd-nəsihət ver” demələri ilə
Peyğəmbərdən  qısa və hər mənada yetərli bir vəsiyyət
etməsini istəmişdirlər. Onlar Peyğəmbərin  vidalaşmaq
üzrə olduğunu başa düşdükləri üçün ondan sonra
yapışacaqları, istifadə edəcəkləri bir vəsiyyət istəmişdilər və
bu vəsiyyətin də ondan yapışanlar üçün yetərli bir faydada,
dünya və axirət səadətini qazandıracaq bir şəkildə olmasını
istəmişdilər. Bu istəkdən sonra Peyğəmbər  “Sizə Allah`dan
qorxmağı və eşidib itaət etməyi tövsiyə edirəm” buyurmuş392

dur. Bu iki cümlə dünya və axirət səadətini özündə
toplamaqdadır.
Allah`dan qorxmaq (təqvalı olmaq) mövzusuna
gəldiyimizdə bu xüsusiyyətin hər hansı bir insanda olması
onun axirət səadətini əldə etməsi üçün yetərlidir. Bu Allah`ın
əvvəlki nəsillərə, sonra gələnlərə və qısa olaraq bütün
bəşəriyyətə tövsiyə etdiyi bir xüsusiyyətdir. Allah  belə
buyurur:

ِوَلَقَدۡ وَصَّيۡنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتََٰبَ ِمن قَبۡلِكُمۡ وَإِيَّاكُمۡ أَن
َََّۚٱتَّقُواْٱّلل
Biz sizdən əvvəl kitab verilənlərə də, sizə də Allah`dan
qorxmanızı tövsiyə etdik. (Nisə 131) Təqva haqqında geniş
və ətraflı şəkildə Muaz ibn Cəbəlin  Peyğəmbərdən 
rəvayət etdiyi hədisdə məlumat vermişdik.526
Müsəlman idarəçilərə eşidib, itaət etmək mövzusuna
gəldiyimizdə isə, bu da dünya səadətinin açarıdır. İnsanların
faydasına olan işlərin və dünya həyatlarının qayda-qanun
içərisində olması bundan asılıdır. İnsanlar bununla dinlərini
açığa vururlar və bununla Rəbblərinə itaət etməkdə kömək
alırlar. Belə ki, Əli  belə deyir: “İnsanların dünya işlərinin
yolunda getməsi üçün yaxşı və ya pis bir idarəçinin onların
başlarında olması lazımdır. Əgər bu idarəçi günahkar bir
şəxsdirsə mömin insan onun idarəsi altında Rəbbinə
ibadətini yerinə yetirər, günahkar idarəçi də öz əcəlinə tərəf
irəliləyər”.527
Həsən əl-Bəsri idarəçilər haqqında belə deyir: “İdarəçilər
bizim bu beş işimizlə məşğul olarlar; cümə namazlarını
qıldırmaq,
camaat
namazlarını qıldırmaq,
bayram
526
527

O, bu kitabda nəql olunan on səkkizinci hədisdir.
Bunu İbn Əbu Şeybə “Musannəf” kitabında: 15\327 rəvayət etmişdir.
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namazlarını qıldırmaq, yolların əmin-amanlığını təmin
etmək, sərhədlərin əmin-amanlığını təmin etmək. Allah`a
and olsun ki, bunlar olmadan dini düzgün yaşamaq olmaz.
İdarəçilər zülüm və haqsızlıq etsələr də, Allah`ın  onlarin əli
ilə etdiyi saleh əməllər, onların etdikləri fəsadlardan çoxdur.
Onlara itaət etmək insanın qeyzlənməsinə səbəb olsa da,
onlardan ayrılmaq küfürdür”.
Xəllal “Kitabu`l-İmarə” kitabında Əbu Ümamədən  belə
dediyini rəvayət edir:

ِ
ِ
ِ
 فَِإ َّن ِل إِلَْي هك ْم،اح هش هدوا
ُّ "أََمَر الن
َ ص َحابَهه ح
ْ َ أ َّب
ْ  أَن:َصلَّوا الع َشاء
َ ي
: َه ْل َح َش ْد هْت َك َما أََم ْرته هك ْم؟ قَالهوا: قَ َال،الصْب ِح
ُّ ِغ ِم ْن ِصلَة
َ اجة فَلَ َّما فَ ِر
َ َح
: قه ْلنَا، َه ْل َع َق ْلته ْم َه ِذهِ؟ ثَلَاث، َو لَ ته ْش ِرهكوا بِِه َشْيئا،َ ْاعبه هدوا للا: قَ َال،نَ َع ْم
ِ
َّ  َو آتَ هوا،َالصلَة
: قه ْلنَا. َه ْل َع َق ْلته ْم َه ِذهِ؟ ثَلَاث،َالزَكاة
َّ يموا
 أَق ه: قَ َال،نَ َع ْم
، نَ َع ْم: قه ْلنَا، َه ْل َع َق ْلته ْم َه ِذهِ؟ ثَلَاث،اسَعهوا َو أَ ِطيعهوا ثَلَاث
ْ : قَ َال،نَ َع ْم
 هثَّ نَظَْرَن ِف، َسيَ تَ َكلَّ هم َكلَما طَ ِويل ِول للا
َ  فَ هكنَّا نََرى أَ َّن َر هس:قَ َال
" فَِإ َذا هه َو قَ ْد َجَ َع لَنَا الَ ْمَر هكلَّهه،َكلَِم ِه

“Peyğəmbər  işa namazını qıldırdıqdan sonra belə
buyurdu: “Sabah burada toplanın, sizə deyəcəyim sözlər
var”. Sabah namazını qıldırdırdıqdan sonra buyurdu: “Əmr
etdiyim kimi toplandınızmı?” Səhbələr dedilər: “Bəli”. Sonra
Peyğəmbər  buyurdu: “Allah`a  ibadət edin və Ona heç bir
şeyi şərik qoşmayın! Bunu başa düşdünüzmü?” Peyğəmbər 
bu sözü üç dəfə təkrar etdi. Bizdə “Bəli!” dedik. Sonra yenə
Peyğəmbər  üç dəfə “Namazı qılın və zəkatı verin, bunu da
başa düşdünüzmü?” buyurdu. Biz “Bəli!” dedik. Sonra
buyurdu: “Dinləyin və itaət edin! Bunu da başa
düşdünüzmü?” Peyğəmbər  bunu da üç dəfə təkrarladı. Biz
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də “Bəli” cavabını verdik. Biz Peyğəmbərin  çox uzun bir
nitq söyləyəcəyini düşünmüşdük. Ancaq bundan sonra onun
bu sözləri ilə bizə demək istədiyi hər şeyi dediyini başa
düşdük.”528
Peyğəmbərin  tövsiyə etdiyi bu iki təməl (Allah`dan 
qorxmaq və idarəçilərə itaət etmək), vida həccindəki
xütbəsində də verdiyi tövsiyyələr arasında yer almaqdadır.
İmam Əhməd və Tirmizi Ummu Huseyn əl-Əhməsiyyədən g
rəvayət etdiyi hədisdə belə deyir:

ِ
ِ
ِ  َيْطه ِول للا
 َي أَيُّ َها:ول
 فَ َس ِم ْعتههه يَ هق ه،الوَد ِاع
َ ت َر هس
" َس ْع ه
ه
َ ب ف َح َّجة
اسَعهوا لَهه َو أَ ِطيعهوا
ْ َ ف، َو إِ ْن أ ِهمَر َعلَْي هك ْم َعْبد َحبَ ِشي همَدَّع،َ اتَّ هقوا للا،َّاس
الن ه
ِ ِ
"ِاب للا
َ ََما أَقَ َام في هك ْم كت

“Peyğəmbərin  vida həccindəki xütbəsində belə
buyurduğunu eşitdim: “Ey insanlar! Allah`dan  qorxun!
Əgər sizin üzərinizdə orqanları əksik həbəşli bir kölə əmir
olsa belə, Allah`ın  kitabını tətbiq etdiyi müddət ərzində onu
dinləyin və ona itaət edin!” 529 Bu hədisi Müslim də eyni
ravidən rəvayət etmiş, orada, eşitmək və itaət etmək
sözlərini də nəql etmişdir.530
İmam Əhməd və Tirmizinin Əbu Umamədən  rəvayət
etdiyi hədisdə belə deyir:

Təbərani “Kəbir”: 7678, Heysəmi “Məcmə”: 1\46.
İmam Əhməd: 6\402, Tirmizi: 1706. Tirmizi hədisin həsən səhih
olduğunu demişdir.
530 Müslim: 1298
528
529
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 َو،َ اتَّ هقوا للا:ول
 يَ هق ه،الوَد ِاع
َ
 َو أَ ِطيعهوا َذا،َزَكا َة أَْم َوالِ هك ْم

ِ َ " َِسعت رس
ب ِف َح َّج ِة
ْ ه َه
 َيْطه ه ول للا
 َو أَ ُّدوا،وموا َش ْهَرهك ْم
 َو ه،صلُّوا خَْ َس هك ْم
َ
صه
" تَ ْد هخلهوا َجنَّةَ َربِ هك ْم،أَْم ِرهك ْم

“Peyğəmbərin  vida həccindəki xütbəsində belə
buyurduğunu eşitdim: “Allah`dan  qorxun! Beş vaxt
namazınızı qılın, mallarınızın zəkatını verin, əmr sahiblərinə
itaət edin, beləliklə Rəbbinizin Cənnətinə girin!” Başqa bir
rəvayətdə isə belə buyurur: “Ey insanlar! məndən sonra
peyğəmbər, sizdən sonra da bir ümmət gəlməyəcəkdir!” Bu
cümlələrdən sonra hədis yuxarıdakı cümlələr ilə davam
etmişdir.531

İmam Əhmədin “Müsnəd” kitabında Əbu Hüreyrədən 
rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

ِ
ِ
ِِ
ِ
 َو أَ َّدى َزَكاةَ َماله طَيِبَة بَا نَ ْف هسهه،" َم ْن لَق َي للاَ لَ يه ْش ِرهك بِه َشْيئا
ِ
ِ
"َ أَْو َد َخ َل الَنَّة، فَلَهه الَنَّةه،اع
َ َ َو َس َع َو أَط،هُْمتَسبا

“Hər kim, Allah`a  heç bir şeyi şərik qoşmadan, malının
zəkatını könül xoşluğu ilə və savabını yalnız Allah`dan 
gözləyərək verər və idarəçiləri eşidib itaət edərək Allah`a 
qovuşarsa onun üçün Cənnət vardır və yaxud o Cənnətə
qoyular.”532
Hədisdə qeyd olunan “Üzərinizə kölə başçı qoyulsa da”
və başqa bir rəvayətdə “Həbəşli bir kölə” sözü
Peyğəmbərdən  bizə çoxlu sayda rəvayət olunan
cümlələrdəndir. Bu Peyğəmbərin  ölümündən sonra baş
verəcək bir məsələni bilməsi və kölələrin idarəçi olacağını
İmam Əhməd: 5\251, Tirmizi: 616, Hakim: 1\9, Təbərani “Kəbir”:
7535. İbn Hibban: 4563 hədisin səhih olduğunu demişdir.
532 İmam Əhməd: 2\361, Heysəmi “Məcmə”: 1\103. Hədis zəifdir.
531

396

göstərən bir hadisədir. Buxarinin “Səhih” kitabında Ənəs ibn
Malikdən  rəvayət edilən hədisdə Peyğəmbər  belə
buyurur:

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 َكأَ َّن َرأْ َسهه،استه ْعم َل َعلَي هك ْم َعْبد َحبَشي
ْ  َو إِن،"ا ْسَعهوا َو أَطيعهوا
"َزبِيبَة

“Üzərinizə, başı kişmiş dənəsinə bənzəyən bir kölə
idarəçi olsa da onu dinləyin və itaət edin!”533
İmam Müslimin “Səhih” kitabında Əbu Zərrdən
rəvayət edilən hədisdə belə deyir:



ِِ
ِ
 َو لَ ْو َكا َن َعْبدا َحبَ ِشيا همَ َّد ِع،يع
َ  أَْو "إِ َّن َخليلي
َ ص ِان أَ ْن أَ ْسَ َع َو أهط
ِ الَطْر
"اف
َ

“Dostum mənə tövsiyə etmişdir ki, başınızın üzərində
bədən orqanları əksik olan bir həbəşli kölə olsa da onu
eşidib, itaət edin!”534
Bu mənada rəvayət edilən hədislərin sayı həddən artıq
çoxdur. Yuxarıda rəvayət etdiyimiz hədislər Peyğəmbərin 
“Bu iş (xəlifəlik) insanlardan iki nəfər qalsa da, Qureyşdə
qalmağa davam edər”,535 “İnsanlar (idarəçilik məsələlərində)
Qureyşə tabedirlər”,536 “İmamlar (xəlifələr) Qureyşdəndir”537
hədisləri ilə məna baxımından zidd deyil. Çünki, köləni bu
533
534

Buxari: 7142.
Müslim: 648.



İbn Ömərdən
İmam Əhməd: 2\29, Buxari: 2195, Müslim: 1820. İbn
Hibban: 6266 hədisin səhih olduğunu demişdir.
535





Əbu Hüreyrədən
Buxari: 3495, Müslim: 1818, Cabirdən
İmam
Əhməd: 3\331, Müslim: 1819. İbn Hibban: 6263 hədisin səhih olduğunu
demişdir.
537 Hədis səhihdir. İmam Əhməd: 3\192-, Təyalisi “Müsnəd”: 2133.
536
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vəzifəyə Qureyşli bir xəlifə təyin edə bilər. Bu dediyimizə
Hakimin Əlidən  rəvayət etdiyi aşağıdakı hədis işarə
etməkdədir. Peyğəmbər  belə buyurdu:

ٍّ ْ"الَئِ َّمةه ِم ْن قهَري
 َو، َو فه َج هارَها أهَمَراءه فه َّجا ِرَها،ش أَبْ َر هارَها أهَمَراءه أَبْ َرا ِرَها
ِ
ِ
ت َعلَْي هك ْم قهَريْش َعْبدا
ْ  َو إِ ْن أهِمَر، فَآتهوا هك َّل ذي َح ٍّق َحقَّهه،ل هك ٍّل َحق
" فَاْ َسعهوا لَهه َو أَ ِطيعهوا،َحبَ ِشيا همَ َّدعا
“İmamlar (xəlifələr) Qureyşdəndir. Yaxşıları yaxşıların
əmirləri, pisləri isə pislərin əmirləridir. Hər birinin haqqı
vardır, haqq sahiblərinə haqlarını verin! Əgər sizin Qureyş
üzərinizə, bədən orqanları əksik həbəşli bir köləni əmir təyin
etsə, onu dinləyin və ona itaət edin!” 538 Hədisin isnadı
gözəldir, lakin Əlidən  məvquf539 olaraq rəvayət edilmişdir.
Dəraqutni bu rəvayətin daha səhih olduğunu demişdir.540
Bəzi alimlər demişdirlər ki, Həbəşli bir kölənin əmir
olması mümkün olmayan bir iş olsa belə, bu hədislərdə bir
misal olaraq verilmişdir və idarəçilərə itaət edilməsini
göstərməkdədir. Bu “Hər kim toyuq hini boyda da olsa bir
məscid tikərsə....”541 hədisinə bənzəməkdədir.
Peyğəmbərin, “Sizlərdən uzun ömür yaşayan, çoxlu
ixtilaflar görəcək. Sizə mənim sünnəmlə və doğru yolda olan
xəlifələrin sünnəti ilə getməyi tapşırıram. Ondan azı
dişlərinizlə yapışın” cümləsində özündən sonra, dinin
əsaslarında və bölümlərində istərsə sözlərdə, istərsə
Hakim: 4\75, Təbərani “Sağir”: 425, Bəzzar “Bəhru`l-Zəxxar”: 759,
Bəyhaqi: 8\143, Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 7\242.
539 Səhabədən rəvayət olunan sözlərə məvquf hədis deyilir.
540 Daruqutni “İləl”: 3\199.
538



Əbu Zərrdən
İbn Əbu Şeybə: 1\310, Bəzzar: 401. Hədisi həmçinin
İbn Hibban: 1610 rəvayət etmiş və səhih olduğunu demişdir.
541
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əməllərdə çoxlu ixtilaflar çıxacağı haqqında ümmətinə bir
xəbərdarlıq vardır. Bu Peyğəmbərdən  rəvayət edilən,
ümmətinin yetmiş üç firqəyə bölünəcəyi və bu firqələrin
hamısının Cəhənnəmdə olacağı, yalnız birinin qurtulaca ilə
bağlı olan hədislə eyni mənanı ifadə edir. Bu qurtulan firqə
Peyğəmbərin  və onun səhabələrinin yolunda olanlar
olacaqdır. Həmçinin bu hədisdə ixtilaflar olduğu zaman
ümmətin nə etməsi haqqında Peyğəmbərin  əmri vardır ki,
bu da özündən sonra onun sünnətinə və doğru yolda olan
xəlifələrin sünnətinə tabe olmaqdır. Sünnət, gedilən yol
deməkdir. Bu mənada Peyğəmbərin  və doğru yolda olan
xəlifələrin etiqad, əməl və sözlərini əhatə etməkdədir.
Sünnətin tam mənası budur və buna görə də sələfimiz bütün
bunları əhatə edən məsələlərə sünnət adını verirdilər. Bu
mənadakı ifadələr Həsən əl-Bəsridən, Əvzaidən və Fudeyl
ibn İyaddan rəvayət edilmişdir. Sonradan gələn alimlər
sünnət sözünü etiqadla əlaqədar məsələr üçün istifadə
etməyə başladılar. Çünki, sünnət dinin əsasını təşkil
etməkdədir və sünnətə müxalifət edənlər böyük bir təhlükə
ilə qarşı-qarşıyadır. Bu hədisdə idarəçiləri eşidib, itaət etmək
haqqında olan əmrdən sonra sünnətə tabe olmağın
vacibliyinin bildirilməsi, idarəçilərə ancaq Allah`a  itaət
etmələri şərti ilə itaət ediləcəyinə işarə edilməkdədir. Belə ki,
bir hədisdə də belə buyurulmaqdadır:

“(İdarəçilərə
işlərdədir.”542

itaət)

ancaq



ِ "إَِّّنَا الطَّاعةه ِف املعر
"وف
َ
ْه

(dinin)

yaxşı

saydığı

Əlidən İmam Əhməd: 1\94, Buxari: 4340, Müslim: 1840, Əbu Davud:
2625. İbn Hibban: 4567 hədisin səhih olduğunu demişdir.
542
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İmam Əhmədin “Müsnəd” kitabında Ənəs ibn Malikdən
 rəvayət edilən hədisdə Muaz ibn Cəbəlin  belə dediyi
bildirilir:

ِ َ "ي رس
َ َو ل،ك
َ ِت إِ ْن َكا َن َعلَْي نَا أهَمَراءه لَ يَ ْستَ نُّو َن بِ هسنَّت
َ ْ أََرأَي،ول للا
َ َه
ِ َ لَ ط: ِول للا
 فَ َما َتْ هم هر ِف أَْم ِرِه ْم؟ فَ َق َال َر هس ه،َيْ هخ هذو َن ِبَْم ِرَك
َ
ْاعةَ ل َم ْن َل
" َيه ِط ِع للا

“Ey Allah`ın Rəsulu! Əgər bizim başımıza sənin
sünnətinə tabe olmayan və sənin əmrlərinə itaət etməyən
idarəçilər əmir təyin edilərsə, bu məsələdə bizə nə əmr
edirsən?” Peyğəmbər  buyurdu: “Allah`a  itaət etməyənə
itaət yoxdur!”543
İbn Məcənin Abdullah ibn Məsuddan  rəvayət etdiyi
hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

ِ
ِ ِ
ِ ِ
 َو،السنَّ ِة َو يَ ْع َملهو َن ِبلبِ ْد َع ِة
" َسيَلي أههم َورهك ْم بَ ْعدي ر َجال يهطْفئهو َن م َن ه
ِ َ  ي رس:الصلَةَ عن مواقِيتِها فَ هق ْلت
ِ
ف
َ  َكْي،ول للا إِ ْن أَ ْد َرْكته هه ْم
َ َ َ ْ َ َّ يه َؤخ هرو َن
ه َ َه
ِ َ لَ ط:أَفْ عل؟ قَ َال
"َصى للا
َ
َ اعةَ ل َم ْن َع
َه
“Gələcəkdə, sünnəti tərk edib bidətlərlə əməl edən və
namazları vaxtının sonlarına qədər ertələyən insanlar
başınıza keçəcəkdir.” Dedim: “Ey Allah`ın Rəsulu! Əgər
onların vaxtında yaşasam, nə edim?” Peyğəmbər  buyurdu:
“Allah`a  üsyan edənə itaət yoxdur!”544

Peyğəmbərin ümumi bir şəkildə əmr sahiblərinə itaət
etməyin vacibliyini vurğuladıqdan sonra, xüsusilə öz
sünnətinə və doğru yolda olan xəlifələrin sünnətinə tabe
İmam Əhməd: 3\213, Heysəmi “Məcmə”: 5\225.
İbn Məcə: 2865, İmam Əhməd və oğlu Abdullah: 1\399, Təbərani
“Kəbir”: 10361. Hədis səhihdir.
543
544
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olmağı əmr etməsi, onun sünnətinə tabe olmağın vacib
olduğu kimi, raşidi (doğru yolda olan) xəlifələrin
sünnətlərinə də tabe olmağın vacib olduğuna işarə
etməkdədir. Bunların xaricində digər idarəçilərin yoluna
tabe olmaq isə vacib deyildir.
İmam Əhmədin “Müsnəd” kitabında və Tirmizinin
“Sünən” kitabında Hüzeyfənin  belə dediyi rəvayət edilir:

، إِِن لَ أَ ْد ِري َما قَ ْد هر بَ َقائِي فِي هك ْم: فَ َق َال، هجلهوسا َّب
ِ " هكنَّا ِعْن َد الن
فَ ْاق تَ هدوا ِبللَّ َذيْ ِن ِم ْن بَ ْع ِدي – َو أَ َش َار إِ َل أَِيب بَ ْكَر َو عه َمَر – َو َتَ َّس هكوا
ِ
ٍّ
"ص ِدقهوهه
َ َ ف، َو َما َح َّدثَ هك ْم ابْ هن َم ْسعود،بِ َع ْهد َع َّم ٍّار
“Bir dəfə biz Peyğəmbərin  yanında oturmuşduq, bu
zaman Peyğəmbər  buyurdu: “Mən sizinlə nə qədər
qalacağımı bilmirəm”. Sonra əli ilə Əbu Bəkri  və Öməri 
işarə edib buyurdu: “Bu ikisinə tabe olun. Ammarın əhdinə
sadiq qalın və Abdullah ibn Məsudun sizə nəql etdiyi
hədisləri təsdiq edin!” Başqa bir rəvayətdə isə belə deyilir:
“İbn Ummu Abdin əhdinə sarılın və Ammarın getdiyi yola
tabe olun”.545
Peyğəmbər  özündən sonra tabe olunması lazım olan
insanların, doğru yolda olan xəlifələr olduğunu demiş və bu
xəlifələrin də Əbu Bəkr , Ömər , Osman  və Əli 
olduğuna işarə etmişdir. Səfinədən g rəvayət edilən hədisdə
buna dəlalət etməkdədir. Peyğəmbər  belə buyurur:

" هثَّ تَ هكو هن هم ْلكا،"الِلَفَةه بَ ْع ِدي ثَلَثهو َن َسنَة

İmam Əhməd: 5\382, 399 və 400, Tirmizi: 3663, İbn Məcə: 97. İbn
Hibban: 6902 hədisin səhih olduğunu demişdir.
545
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“Məndən sonra xilafət otuz ildir, sonra səltənətə
dönəcək.”546 İmam Əhməd bu hədisi səhih qəbul etmiş və bu
hədislə dörd şəxsin xəlifə olduğuna dəlil gətirmişdir. 547
Alimlərin bir çoxu Ömər ibn Abdu`l-Əzizin də raşidi
xəlifələrə daxil olduğunu demişdirlər. Buna İmam Əhmədin
Hüzeyfədən  rəvayət etdiyi bu hədisi dəlil olaraq gətirirlər.
Peyğəmbər  buyurur:

 هثَّ يَ ْرفَعه َها للاه إِذَا َشاءَ أَ ْن،"تَ هكو هن فِي هك ْم النُّ به َّوةه َما َشاءَ للاه أَ ْن تَ هكو َن
 فَتَ هكو هن َما َشاءَ للاه أَ ْن،ِاج النُّبه َّوة
ِ  هثَّ تَ هكو هن ِخلَفَة َعلَى ِمْن َه،يَ ْرفَ َع َها
َّ  هثَّ تَ هكو هن هم ْلكا َع، هثَّ يَ ْرفَعه َها للاه إِ َذا َشاءَ أَ ْن يَ ْرفَ َع َها،تَ هكو َن
َاضا َما َشاء
، هثَّ تَ هكو هن هم ْلكا َج ِِْبيَّة، هثَّ يَ ْرفَعه َها إِ َذا َشاءَ أَ ْن يَ ْرفَعه َها،للاه أَ ْن تَ هكو َن
 هثَّ تَ هكو هن، هثَّ يَ ْرفَعه َها إِذَا َشاءَ أَ ْن يَ ْرفَ َع َها،فَتَ هكو هن َما َشاءَ للاه أَ ْن تَ هكو َن
ِ
،الع ِزي ِز
ِ ِخلَفَة َعلَى ِمْن َه
َ اج النُّبه َّوة هثَّ َس َك
َ  فَلَ َّما َوَّل عه َم هر بْ هن َعْب هد.ت
ِ  فَح َّدثَه ِب َذا ال ِد،دخل علَي ِه رجل
" َو أَ ْع َجبَهه، فَ هسَّر بِِه،يث
َ َ َ ه
َ َ َ َْ َه

“Sizin içinizdə peyğəmbərliyin hökmü Allah`ın  istədiyi
qədər davam edər. Sonra onu qaldırmaq istədiyi zaman
qaldırar. Bundan sonra peyğəmbər metoduna uyğun
xəlifəlik olacaq, buda Allah`ın  istədiyi qədər davam edər.
Sonra onu istədiyi zaman ortadan qaldırar. Bundan sonra
dalayıcı sultanlıqlar gələcək və Allah`ın  istədiyi qədər
davam edəcək. Bundan sonra isə zülümkar məlikliklər
İmam Əhməd “Müsnəd”: 5\220, “Sünnə”: 1401, Əbu Davud: 4637, İbn
Əbu Asim “Sünnə”: 1141, Təbərani “Kəbir”: 6965. Hədis həsəndir.
547 Abdullah İbn Əhməd “Sünnə” kitabında belə deyir: “Atamın belə
dediyini eşitdim: “Xilafət məsələsində Süfeynənin hədisi ilə əməl edirik
və Əbu Bəkirin, Ömərin, Osmanın və Əlinin xəlifə olduğunu qəbul
edirik”.
546
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olacaq və bunlarda Allah`ın  istədiyi qədər davam edəcək.
Allah  istədiyi zaman bunuda qaldıracaq və bundan sonra
peyğəmbərlik metodu üzrə xilafət olacaq”. Bu sözləri
dedikdən sonra Peyğəmbər  susdu. Ömər ibn Abdu`l-Əziz
xəlifəliyə keçincə, yanına bir nəfər girdi və ona bu hədisi
nəql etdi. Xəlifə buna çox sevindi və bunu bəyəndi.548
Muhaməd ibn Sirindən bəzən içkilər haqqında
soruşulduqda o belə cavab verərdi: “Bu içkini hidayət imamı
Ömər ibn Abdu`l-Əziz qadağan etmişdir”.549
Alimlər,
başqa
səhabələrin
müxalifət
etməsinə
baxmayaraq dörd xəlifənin bir məsələ üzərində ittifaq
etmələrinin icma550 və şərii dəlil olub – olmayacağında ixtilaf
etmişlər. Bu məsələ haqqında İmam Əhməddən iki görüş
nəql olunmuşdur. Hənəfi alimlərindən Əbu Xazim Abbasi
xəlifəsi Mutad dönəmində yaxın qohumların mirasçı
olacağına hökm verərək dörd xəlifəyə müxalifət edən
görüşləri mötəbər saymamış və bu görüşü xilafətin hər
tərəfinə yaymışdır.
Əgər dörd xəlifədən biri bir görüş ortaya qoyarsa və digər
üç xəlifədən heç biri buna müxalifət etməzsə, lakin
səhabələrdən hər hansı biri müxalif bir görüş bildirərsə,
xəlifənin görüşü səhabənin görüşünün önünə keçərmi? Bu
məsələdə alimlərin iki görüşü var. İmam Əhmədin görüşünə
görə raşidi xəlifələrdən olan şəxsin görüşü digər səhabənin
görüşündən üstün sayılar. Xəttabi və başqaları da belə deyir.
Sələfdən bir çoxunun sözləri də bu görüşü dəstələyir.
Xüsusilə Ömər ibn Xəttabın  görüşləri digər səhabələrin

Bu hədis həsəndir. İmam Əhməd: 4\273, Bəzzar: 1588.
Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 5\257.
550 İcma bir əsrdə yaşayan müctəhid İslam alimlərinin şərii bir məsələ
üzərində ittifaq etməsinə deyilir.
548
549
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görüşlərindən üstün sayılır. Çünki Peyğəmbər  belə
buyurmuşdur: “Şübhəsiz ki, Allah , haqqı Ömərin dilində
və qəlbində yerləşdirmişdir”.551 Ömər ibn Abdu`l-Əziz onun
verdiyi Hökmlərə istinad edər və Peyğəmbərin  yuxarıdakı
sözünü dəlil olaraq gətirərdi.
İmam Malik nəql edir ki, Ömər ibn Abdu`l-Əziz belə
demişdir: “Peyğəmbər  və ondan sonra gələn xəlifələr bir
yol qoydular, bu yolda getmək, Allah`ın  kitabına sarılmaq
və Allah`ın  dinini gücləndirmək deməkdir. Heç bir kəs
bunun yerinə başqa bir şey qoymaz və dəyişiklik edə bilməz.
Buna müxalifət edənlərə etibar edilməz. Bu yolda gedənlər
doğru yolda getmiş olar və bu yolda olanlar kömək
istədikləri zaman yardım görərlər. Hər kim bu yolu tərk edib
möminlərin yolundan başqa bir yola gedərsə, Allah  onu
tutduğu o yolda öz başına buraxar və onu Cəhənnəmə
yönəldər. Cəhənnəm nə qədərdə pis bir gediş yeridir”. 552
Abdullah ibn Abdu`l-Hakəm imam Malikin belə dediyini
rəvayət etmişdir: “Ömər ibn Abdu`l-Əzizin bu sözə olan
qətiyyətini çox bəyənirəm”. Abdu`r-Rahman ibn Mehdi bu
sözü imam Malikdən rəvayət etmişdir və lakin Ömər ibn
Abdu`l-Əzizə isnad etməmişdir.
Xələf ibn Xəlifə deyir ki, Ömər ibn Abdu`l-Əziz
hakimiyyətdə
olduğu zaman insanlara verdiyi bir
xütbəsində oldum və o deyirdi: “Bunu bilin ki, Peyğəmbərin
 və iki dostunun qoyduğu yol, yerinə yetirilməsi vacib olan
bir vəzifədir. Biz o yola tabe olarıq və ondan başqasına



Əbu Hüreyrədən İmam Əhməd: 2\401, İbn Əbu Şeybə: 12\25. İbn
Hibban: 6889 hədisin səhih olduğunu demişdir. Həmçinin İbn Ömərdən
551

 İmam Əhməd: 2\95, Tirmizi: 3668 rəvayət etmişdir. İbn Hibban: 6895
hədisin səhih olduğunu demişdir.
552 İbn Əbu Hatim “Təfsir” kitabında.
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baxmarıq”.553 Əbu Nueym əl-İsfəhani Ərzab əl-Kindidən 
Peyğəmbərin  belə dediyini rəvayət etmişdir:

ِ
"ث عه َم هر
َ  فَأَ َحبه َها إِ َل أَ ْن تَ ْلَزهموا َما أَ ْح َد،ث بَ ْعدي أَ ْشيَاء
"إِنَّهه َسيه ْح َد ه

“Məndən sonra çox yeni şeylər ortaya çıxacaqdır.
Bunların içərisində mənə ən sevimli olanı Ömərin
çıxardıqlarını götürməyinizdir.”554
Əli  Ömərin  verdiyi Hökmlərə tabe olar və “Ömər
işlərdə haqqı təqib edən biri idi” deyərdi.555
Əşas Şəbinin belə dediyini rəvayət etmişdir: “İnsanlar bir
mövzuda ixtilaf ediblərsə, o zaman Ömərin  bu mövzu
haqqında nə hökm verdiyinə bax! Çünki o, məşvərət
etmədən heç bir mövzuda hökm verməmişdir.”556
Mücahid demişdir: “İnsanlar bir mövzuda ixtilaf
edərlərsə, o zaman Ömərin  bu mövzuda nə etdiyinə bax və
onu götür!”
Əyyub
Şəbidən
belə
dediyini
rəvayət
edir:
“Muhammədin  ümmətinin üzərində icma (ittifaq) etdiyi
mövzulara diqqət edin! Çünki Allah  bu ümməti azğınlıq
üzərinə ittifaq etməsinə icazə verməz. Əgər ümmət bir
mövzuda ixtilaf etmişdirsə o mövzuda Ömərin  nə etdiyinə
bax və onu götür!”

Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 5\298.
Əzrəb əl-Kindinin səhabə olmasında ixtilaf vardır. Bunu İbn Məndə
“Səhabə” kitabında rəvayət etmişdir. Bu hədis həmçinin “İsabə”
kitabında: 2\466 da rəvayət edilmişdir.
555-Bunu İbn Əbu Şeybə (12-ci cild 23-cü səhifədə) rəvayət etmişdir.
556 Əbu Nueym əl-İsfəhani “əl-Hilyə”: 4\320.
553
554
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İkrimədəm
ummuvələdin 557
hökmü
haqqında
soruşulduğu zaman belə cavab verir: “O, sahibinin
ölümündən sonra azad olur”. Ondan soruşdular: “Bunu
haradan deyirsən?” İkrimə cavab verdi: “Bu hökmü
Qurandan götürdüm”. Dedilər: “Quranda hansı surə və ya
ayədən?” İkrimə dedi: “Allah  buyur:

أ
ۡۖ
ِ ٓأيَيُّها ٱلَّ ِذين ءامنهواْ أ
ول َوأ ْهوِل ٱل أَم ِر ِمن هك أم
َ ٱلر هس
َّ َْطيعهوا
َّ ْٱِلَ َوأَ ِطيعهوا
َ ََ أ
َ َ

Ey iman gətirənlər! Allah`a, Peyğəmbərə və özünüzdən
olan ixtiyar (əmr) sahiblərinə itaət edin! (Nisə 59) Ömər də
bu əmr sahiblərindən biridir, bu görüşü də Ömər
demişdir”.558
Vəki demişdir: “Bir mövzuda Ömər  və Əli  ittifaq
etmişdirlərsə, o məsələ onların dediyi kimidir”.
Abdullah ibn Məsudun  Allah`a  and içərək belə dediyi
rəvayət edilir: “Doğru yol Ömərin Cənnətə girincəyə qədər
(ölümünə qədər) üzərində olduğu yoldur”.
Hər bir halda, Ömərin  səhabələri bir yerə toplayıb
üzərində ittifaq etdiklləri məsələlərin haqq olmasında şübhə
yoxdur. Sonradan gələnlər bu mövzulara müxalifət etsələr
də bu heç bir şeyi dəyişməz. Miras mövzularında “əlavl”559
haqqında Ömərin  və səhabələrin verdiyi hökmə qarşı çıxan
görüşləri buna misal verə bilərik. Buna görə mirascı olaraq
sadəcə ölən şəxsin əri ilə anası və atası və yaxud xanımı ilə
anası və atası qalarsa, ər və ya arvad mirasdan paylarını
aldıqdan sonra, ölənin anası da qalan maldan üçdə bir hissə
alar. Digər bir misalda, həccdə olduğu zaman ehramlı halda
“Ummuvələd”, İslam hüququnda sahibindən uşaq dünyaya gətirən
cariyə üçün istifadə edilən bir sözdür.
558 Səid İbn Mənsurdan “Dürr`l-Mənsur” kitabında: 2\576.
559 Mirasda artıq paya sahib olmaq.
557
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xanımı ilə cinsi əlaqəyə girən kişi, həccin digər rükunlarını
yerinə yetirər, lakin bu həcci qəza edər və qurban kəsər.
Ömərin  itmiş şəxs haqqında verdiyi hökm də belədir.
Həmçinin bu məsələdə digər xəlifələr də onunla həmrəy
olmuşdular. Bir dəfəyə üç talaq verən şəxsin talaqını doğru
sayması və bu qadının o şəxsə artıq haram olması haqqında
verdiyi hökm, əsgərlərə maaş verməsi və bu mövzuda divan
sistemini qurması, silah gücü ilə fəth olunan yerlərdəki
ərazilərdən xərac vergisi560 alması, əhli zimmə561 ilə özünün
təyin etdiyi şərtlərə görə akt bağlaması və buna oxşar
məsələləri misal verə bilərik.
Ömərin  səhabələri toplayıb bir mövzu üzərində ittifaq
etməsi və o zaman ona heç bir kəsin müxalifət etməməsinə
bu hədisi də misal gətirə bilərik. Peyğəmbər  belə buyurur:

ٍّ ِ"رأَيْتهِن ِف املنَ ِام أَنْ ِزعه َعلَى قَل
ع ذَنهوب أَْو
َ  فَنَ َز، فَ َجاءَ أَبهو بَ ْك ٍّر،يب
َ
ِ َّ هثَّ جاء ابْن الَط، و للا ي ْغ ِفر لَهه، و ِف نَ ْز ِع ِه ِض ْعف،ي
ِ
،اب
َ ْ َذَنهوب
ََ ه
َ ه َ ه
ِ
ضَربهوا
ْ َاستَ َحال
َ  َو،َّاس
ْ َف
َ  فَلَ ْم أََر أَ َحدا يَ ْفري فَ ْريَهه َح َّّت َرِو،ت َغ ْرب
َ ي الن
"بِ َعطَ ٍّن
“Yuxuda gördüm ki, bir quyudan su çəkirəm. Sonra Əbu
Bəkr  gəldi, bir və ya iki vedrə su çəkdi, lakin onun çəkdiyi

Xərac – İslam ordusu tərəfindən fəth olunan torpaqlarda qeyri müsəlmanların istifadə etdikləri torpağa görə ödədikləri vergidir.
560

İslam hakim olduğu zaman müsəlman ölkəsində dövlətlə bağladığı bir
müqavilə ilə dövlətin himayəsi altında yaşayan xiristian və yəhudilərə
(bəzi alimlərə görə atəşpərəstlərə) verilən addır. Bunlar dövlətin onları
himayə etməsinin əvəzinə dövlətə vergi ödəyirdilər.
561
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su az idi562. Allah  onu bağışlasın. Sonra İbn Xəttab gəldi və
vedrə daha böyük bir vedrəyə çevrildi. İnsanların arasında
onun etdiyini edən bir igid görmədim. İnsanlar sudan
doydular və dəvələrini axırlarına bağladılar.” Başqa bir
rəvayətdə isə belə deyilir: “İnsanların arasında İbn Xəttab
kimi su çəkən igid heç görmədim”. Bir digər rəvayətdə isə
belə deyilir: “Sonunda insanlar dönüb getdilər və hovuz hələ
də fışqırırdı”.563 Bu hədis Ömərin  işləri yoluna qoymadan
vəfat etməyəcəyinə dəlalət edir və onun zamanında
hakimiyyətinin uzun sürməsi səbəbi ilə hər şey yoluna
düşmüş, yerli yerinə oturmuşdur. Uzun sürən hakimiyyəti
zamanında ortaya çıxan hadisələrlə məşğul olmaq və onları
həll etmək imkanı tapmışdır. Halbuki, bunun əksinə olaraq
Əbu Bəkr  iki ildən bir neçə ay çox müddət ərzində
hakimiyyətdə qalmışdır. Bu müddət ərzində o, fəthlərlə
məşğul oldu, yeni ordular hazırlayıb göndərdi. Buna görə də
ortaya çıxan yeni məsələlərlə məşğul olmağa vaxt tapmadı.
Bəlkə də, onun zamanında ortaya çıxan məsələləri ona
çatdırmaq və onun görüşünü bilməyə fürsət olmadığı üçün
ondan sonra xəlifə olan Ömərdən  bu məsələlərin hökmləri
soruşulurdu. O, da bu suallara doğru cavablar verdi və
insanların doğrunu tapmalarına kömək etdi.

562

Burada Əbu Bəkrin

 xilafətinin müddətinin az olmasına,

Peyğəm-



bərdən
sonra az yaşamasına və xəlifəliyi müddəti ərzində başının
mürtədlərlə müharibəyə qarışmasına işarə edilmişdir.



Əbu Hüreyrədən İmam Əhməd: 2\368, Buxari: 3664, Müslim: 2392.
İbn Hibban: 6898 hədisin səhih olduğunu demişdir. Bu hədisi həmçinin
563

Abdullah İbn Ömərdən
2393, Tirmizi: 2289.

 İmam Əhməd:
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2\27, Buxari: 3633, Müslim:

Əgər Ömər  bir mövzunun hökmündə digər səhabələrlə
ittifaq içərisində deyildisə və o mövzuda onun fərqli bir
görüşü vardısa, bu mövzuda səhabədən başqalarının da ona
müxalif görüş bildirmək yolları var idi. Baba ilə birlikdə
qardaşın da mirasçı olması, birdəfəlik boşanma məsələsində
və başqa bu kimi mövzularda Ömərin  görüşü digər
səhabələr üçün höccət ola bilməz. Allah  daha doğrusunu
bilir.
Bu dörd xəlifənin raşidi (doğru yolda olan) adlanmasının
səbəbi, haqqı bilib onunla hökm vermələri idi. Buna görə
“raşid” sözü “ğaviy” sözünün əksidir. “Ğaviy” haqqı bilib
onun əksinə hərəkət edən şəxsə deyilir.
Rəvayətlərdən birində qeyd olunan “məhdiyyin” sözü
Allah`ın  onları haqqa yönləndirdiyi və onları azdırmadığı
mənasına gəlməkdədir. Buradan başa düşdüyümüzə görə
insanlar üç qismə bölünür: “Raşid (”)راشد, “ğaviy ) ”)غاويvə
“dall(”)ضال:
Raşid: Haqqı bilən və ona tabe olan şəxsdir.
Ğaviy: Haqqı bilib onun əksinə hərəkət edən şəxsdir.
Dall: Haqqı bilməyən şəxsdir.
Bu halda bütün raşid insanlar hidayət üzərindədirlər və
tam hidayət üzərində olan hər kəs raşiddir. Çünki hidayət,
ancaq haqqı bilib onunla əməl etməklə tam olaraq
gerçəkləşmiş olur.
Peyğəmbərin  “Ondan azı dişlərinizlə yapışın” sözünə
gəldiyimizdə isə bu, güclü bir şəkildə tutmaq mənasında
işlədilmiş olan bir ifadədir. Azı dişləri insanın çənə
sümüyünün arxa hissəsində yerləşir və dişlərin arasında ən
güclü bir şəkildə dişləmək funksiyasına malikdir.
Peyğəmbərin  “Sizi (dində) yeniliklərdən çəkindirirəm.
Həqiqətən hər bir bidət (dində yenilik) zəlalətdir” sözünə
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gəldiyimiz zaman isə, ümmətini sonradan çıxan bidətlərə
tabe olmaqdan uzaqlaşdırmaq üçün deyilmişdir. “Həqiqətən
hər bir bidət (dində yenilik) zəlalətdir” cümləsi ilə isə bu
xəbərdalığı daha güclü bir şəkildə bildirməkdədir. Bidət
deyildikdə, sonradan ortaya çıxan və şəriətdə əsli olmayan
şeylər qəsd olunur. Əgər şəriətdə bu şeyin əsli varsa, ortaya
çıxan o hadisə lüğətdə bidət mənasına gəlsə də şəriətə görə
bidət sayılmaz. Müslimin “Səhih” kitabında Cabir ibn
Abdullahdan  belə dediyi rəvayət edilir:

ِ ِ ِ
ِِ
 َو،ِاب للا
 َكا َن يَ هق ه َّب
َّ "أَ َّن الن
 إِ َّن َخْي َر الَديث كتَ ه:ول ِف هخطْبَته
ٍّ
"ضلَلَة
َ  َو هك ُّل بِ ْد َعة، َو َشُّر الههموِر هُْم َد َاثته َها،ي ُممد
َخْي هر اهلَْد ِي َه ْد ه

“Peyğəmbər  xütbə verərkən belə deyirdi: “Sözlərin ən
xeyirlisi Allah`ın  kitabı, yolların ən xeyirlisi Muhammədin
 yoludur, işlərin ən şərlisi sonradan çıxanlardır və bütün
bidətlər zəlalətdir.”564
Tirmizi və İbn Məcə Kəsir ibn Abdullah əl-Muzəninin
babasında rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

ٍّ
 َكا َن َعلَْي ِه ِمثْ هل آ َاثِم،اها للاه َو َر هسولههه
َ ضلَلَة لَ يَ ْر
َ َع بِ ْد َعة
َ " َم ِن ابْتَ َد
َض
ِ  لَ ي ْن هق،من ع ِمل ِبا
"ك ِم ْن أَْوَزا ِرِه ْم َشْيئا
َ ص ذَل
َْ َ َ َ َ ه
“Hər kim Allah  və Rəsulunun  razı qalmadığı bir
yenilik çıxararsa, onunla əməl edənlər qədər, onu çıxaran
şəxsə də günah yazılar. Bununla birlikdə onunla əməl
edənlərin günahından heç bir şey əksilməz.”565

Əhməd ibn Hənbəl Ğudeyf ibn əl-Harisdən belə rəvayət
edir: “Abdu`l-Məlik ibn Mərvan mənə bir nəfəri göndərib
dedi: “Biz iki mövzuda insanlarla ittifaq etdik, birincisi cümə
564
565

Müslim: 867. İbn Hibban: 10 hədisin səhih olduğunu demişdir.
Tirmizi: 2677, İbn Məcə: 209. Hədis çox zəifdir.
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günü minbəri əlləri üzərində namaz qılınan yerə çıxarmaq,
ikincisi
isə
əsr
və
fəcr
namazlarından
sonra
rəvayətdanışmaq”. Mən ona belə cavab verdim: “Sizin bu
etdikləriniz bidət kimi bir şeydir, bunların heç birində iştirak
etməyəcəm! Çünki Peyğəmbər  belə buyurmuşdur: “Hər
hansı bir qövm bir bidət çıxararsa, özü kimi bir sünnəti
ortadan qaldırmış olar”. Sünnətə sarılmaq bidəti etməkdən
daha xeyirlidir”.566 Abdullah ibn Ömərdən  də buna bənzər
bir söz rəvayət edilmişdir.
Peyğəmbərin “Həqiqətən hər bir bidət (dində yenilik)
zəlalətdir” sözünə gəldyimizdə isə bu, həcmcə qısa və
mənaca bir çox şeyi əhatə edən bir cümlədir. Heç bir şey
bunun xaricində qalmır və bu cümlə dinin əsasından sayılan
böyük bir qaydanı əhatə etməkdədir. Bu söz Peyğəmbərin 
“Kim bizim işimizə ondan olmayan bir yenilik gətirərsə o
rədd olunar”567 hədisinə oxşayır. Belə olduğu halda hər kim
dinimizdə əsası olmayan bir şeyi dinə nisbət edərək ortaya
qoyarsa, bu onun özünə qaytarılar. Din işlərimizdə ortaya
çıxan hər bir yenilik azğınlıqdır və dinimiz bundan uzaqdır.
Bu iş istər etiqad və ya əməllərdə olsun, istərsə də açıq və
gizli sözlərdə olsun yenə də hökmü eynidir.
Sələfin bəzi şeylər üçün bidət-i həsənə (gözəl bidət)
ifadəsini istifadə etməsinə gəldiyimizdə isə, bu bidət sözünü
orfoqrafik yəni ərəb dilindəki mənası ilə istifadə
etmələrindən qaynaqlanır. Onlar bu şəkildə istifadə etdikləri
bidət sözünü şəriətin istifadə etdiyi bidət mənasında istifadə
etmirlər. Buna misal olaraq Ömər ibn Xəttabın  təravih
namazını imamla birlikdə məsciddə qılmağı əmr etdikdən

İmam Əhməd: 4\105, Muhamməd İbn Nasr əl-Mərvizi “Sünnə”: 97,
Bəzzar: 131.
567 Bu hədis kitabımızın birinci cildində qeyd olunan beşinci hədisdir.
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sonra bayıra çıxdığı zaman insanların birlikdə namaz
qıldığını görüb “Bu nə gözəl bidətdir” sözünü burada nəql
etməyimiz yerinə düşər. Ömərin  belə dediyi də rəvayət
edilir: “Əgər bu bidətdirsə, bu nə gözəl bidətdir”.568 Başqa bir
rəvayətdə isə deyilir ki, Übey ibn Kəb  Ömərə  “Əvvəllər
belə bir şey olmamışdır!” demişdir. Ömər ona belə cavab
vermişdir: “Bilirəm, ancaq bu gözəl oldu”. Übey ibn Kəb 
bunu dedikdə, təravihin bu şəkildə yəni imamla birlikdə
məsciddə qılınmadığını bildirmişdir. Ancaq bunun
şəriətimizdə bir əsası vardır. Bu əsas isə budur: Peyğəmbər 
təravih namazını qılmağa insanları təşviq etmiş və bu
namazı qılmağa həvəsləndirmişdir. Lakin, Peyğəmbərin 
zamanında insanlar bunu məsciddə həm camaatla həm də
tək başlarına qılardılar. Peyğəmbər  özü bir gecə təravih
namazını səhabələrlə birlikdə camaat şəklində qılmışdır,
ancaq sonradan bu namazın ümmətinə vacib olmasından və
onların da bunu edə bilməyəcəyindən qorxduğu üçün
camaatla qılmağı tərk etmişdir. Ancaq Peyğəmbərin 
vəfatından sonra bu vacib olma qorxusu artıq ortadan
qalxmış oldu. 569 Həmçinin Peyğəmbərin  ramazan ayının
son on günündəki tək günlərin gecələrini səhabələri ilə
namaz qılaraq keçirtdiyi rəvayət edilmişdir. 570 Ömərin 
etdiyi bu əməlin digər bir əsası da odur ki, Peyğəmbər 
raşidi xəlifələrin sünnətinə tabe olmağı bizə əmr etmişdir.
Təravih namazını camaatla qılmaq da raşidi xəlifələrindən
birinin sünnətidir. Bununla birlikdə Ömərin , Osmanın  və
Əlinin  xəlifəliyi zamanında bütün müsəlmanlar bunun
üzərində ittifaq etmişdirlər.
İmam Malik “Muvatta”: 1\114, Buxari: 2010.
Buxari: 2012.
570 Əbu Zərrdən  Əbu Davud: 1375, Tirmizi: 806, Nəsai: 3\202. Hədis
həsəndir.
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Bidət-i həsənəyə (gözəl bidət) digər bir misal isə cümə
namazı üçün oxunan ilk azandır. Bunu insanların ehtiyacına
görə Osman  əlavə etmişdir və Əli də  bunu xəlifəliyi
illərində davam etdirmişdir. 571 Abdullah ibn Ömərin  bu
azan haqqında bidət dediyi rəvayət edilmişdir.572 Hər halda o
bu sözlə atasının təravih namazı üçün dediyini qəsd
etmişdir.
Bidət-i həsənəyə (gözəl bidət) digər bir misal isə səhifələr
şəklində olan Quranı kitab halına salmaq məsələsini qeyd
edə bilərik. Zeyd ibn Sabit  bu məsələdə ilk əvvəl geri
çəkilmiş, Əbu Bəkrə  və Ömərə  “Peyğəmbərin  etmədiyi
bir şeyi siz necə edə bilərsiz” demişdir. Sonra bunun
müsəlmanların faydası üçün olduğunu başa düşmüş və
onun bir kitab şəklində toplanmasına razı olmuşdur.573 Belə
ki, Peyğəmbər  vəhyin yazılmasını səhabələrinə əmr edirdi
və ayrı səhifələrdə yazılması ilə bir kitabda yazılması
arasında bir fərq olmaması ilə birlikdə bir yerdə olması
müsəlmanlar üçün daha faydalı olmuşdur.
Həmçinin buna Osmanın  bütün müsəlmanları bir
Quran üzərində toplaması və ümmətin ayrılığa düşməməsi
üçün bir nüsxə xaricində digər bütün nüsxələri yox etməsini
misal verə bilərik. Əli  və səhabələrin bir çoxu Osmanın  bu
tətbiqatını çox gözəl bir əməl olaraq qəbul etmişdirlər. Çünki
bu müsəlmanların faydasına olan bir iş idi.
İmam Əhməd: 3\450, Buxari: 912, Əbu Davud: 1087, Tirmizi: 516,
Nəsai: 3\100, İbn Məcə. Saib İbn Yəzid  deyir ki, Peyğəmbərin , Əbu
Bəkrin  və Ömərin  vaxtında imam minbərə çıxdığı zaman azan
verilərdi. Osmanın  zamanında insanlar çoxaldığı üçün iki dəfə azan
verilməyə başlandı. İbn Hibban:1673 bu hədisin səhih olduğunu
demişdir.
572 İbn Əbu Şeybə: 2\140.
573 Buxari: 4986, Tirmizi: 3103, İbn Hibban: 4506.
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Həmçinin buna Əbu Bəkrin  zəkat verməyənlərlə
döyüşmək məsələsini də misal verə bilərik. Ömər  və bəzi
digər səhabələr bu məsələdə ilk zamanlarda geri çəkilsələr
də sonradan Əbu Bəkrin  bu işin şəriətdə əsası olduğunu
açıqlamasından sonra onlar da Əbu Bəkrin  görüşü ilə
razılaşmışdırlar.
Bu mövzuda digər bir məsələ də həftənin müəyyən
günlərində rəvayətlər danışaraq dərs keçməkdir. Yuxarıda
Ğudayif ibn Harisin bu məsələnin bidət olduğu haqqındakı
sözünü nəql etmişdik. Həsən əl-Bəsri belə deyir: “Rəvayət
danışmaq bidətdir. Ancaq bu nə gözəl bir bidətdir. Bu
dərslərdə nə qədər qəbul olunmuş dualar, nə qədər həll
olunmuş məsələlər və nə qədər istifadə edən qardaşlar
vardır”. Bu dərslərin insanlar tərəfindən müəyyən
zamanlarda keçilməsi onların narahat olmasına səbəb
olmuşdur və bunların bidət olduğu nəticəsinə gəlmişdirlər.
Çünki, Peyğəmbər  cümə və bayram xütbələrinin xaricində
səhabələrinə müəyyən vaxtlarda rəvayətlər danışaraq dərs
verməmişdir. Lakin, bəzi vaxtlarda onlara nəsihətlər etmiş və
yaxud onların nəsihətə ehtiyacı olduğu zamanlarda bunu
etmişdir. Peyğəmbərdən  sonra səhabələr dərs vermək
üçün müəyyən günlər təyin etdilər. Belə ki, Abdullah ibn
Məsudun  cümə axşamları günü öz dostlarına dərs
verdiyini daha öncə qeyd etmişdik. Buxari “Səhih” kitabında
Abdullah ibn Abbasdan  belə dediyini rəvayət edilir:
“İnsanlara hər cümə günü bir dəfə nəsihət edin. Əgər bunu
qəbul etməsən iki dəfə et. Əgər daha çox etmək istəyirsənsə
üç dəfə et, amma insanları bezdirmə!”574
İmam Əhmədin “Müsnəd” kitabında Aişənin g Mədinədə
olan rəvayətçilərə və xətiblərə bu şəkildə etmələrini nəsihət
574

Buxari: 6337.
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etdiyi rəvayət edilmişdir. Həmçinin Aişənin g Übeyd ibn
Ümeyrə belə dediyi rəvayət edilir: “İnsanlara bir gün dərs
ver. Bir gün isə onları tərk et və onları narahat etmə!”575
Ömər ibn Abdu`l-Əzizin rəvayət danışanlara hər üç
gündə bir dəfə rəvayət danışmalarını əmr etdiyi bildirilir.
Onun rəvayət danışanlara belə dediyi nəql olunur: “İnsanlar
bir az dincəlsin, onları yorma! Cümə ertəsi və çərşənbə
axşamları insanlara rəvayət danışma!”
Hafiz Əbu Nueym 576 Hərmələ ibn Yəhyanın İmam
Şafiidən belə eşitdiyini rəvayət edir: “Bidət iki növdür;
Övülən bidət (bidətu`l-məhmudə) və pislənən bidət
(bidətu`l-məzmumə). Sünnəyə uyğun olan bidət təriflənən
bidət, sünnəyə müxalif olan bidət isə pislənən bidətdir”.
İmam Şafii bunu dediyi zaman Ömərin  “Bu nə gözəl
bidətdir” sözünü dəlil olaraq götürmüşdür. İmam Şafinin
demək istədiyi şey bizim də yuxarıda qeyd etdiyimiz
məsələdir. Yəni pislənən bidət şəriətdə əsası olmayan
bidətdir. Dinimizdə mütləq mənada bidət deyildiyi zaman
bu bidət nəzərdə tutulur. Övülən bidətə gəldikdə isə, bu
sünnəyə uyğun olandır və sünnəyə uyğun olduğu üçün dini
mənada deyil, ərəb dilində işlədilən mənası ilə istifadə
edilmişdir. İmam Şafiidən bu sözünü açıqlayan digər bir söz
də nəql olunmuşdur. Bu sözündə belə demişdir: “Dində
çıxan yeniliklər iki növdür; Kitaba, sünnəyə, səhabə
əməllərinə və icmaya müxalif olan yeniliklər sapıqlıq və
azğınlıqdır, ancaq bunlardan hər hansı birinə müxalif

İmam Əhməd: 6\217. Hədisin isnadı səhihdir.
Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 9\113. Bu, imam Şafiidən səhih sənədlə
rəvayət edilən sözdür.
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576

415

olmayan xeyirli
sayılmaz”.577

əməllər

isə

pislənən

yeniliklərdən

Peyğəmbərdən  sonra çoxlu hadisələr baş vermişdir və
bunların “bidət həsənə” (gözəl bidət) və ya “bidət seyyiə”
(pis bidət) olması haqqında alimlər ixtilaf etmişdirlər.
Bunlardan biri, Peyğəmbərin  hədislərinin yazılması
mövzusudur ki, Ömər  və səhabənin bəziləri buna qarşı
çıxdıqları halda, səhabənin əksəriyyəti yazılmasına izin
vermişdirlər. Buna dəlil olaraq da, Peyğəmbərdən  rəvayət
edilən və hədislərin yazılmasına izin verən hədisləri nəql
etmişdirlər.
Buna misal olaraq verə biləcəyimiz digər bir hadisə
Quran və hədislərin təfsir edilməsi (açıqlanması)
mövzusudur. Alimlərin bir qismi buna izin versələr də bir
qismi bunu bəyənməmişdirlər.
Həmçinin halal, haram və bunlara oxşar mövzularda
görüşlərin yazılması, muamalat 578 və qəlb əməllərində
səhabə və tabiundan rəvayət edilməyən məsələlərin qeyd
edilməsi də buna misal verilə bilər. İmam Əhməd bunların
çoxunu bəyənməmişdir.
Sələfin yaşadığı zaman ilə bizim yaşadığımız zaman
arasında uzun bir müddətin keçməsi onlardan nəql olunan
elmlərin yazılı şəkildə qeyd edilməsi bizim üçün artıq vacib
bir işdir. Beləliklə onların vaxtında hansı elmlərin olması və
hansılarının sonradan çıxdığını bilmiş oluruq. Bunun
sayəsində nəyin sünnət və nəyin bidət olduğu bilinir.
Abdullah ibn Məsudun  belə dediyi rəvayət edilir: “Bu gün
siz fitrət üzərinə yaşayırsınız, gələcəkdə siz də, başqaları da
Bəyhaqi “Mənaqibu`ş-Şafii”: 1\ 468.
Muaməlat İslam hüququnda ticarət, kirayə, şəriklik, evlilik, miras və
vəsiyyət məsələlərini əhatə edir.
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yeni şeylər çıxaracaqsınız. Bir yenilik gördüyünüz zaman
sizin üzərinizə düşən şey əvvəlkilərin hidayət yoluna
sarılmağınızdır”. 579 Bu sözü Abdullah ibn Məsud  raşidi
xəlifələrin zamanında demişdir.
İbn Mehdi imam Malikin belə dediyini rəvayət etmişdir:
“Nəfslərin istəklərinə uyğun bu növ görüşlər Peyğəmbərin ,
Əbu Bəkrin , Ömərin  və Osmanın  zamanlarında yox
idi”. 580 İmam Malik nəfslərin istəklərinə uyğun görüşlər
dediyi zaman dinin əsası sayılan etiqad məsələlərində
yeniliklər çıxaran xaricilər, rafizilər, qədərilər və onlara oxşar
firqələri qəsd edirdi. Bunlardan bəziləri müsəlmanları təkfir
edərək onların qanlarını və mallarını halal saymış,
Cəhənnəmdə əbədi qalacaqlarını demişdirlər. Həmçinin bu
ümmətin önəmli şəxsiyyətlərini fasiqlikdə ittiham etmiş, bir
digərləri isə bunun tam əksinə günahların bir müsəlmana
zərər verməyəcəyini və tövhid əhlindən heç kəsin
Cəhənnəmə girməyəcəyini iddia etmişdilər.
Bunların arasında ən ağır mövzu Allah`ın  zatı və
sifətləri haqqında Peyğəmbərin , səhabələrin və onlara
gözəl bir şəkildə tabe olanların bu mövzularda susmalarına
baxmayaraq sonra gələnlərin danışmasıdır. Bunlardan bir
qismi Quran və sünnətdə Allah`ın  zatına və sifətlərinə aid
olan bir çox dəlilləri inkar etmiş və bununla ağılın lazım
bildiyi bir şəkildə Allah`ı  tənzih etdiklərini iddia
etmişdirlər. Rədd etdikləri sifətlərin qəbul edilməsi halında
Allah`ın  məxluqatın malik olduğu sifətlərə malik olduğu
düşünüləcəyini iddia etmişdilər. Digər bir firqə isə Allah`ın 
Muhamməd İbn Nasr əl-Mərvizi “Sünnə”: 80. Abdullah İbn Məsuda
nisbət edilən bu söz səhihdir.
580 Hafiz İbn Həcər əl-Əsqəlani “Fəthu`l-Bəri” kitabında: 13\253 rəvayət
etmişdir. İbn Həcər bu sözü açıqlayarkən bunların xaricilərin, rafizilərin
və qədərilərin bidəti olduğunu demişdir.
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sifətlərinin isbatında həddi aşaraq Ona layiq olmayan
sifətlərə qədər irəliləmişdilər. Halbuki, ümmətin ən
xeyirliləri bu mövzularda danışmamışdırlar.
Səhabə və tabiun nəslindən sonra bu ümmətdə yeni çıxan
məsələlərdən biri də ancaq ağıla istinad edərək halal və
haram mövzularında fikir bildirməkdir. Bu şəxslər sünnət ilə
gələn bir çox şeyi ağıla və ağıla istinad edilən müqayisəyə
əks olduğunu gördükləri üçün rədd etmişlər.
Sonradan çıxan məsələrdən biri də “həqiqət” 581 adı
altında “kəşf” və “zövq” ilə deyilmiş sözlərdir. Bu görüşün
tərəfdarları iddia edirlər ki, həqiqət şəriəti ortadan qaldırar
və “mərifət” tək başına məhəbbətlə birlikdə insana yetərlidir.
Bunlara görə əməllərə ehtiyac yoxdur. Bu əməllər insan üçün
bir pərdədir və şəriət sadə insanlar üçün lazımlıdır. Bu firqə
Allah`ın  zatı və sifətləri haqqında da şəriətə uyğun
olmayan sözlər deyirlər. Onların bu sözlərinin Kitab, sünnət
və sələfin icması ilə doğru olmadığı tam şəkildə
bilinməkdədir. Allah  istədiyini doğru yola yönləndirir.



Həqiqət, təsavvufda Allah ilə insan arasında məhəbbət nəticəsində
yaranan bir məsələdir və ancaq bir təriqətə girdikdən sonra əldə oluna
bilər.
581
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İyirmi doqquzuncu
HƏDİS:
CƏNNƏTİN
YOLLARI

عن مع ٍّاذ  قَ َال :قه ْلت :ي رس َ ِ
َخِ ِْبِن بِ َع َم ٍّل يه ْد ِخلهِن الَنَّةَ َو
ول للا أ ْ
َ ْ هَ
ه َ َه
يب ِ
ْت َع ْن َع ِظ ٍيم َو إِنَّهُ لَيَ ِسري َعلَى َم ْن
اع هدِن ِم َن النَّا ِر ،قَ َال(( :لََق ْد َسأَل َ
هَ
ِ
ِِ
ِ
الصلَ َةَ ،و تُ ْؤِِت
يم َّ
يَ َّ
س َرهُ هللاُ َعلَْيه :تَ ْعبُ ُد هللاَ الَ تُ ْش ِر ُك به َش ْيئاًَ ،و تُق ُ
َّ
ك َعلَى
َدلُّ َ
وم َرَم َ
ضا َنَ ،و ََتُ ُّج البَ ْي َ
ت)) .هثَّ قَ َال(( :أَالَ أ ُ
الزَكا َةَ ،و تَ ُ
ص ُ
ِ
ِ
ِ
أَبْ َو ِ
الص ْو ُم ُجنَّةَ ،و َّ
اب اخلَ ِْري؟ َّ
الص َدقَةُ تُطْف ُئ اخلَطيئَةَ َك َما يُطْف ُئ املَاءُ
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ِ الرج ِل ِمن جو
اَف ُجنُوبُ ُه ْم َع ِن
َ تَتَ َج :َ ُُثَّ تَل،ف اللَّْي ِل
َ  َو،ار
ْ َ ْ ُ َّ ُصلَة
َ َّالن
ِض
ِ ْ ((أَالَ أُ ْخِِبُ ُك بَِرأ:ال
س األَ ْم ِر
َ َ ُُثَّ ق،يَ ْع َملُ ْو َن : َح َّّت بَلَ َغ اج ِع
َ ال َْم
ِ َ  ب لَى ي رس:ودهِ و ِذروةِ سنَ ِام ِه؟)) قه ْلت
ِ
س األَْم ِر
َ َ ْ َ َو َع ُم
ُ ْ (( َرأ: قَ َال،ول للا
ه َ َ َه
ِ
َّ ُوده
َ ((أَال: هثَّ قَ َال،))اد
ُ  َو ِذ ْرَوةُ َسنَام ِه اجلِ َه،ُالصلَة
ُ  َو َع ُم،ا ِإل ْسلَ ُم
ِ ِ َ ِأُ ْخِِب َك ِبَلَ ِك َذل
: قَ َال، فَأَ َخ َذ بِلِ َسانِِه،ِول للا
َ  بَلَى َي َر هس:ت
 قه ْل ه،))ك ُكله؟
ُ
ِ َِ ي ن: قه ْلت،))ك ه َذا
َّ (( ُك
اخ هذو َن ِبَا نَتَ َكلَّ هم بِِه؟
َ َ ف َعلَْي
َّ َ ه
َ  َو إِ َّن ملهَؤ،ب للا
ِ ب النَّاس ِيف النَّا ِر َعلَى وج
 أَ ْو،وه ِه ْم
ُّ  َو َه ْل يَ ُك،ك
َ ك أ ُُّم
َ  ((ثَ ِكلَْت:فَ َق َال
ُُ
َ
ِ
ِ ِ ِ اخ ِرِهم إِالَّ ح
ِ
 َح ِديث: َو قَ َال،ي
ُّ التِم ِذ
َ َ
ْ  َرَواهه.))صائ ُد أَلْسنَت ِهم
ْ ََعلَى َمن
ص ِحيح
َ َح َسن

Muaz ibn Cəbəl  deyir ki, mən dedim: “Ey Allah`ın
Rəsulu! Məni Cənnətə aparacaq və Cəhənnəmdən
uzaqlaşdıracaq əməl haqqında xəbərdar et”. Peyğəmbər 
buyurdu: “Sən çox böyük bir məsələ haqqında soruşdun.
Bunu Allah  kimin üçün asanlaşdırıbsa, o şəxslərə asandır.
Gərək Allah`a  ibadət edib Ona heç nəyi şərik
qoşmayasan. Namaz qılasan, zəkat verəsən, Ramazan
orucunu tutasan və (Allah`ın ) Evini həcc edəsən”. Sonra
buyurdu: “Sənə xeyir qapılarını göstərimmi? Oruc
qalxandır, sədəqə günahları su odu söndürən kimi
söndürür. İnsanın gecə yarısı qıldığı namazda belədir.”
Sonra Peyğəmbər  aşağıdakı ayəni “Onlar ibadət üçün
yataqlarından qalxarlar…” və “heç kəs bilməz!” (Səcdə 1617) yerinə qədər oxudu. Sonra buyurdu: “Sənə ən əsas işi,
onun sütununu və zirvəsini xəbər verimmi?” Mən dedim:
“Bəli, ey Allah`ın Rəsulu!” O buyurdu: “İşin başı İslam,
onun dayağı namaz və hürgücünün zirvəsi isə cihaddır”.
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Daha sonra buyurdu: “Bütün bunların hamısına malik olan
barədə sənə xəbər verimmi?” Mən dedim: “Bəli, ey Allah`ın
Rəsulu”. O, dilini tutaraq dedi: “Buna hakim ol”. Mən
dedim: “Ey Allah`ın Rəsulu! Biz danışdıqlarımıza görə
sorğu-sual olunacağıq?” Peyğəmbər  buyurdu: “Anan səni
itirsin, ey Muaz! Məgər insanlar üzü (və ya dedi: burnu)
üstə
odun
içində
dillərinin
danışdığına
görə
sürünmürlərmi?” Hədisi Tirmizi rəvayət etmiş və həsənsəhih olduğunu demişdir.582
“Ey Allah`ın Rəsulu , məni Cənnətə salacaq və
Cəhənnəmdən uzaqlaşdıracaq əməl haqqında xəbərdar et”
şəklində sual, səhabənin bir çoxu tərəfindən Peyğəmbərə 
verilmiş və Peyğəmbər  də Muaza  verdiyi cavabın
eynisini onlara vermişdir. Biz bu məsələ haqqında iyirmi
ikinci hədisin şərhində Əbu Hüreyrə , Əbu Eyyub əl-Ənsari
 və başqaları tərəfindən rəvayət edilən hədisləri nəql
etmişdik.
İmam Əhmədin Muazdan  rəvayət etdiyi digər hədisdə
belə deyilir:

ٍّ ِ
ضْت ِن َو أَ ْس َق َمْت ِن
َ " َي َر هس
 إِِن أه ِر ه،ِول للا
َ َيد أَ ْن أَ ْسأَل
َ ك َع ْن َكل َمة قَ ْد أَْمَر
ِ
َ أَ ْخِ ِْبِن بِ َع َم ٍّل يه ْد ِخلهِن الَنَّةَ ل: قَ َال،ت
َ  َس ْل َع َّما شْئ: قَ َال،َو أَ ْحَزنَْت ِن
"ك َغْي َرهه
َ أَ ْسأَله
“Dedim: “Ey Allah`ın Rəsulu! Məni xəstələndirən,
kədərləndirən və dərdə salan bir məsələni səndən soruşmaq
istəyirəm”. Peyğəmbər  buyurdu: “Nə istəyirsənsə soruş”.
İmam Əhməd: 5\230, 236, 237, 245, Tirmizi: 2616, Nəsai “Kubra”:
8\399, Abdu`r-Razzaq: 20303, İbn Məcə: 3973, İbn Əbu Şeybə “İman”: 1,
2, Bəyhaqi: 9\20, Hənnad ibn Səriy “Zühd”: 1090, Təyalisi: 560, Təbərani
“Kəbir”: 20\200, 291, 294, 304, 305, Hakim: 2\412-413, İbn Hibban: 214.
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Dedim: “Məni, Cənnətə aparacaq əməl haqqında xəbərdar et
ki, səndan ondan başqa heç nə soruşmayım”.
Bu sözlər Muazın  saleh əməllərə nə qədər çox önəm
verdiyini göstərdiyi kimi, əməllərin Cənnətə girmək üçün
səbəb olduğunu da göstərməkdədir. Allah  buyurur:

٧٢ َوَ ِتلۡكَٱلۡج ََّنةُٱلَّتِيٓ أُورِثۡ ُتمُوهَا ِبمَا كُنتُمۡ َتعۡمَلُون
Bu sizin (dünyada) etdiyiniz (yaxşı) əməllər
müqabilində varis olduğunuz Cənnətdir! (Zuxruf 72)
Ancaq Peyğəmbərin “Sizin heç biriniz Cənnətə öz əməli
ilə girməz” 583 hədisinə gəldiyimizdə isə, bu cümlədən
məqsəd odur ki – Allah  daha doğrusunu bilir – əgər Allah 
qulun etdiyi əməli lütfü və rəhməti ilə onun Cənnətə girməsi
üçün bir səbəb etməzsə, edilən o əməl tək başına qulun
Cənnətə girməsinə səbəb olmaz və o əməlin özü Allah`ın 
quluna bir lütfü və ehsanıdır. Demək ki, Cənnət də, ona
girməyə səbəb olan şeylər də hamısı Allah`ın  bir lütfü və
rəhmətinin əsəridir.
Peyğəmbərin  “Sən çox böyük bir məsələ haqqında
soruşdun.” sözünə gəldikdə isə, bu cümlə iyirmi ikinci
hədisdə də qeyd olunmuşdu. Bu suala oxşar sual verən şəxsə
Peyğımbər  belə cavab vermişdi: “Kaşki qısa bir sual
versəydin, bu cavabı uzun və böyük olan bir məsələdir”.584
Çünki Cənnətə daxil olmaq və Cəhənnəmdən xilas olmaq
çox böyük bir məsələdir. Bunlara görə Allah  kitablar
endirmiş, peyğəmbərlər göndərmişdir. Peyğəmbər  bir
nəfərə belə sual verdi: “Namaz qıldığın zaman nə deyirsən?”
O şəxs belə cavab verdi: “Allah`dan  Cənnəti istəyirəm və
Bu cümlə İmam Əhmədin: 2\451, Buxarinin: 5673 və Müslimin: 2816
Əbu Hüreyrədən rəvayət etdikləri hədisdə qeyd olunur.
584 Bu hədisin təxrici iyirmi ikinci hədisdə qeyd olunmuşdur.
583
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Cəhənnəmdən Ona sığınıram, sənin və Muazın etdiyi kimi
gözəl dua edə bilmirəm”. Bu şəxsin bu sözü Peyğəmbərin 
və Muazın  çoxlu dua etdiyini və bu məsələdə çox
çalışdıqlarını göstərməkdədir. Peyğəmbər  o şəxsə belə
cavab verdi: “Biz də onun üçün (Cəhənnəmdən xilas olub
Cənnətə girmək üçün) dua edirik”. Digər rəvayətdə isə belə
buyurur: “Mənim fısıltılarım və Muazın fısıltıları Allah`dan 
Cənnətə girmək və Cəhənnəmdən Ona sığınmaqdan başqa
bir şey üçündürmü görəsən?”585
Peyğəmbərin  “Bunu Allah  kimin üçün asanlaşdırıbsa,
o şəxslərə asandır” sözü bütün müvəffəqiyyətin Allah`ın 
əlində olduğunu göstərir. O, kimə hidayəti asanlaşdırarsa, o
şəxs hidayət yolunu tapar. Onun asanlaşdırmadığı kəslər
üçün isə hidayət yolunu tapmaq mümkün olmaz. Belə ki,
Allah  buyurur:

َس ُرهُۥ
ِّ  فَسَنُي٦ ى
َٰ َدقَ بِٱلۡحُسۡ َن
َّ  وَص٥ َٰطىَٰ وَٱتَّ َقى
َ َۡفأَمَّا مَنۡ َأع
٩ َٰب بِٱلۡحُسۡ َنى
َ َّ َوكَذ٨ َٰ وَأَمَّا مَنُۢ بَخِلَ وَٱسۡتَغۡ َنى٧ َٰلِلۡيُسۡرَى
١٠ ََٰس ُرهُۥ ِللۡعُسۡرَى
ِّ فَسَنُي
Kim (malını Allah yolunda) versə, (Allah`dan) qorxsa,
və ən gözəl sözü (Lə ilahə illəllah kəlməsini) təsdiq etsə,
biz ona ən asan olanı (Cənnəti) müyəssər edəcəyik! Amma
kim (malını Allah yolunda xərcləməyə) xəsislik etsə, (maldövlətinə güvənib Allah`a) möhtac olmadığını sansa, və ən
gözəl sözü (Lə ilahə illəllah kəlməsini) yalan saysa, biz ona
ən çətin olanı (Cəhənnəmi) müyəssər edəcəyik (onu
Cəhənnəm üçün hazırlayacağıq!) (Leyl 5-10) Peyğəmbər 
belə buyurur:

Əbu Hüreyrədən İbn Məcə: 910 rəvayət etmişdir. Həmçinin İmam
Əhməd: 3\474 və Əbu Davud: 792 başqa səhabələrdən rəvayət etmişdir.
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ِ
 فَيهيَ َّس هرو َن لِ َع َم ِل،ِالس َع َادة
َّ  أََّما أَ ْه هل،"ا ْع َملهوا فَ هكل هميَ َّسر لِ َما هخلِ َق لَهه
ِ
ِالش َقاوة
ِ َّ  و أََّما أَهل،ِالسعادة
َ َّ  فيهيَ َّس هرو َن ل َع َم ِل أَ ْه ِل،الش َق َاوة
َ َ َ َّ أَ ْه ِل
ْه
“Çalışın, kim nə üçün yaradılmışdırsa, ona o şey
asanlaşdırılar. Xoşbəxt insanlara xoşbəxtlərin əməlləri,
bədbəxt insanlara isə bədbəxtlərin əməlləri asanlaşdırılar.”
Bu sözlərdən sonra Peyğəmbər  yuxarıdakı ayələri oxudu.586

Peyğəmbər  dualarında belə deyərdi: “Allah`ım, mənə
hidayət ver və onu mənim üçün asanlaşdır”. 587 Allah 
Musanın dua edərkən belə dediyini buyurur:

٢٦  وَيَسِّرۡ لِيٓ َأمۡرِي٢٥ قَالَ رَبِّ ٱشۡرَحۡ لِي صَدۡرِي
Ey Rəbbim, mənim köksümü açıb genişləndir və işimi
yüngülləşdir. (Taha 25-26)
Abdullah ibn Ömər  belə dua edərdi: “Allah`ım asan
olanı mənim üçün asanlaşdır və çətin olanı məndən
uzaqlaşdır”.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz hədisin şərhində bildirmişdik ki,
Cənnətə girmək İslamın aşağıdakı beş şərtini yerinə
yetirməklə mümkündür. Bunlar; tövhid, namaz, zəkat, oruc
və həccdir.
Peyğəmbərin  “Sənə xeyir qapılarını göstərimmi?”
sözünə gəldikdə isə görürük ki, Peyğəmbər  Cənnətə
girməyin fərz olan ibadətləri yerinə yetirməyə bağlı



Əli İbn Əbu Talibdən
İmam Əhməd: 1\82, Buxari: 1362, Müslim:
2647, Əbu Davud: 4694, Tirmizi: 2136, İbn Məcə: 78. İbn Hibban: 334
hədisin səhih olduğunu demişdir.
586



İbn Abbasdan
Əhməd: 1\227, Əbu Davud: 1510, Tirmizi: 3551, İbn
Məcə: 3830, Buxari “Ədəbu`l-Mufrad”: 664, Nəsai “Əməlu`l-Yovmi və`lLeyləti”: 607, Hakim: 1\519. İbn Hibban: 947 hədisin səhih olduğunu
demişdir.
587
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olduğunu bildirdikdən sonra, bu sözləri ilə nafilə ibadətlərin
arasında xeyir qapılarının nələr olduğunu işarə etməkdədir.
Allah`ın  dostlarından ən üstün olanlar Ona ən çox
yaxınlaşanlardır və bu yaxınlaşma da nafilələrlə olur.
Peyğəmbərin “Oruc qalxandır” sözü bir neçə şəkildə
rəvayət edilmişdir. Buxari və Müslimin “Səhih” 588
kitablarında Əbu Hüreyrədən  rəvayəti və İmam
Əhmədin589 rəvayəti belədir:

ِ
ِ
"صن حصي ِم َن النَّا ِر
ْ "الصيَ هام هجنَّة َو ح

“Oruc qalxandır və Cəhənnəmə qarşı qala içində bir
qaladır.”
Osman ibn Abu`l-Asdan  Peyğəmbərin  belə dediyi
rəvayət edilir:

ِ  َكجن َِّة أَح ِد هكم ِمن،الصوم جنَّة ِمن النَّا ِر
"القتَا ِل
َ ْ َ ه
َ " َّ ه ه

“Oruc sizin döyüşdə istifadə etdiyiniz qalxan kimi,
Cəhənnəmdən sizi qoruyan bir qalxandır.”590
Cabir  Peyğəmbərin  belə dediyini rəvayət edir:

ِ ِ
ِ
"العْب هد ِم َن النَّا ِر
َ  الصيَ هام هجنَّة يَ ْستَج ُّن بَا: "قَ َال َربُّنَا

“Rəbbimiz  belə buyurur: “Oruc qulun Cəhənnəmdən
qorunduğu bir qalxandır”.591
İmam Əhməd və Nəsainin Əbu Übeydədən  rəvayət
etdikləri hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

Buxari: 1894, Müslim: 1151. İbn Hibban: 3416 hədisin səhih olduğunu
demişdir.
589 İmam Əhməd: 2\402.
590 İmam Əhməd: 4\22, Nəsai: 4\168, İbn Məcə: 1639. İbn Hibban: 3649
hədisin səhih olduğunu demişdir.
591 İmam Əhməd: 3\396, Heysəmi “Məcmə”: 3\180.
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ِ "
"الصيَ هام هجنَّة َما َلْ َيْ ِرقْ َها
“Oruclu insan orucunu deşmədiyi (savabını itirmədiyi)
müddətcə (əmin oruc) onun üçün qalxandır.”592
Burada “onu deşmədiyi müddətcə” dedikdə pis sözlər
danışaraq və buna bənzər əməllərlə orucu zədələmək
nəzərdə tutulur. Belə ki, Buxari və Müslimin “Səhih”
kitabında Əbu Hüreyrədən rəvayət edilən hədisdə
Peyğəmbər  belə buyurur:

، َو لَ َْي َه ْل،ث
ْ َ فَلَ يَ ْرف،أَ َح ِد هك ْم

ِ
ص ْوِم
َ  فَِإ َذا َكا َن يَ ْوهم،"الصيَ هام هجنَّة
ِ
"صائِم
َ  إِِن ْام ِرؤ:فَِإن ْام ِرؤ َسابَّهه فَ ْليَ هق ْل

“Oruc qalxandır, oruclu olduğunuz zaman pis söz
danışmayın və cahillik etməyin. Biri (oruclu olan bir) nəfəri
söyərsə “Mən orucluyam” desin.”
Sələfdən bəziləri belə demişdir: “Qeybət etmək orucu
deşər, istiğfar isə onu yamayar. Savabı getmiş bir oruc ilə
qalmaq istəməyən buna diqqət etsin”.

İbnu`l-Munkədir belə demişdir: “Oruclu qeybət edərsə
orucunu deşmiş olar, istiğfar edərsə onu yamayar”.
Təbəraninin 593 Əbu Hüreyrədən mərfu olaraq rəvayət
etdiyi hədisdə belə deyilir:

ِ
ٍّ  بِ َك ِذ: ِبَ َيْرقههه؟ قَ َال: قِيل،الصيام جنَّة ما َل َيْرقْ ها
"ب أَْو ِغيبَ ٍّة
َ َ ْ َ " َه ه

“Oruc deşilmədiyi müddət ərzində qalxandır.” Dedilər:
“Onu deşən şeylər nədir?” Buyurdu: “Qeybət və yalan”.
İmam Əhməd: 1\195, Nəsai: 4\167, Darimi: 2\15. Hədisin sənədinin
həsən olduğu ehtimal edilir.
593 Təbərani “Əvsat” kitabında rəvayət edilmişdir. Ravilər arasında Rabi
ibn Bədr zəifdir. Bunu Heysəmi “Məcmə” kitabında: 3\171 qeyd
etmişdir.
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Qalxan insanı qoruyan bir alətdir. Döyüşdə qalxan,
sahibini qoruduğu kimi oruc da öz sahibini bu dünyada
edəcəyi günahlardan qoruyar. Belə ki, Allah  belə buyurur:

َيَٰٓأ َُّيهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ َكمَا كُتِبَ عَلَى
١٨٣ َٱلَّذِينَ مِن قَبِۡلكُمۡ َلعََّلكُمۡ تَتَّقُون
Ey iman gətirənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlki
ümmətlərə vacib edildiyi kimi, sizə də vacib edildi ki,
(bunun vasitəsilə) siz pis əməllərdən çəkinəsiniz! (Bəqərə
183) Oruc bu dünyada günahlara qalxan olarsa Axirətdə də
Cəhənnəm oduna qarşı qalxan olar. Əgər bu dünyada
günahlara qarşı qalxan olmazsa, Axirətdə də Cəhənnəm
oduna qarşı qalxan olmaz.
İbn Mərdaveyh Əlidən  mərfu olaraq rəvayət etdiyi
hədisdə belə buyurulur: “Allah  Yəhya ibn Zəkəriyyəni
İsrail oğullarına beş kəlmə ilə göndərdi” və hədisi nəql
etdikdən sonra belə deyir: “Allah  sizə oruc tutmağı əmr
edir, bunun misalı buna oxşayır; Bir şəxs düşmənin üzərinə
yürüyür və öz qalxanını da götürmüşdür. Düşmən hansı
tərəfdən gəlirsə gəlsin o yenə də qorxmaz”. Əlidən  məvquf
olaraq rəvayət edilən digər bir rəvayətdə isə belə deyilir:
“Orucun misalı buna oxşayır; İnsanlar silahlarını çəkərək bir
nəfərə hücum edərlər, ancaq onun qalxanı olduğu üçün
onların silahları o şəxsə çatmaz. Oruc da buna oxşar bir
qalxandır”.594
“Sədəqə günahları su odu söndürən kimi söndürür” sözü
Peyğəmbərdən  müxtəlif şəkillərdə rəvayət edilmişdir.
İmam Əhməd və Tirmizi Kəb ibn Ucərədən  Peyğəmbərin 
belə dediyini rəvayət etmişdir:
Bu hədisi Süyuti “Cəmiu`l-Kəbir”-də: 1\459 nəql etmiş və ravilərinin
siqa (güvənilən) olduğunu bildirmişdir.
594
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ِ الصوم جنَّة ح
"الص َدقَةه تهطْ ِف هئ الَ ِطيئَةَ َك َما يهطْ ِف هئ املاءه النَ َار
َّ  َو،صينَة
َ " َّ ْ ه ه

“Oruc insanı qoruyan bir qalxandır, sədəqə isə günahları
su odu söndürən kimi söndürür.”595
Bu hədisi Təbərani və başqaları Ənəsdən  mərfu olaraq
rəvayət etmişdirlər.
Tirmizi “Sünən” kitabında və İbn Hibban “Səhih”
kitabında Ənəs ibn Malikdən  Peyğəmbərin  belə
buyurduğunu rəvayət etmişlər:

ِ الس
ِ
ِ
ِ الر
"وء
َّ ب
ُّ َ َو تَ ْدفَ هع ِميتَة،ب
َ ص َدقَةَ الس ِر لَتهطْف هئ َغ
َ "إِ َّن
َض

“Gizli sədəqə Rəbbinin qəzəbini söndürər və insanı pis
ölümdən qoruyar.”596
Rəvayət edilir ki, Əli ibn Hüseyn gecələri belində çantada
çörək daşıyar, onu vermək üçün kasıbları axtarar və belə
deyərdi: “Gecə qaranlığında verilən sədəqə Rəbbin qəzəbini
söndürər”.597 Allah  belə buyurur:

ت فَ ِنعِمَّا ِهيَ وَإِن تُخۡفُوهَا وَتُؤۡتُوهَا
ِ ََٰإِن تُبۡدُواْ ٱلصَّ َدق
 لَّ ُكمَۡۚ وَ ُيك َِّفرُ عَنكُم مِّن سَئَِّا ِتكُمۡۗ وَٱّللَُّ ِبمَاٞ
ٱلۡفُ َقرَآءَ َفهُوَ خَيۡر
٢٧١ ٞ
َتعۡمَلُونَ خَبِير
Yoxsullara aşkarda sədəqə verməyiniz yaxşıdır, lakin
onu gizlində versəniz daha yaxşı olar. Bu, günahlarınızın
bir qismini örtər. Allah tutduğunuz hər bir işdən
xəbərdardır! (Bəqərə 271) Bu ayə gizli və ya açıq şəkildə

Tirmizi: 614 hədisin həsən ğarib olduğunu demişdir. Həmçinin
Təbərani “Mucəmu`l-Kəbir”: 19\212, İmam Əhməd: 3\399 Cabir İbn
Abdullahdan . Onların rəvayətində isə belə deyilir: Cabir  rəvayət edir
ki, Peyğəmbər  buyurdu: “Ey Kəb İbn Ucrə…….”
596 Tirmizi: 664. İbn Hibban: 3309 hədisin səhih olduğunu demişdir.
597 Əbu Nueym əl-İsfəhani: 3\135.
595
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olsun
sədəqənin
göstərməkdədir.

günahlara

kəffarə

olduğunu

Peyğəmbərin  “İnsanın gecə yarısı qıldığı namaz da
belədir” sözünün mənası odur ki, gecə namazı da sədəqə
kimi günahları, su odu söndürdüyü kimi söndürər. Əhməd
ibn Hənbəlin Muaz ibn Cəbəldən  rəvayət etdiyi aşağıdakı
hədis də bunu göstərməkdədir. Muaz belə deyir:

ِ
ٍّ  ِمن َغزوةِ تَب َّب
وم
ِ "أَقْ بَ ْلنَا َم َع الن
َّ : َو فِ ِيه،يث
َ  فَ َذ َكَر الَد،وك
الص ه
ْ َْ ه
ِ الص َدقَةه و قِيام العب ِد ِف جو
"َف اللَّْي ِل يه َك ِف هر الَ ِطيئَة
َْ  َو َّ َ َ ه،هجنَّة
َْ

“Biz Peyğəmbərlə  Təbuk döyüşündən qayıdırdıq...”
Sonra bu hədisi nəql etdi və orada bu cümlə qeyd olunurdu:
“Oruc qalxandır, sədəqə və insanın gecə yarısı qıldığı namaz
günahlarına kəffarə olar”.598
Müslimin “Səhih” kitabında Əbu Hüreyrə  Peyğəmbərin
 belə buyurduğunu rəvayət edir:

"الصلَةِ بَ ْع َد امل ْكتهوبَِة قِيَ هام اللَّْي ِل
َّ ض هل
َ ْ"أَف

“Vacib namazlardan sonra ən üstün və fəzilətli namaz
gecə namazıdır.”599
Səhabələrdən bəzilərinin belə dediyi rəvayət edilir:
“İnsanlar gün ərzində etdikləri günahlarla yanıb-yaxılarlar,
hər vacib namazı qılmağa qalxdıqları zaman isə bu günahları
söndürmüş olarlar”. Bu söz mərfu hədis olaraqda rəvayət
edilmişdir. Ancaq onun araşdırılmasına ehtiyac vardır.
Gecə namazı da vacib namazlar kimi edilən günahlara
kəffarə olur, çünki bu namaz nafilə namazların arasında ən

598
599

İmam Əhməd: 5\237.
Müslim: 1163.
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üstünü və fəzilətlisidir. Tirmizinin “Sünən” kitabında
Bilaldan  rəvayət edilən hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

ِِ َّ  فَِإنَّه دأْب ال،"علَي هكم بِِقي ِام اللَّي ِل
 َو إِ َّن قِيَ َام اللَّْي ِل قه ْربَة،ي قَبلَ هك ْم
َ صال
ْ َ ْ َْ
هَ ه
ِ  و مطْ ِردة لِلد،ات
ِ َّ ِ و تَ ْك ِفري ل، و مْن هاة ع ِن ا ِل ِْث، ِإِ َل للا
َّاء َع ِن
َ لسيِئَ َ ه
َ ََ َ
َ
"الَ َس ِد
“Gecə namazını qılın, çünki bu sizdən əvvəlki salehlərin
adətidir. Bu namaz həmdə, Allah`a  yaxınlaşmaq üçün
vasitə olduğu kimi insanı günahlardan uzaqlaşdırar,
günahlarına kəffarə olar və xəstəliklərin bədəndən
qovulmasını təmin edər”. Buna oxşayan bir hədisi də Əbu
Umamə  rəvayət etmişdir. Tirmizi deyir ki, Əbu Ümamənin
 rəvayət etdiyi hədis Bilalın  rəvayət etdiyi hədisdən daha
səhihdir. Bu hədisi həmçinin, İbn Xuzeymə və Hakim
“Səhih” kitablarında Əbu Umamədən  rəvayət etmişlər.600

Abdullah ibn Məsud  belə demişdir: “Gecə qılınan
namazın gündüz qılınan namaza üstünlüyü gizli verilən
sədəqənin açıq verilən sədəqəyə üstünlüyü kimidir”. Əbu
Neym bu sözü ondan mərfu hədis olaraq rəvayət etmişdir,
ancaq bunun məvquf olduğu daha doğrudur.601
Yuxarıda gizli verilən sədəqənin günahlara kəffarə
olduğunu və Rəbbin  qəzəbini söndürdüyünü qeyd
etmişdik. Gecə namazı da bunun kimidir.
Tirmizinin: 3549 Bilaldan rəvayət etdiyi hədis həsən hədisdir. Bu
hədisin sənədində yer alan Muhamməd İbn Səid əş-Şami yalançı bir
ravidir. Beyhaqi bu hədisi “Sünən” kitabında: 2\502 Bilaldan  başqa bir
sənədlə rəvayət etmişdir və bu sənəddə bu şəxs yoxdur. Əbu Umamədən
 Tirmizi, Təbərani “əl-Kəbir”: 7466, İbn Xuzeymə: 1135, Hakim: 1\308
rəvayət etmişlər. Bu hədis də həsəndir.
601 Abdu`r-Rəzzaq: 4735 və Təbərani “Kəbir”-də: 8998 məvquf olaraq
rəvayət etmişdirlər. Sənədi səhihdir.
600
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“Sonra Peyğəmbər  aşağıdakı ayəni “Onlar ibadət üçün
yataqlarından qalxarlar, qorxu və ümüd içində Rəbbinə
dua edər və onlara verdiyimiz ruzilərdən (ehtiyacı
olanlara) sərf edərlər. Etdikləri əməllərin mükafatı olaraq
(Allah dərgahında) onlar üçün göz oxşayan (onları
sevindirəcək) nə cür nemətlər gizlənib saxlandığını heç kəs
bilməz!” (Səcdə 16-17) yerinə qədər oxudu” sözünün mənası
odur ki, Peyğəmbər  gecə namazının fəzilətini qeyd etdiyi
zaman bu namazın üstünlüyünü qeyd etmək üçün bu iki
ayəni oxumuşdur. Ənəs ibn Malikdən  rəvayət edilir ki, bu
iki ayə işa namazını qılmağı gözləmək üçün nazil olmuşdur.
Bunu Tirmizi rəvayət etmiş və hədisin səhih olduğunu
demişdir.602 Bu ayə ilə bağlı olaraq Ənəs ibn Malikin  belə
dediyi rəvayət edilir: “Peyğəmbərin səhabələri axşam ilə işa
namazı arasında nafilə namaz qılırdılar”. Bunu Əbu Davud
rəvayət etmişdir. 603 Buna oxşar sözü Bəzzar Bilaldan 
rəvayət etmişdir. Lakin həmin rəvayətin sənədi zəifdir.604
Bütün bunlar ayənin ümumi mənasına daxildir. Çünki
Allah  bu ayədə Ona dua etmək üçün yataqlarını tərk
edənləri mədh edir və bu mədh etmə gecə vaxtı yuxusunu
buraxıb Allah`ı  zikr edən hər kəsi əhatə etməkdədir.
Beləliklə, axşam və işa arasında namaz qılan kəslər və
axşamdan sonra yuxuya çox ehtiyacı olmasına və nəfsinin
vacib olan bir ibadəti yerinə yetirməyi istəməməsinə
baxmayaraq yatmayıb işa namazını gözləyənlər də bu ayənin

Tirmizi: 3196. Hədis səhihdir.
Əbu Davud: 1321. Hədisin sənədi səhihdir. Orada belə qeyd olunur:
“Səhabələr axşam ilə yatsı namazının arasında oyaq qalıb namaz
qılardılar”.
604 Bəzzar: 2250. Heysəmi “Məcmə” kitabında: 7\90 zəif olduğunu
bildirmişdir.
602
603
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ifadə etdiyi mənanın əhatəsinə girər. İşa namazını gözləyən
şəxs üçün Peyğəmbər  belə buyurur:

"لصلََة
َّ صلَةٍّ َما انْتَظَْرهْت ا
َ "إِنَّ هك ْم لَ ْن تَ َزالهوا ِف

“Siz namazı gözlədiyiniz müddət ərzində namazda
sayılırsınız.”605
Gecə yatıb sonra təhəccüd namazına qalxan şəxslər də bu
ayənin ifadə etdiyi mənanın əhatəsinə girər, çünki gecə
namazı nafilə namazların ən fəzilətlisi və üstünüdür.
Ola bilsin ki, səhər tezdən fəcr ulduzu doğduğu zaman,
xüsusilə yuxudan qalxmağın insanlara ağır gəldiyi bir
zamanda yuxusunu tərk edərək sabah namazını qılmaq üçün
qalxan şəxslər də bu ayənin ifadə etdiyi mənanın əhatəsinə
girər. Buna görə də sabah namazında müəzzinin “Namaz
yuxudan daha xeyirlidir” deməsi şəriətdən sayılmışdır.
Peyğəmbər “İnsanın gecə yarısı qıldığı namaz” dedikdə
bununla gecə namazının ən fəzilətli vaxtını bildirməkdədir
ki, bu vaxt da gecənin yarısıdır. Tirmizi və Nəsai Əbu
Umamədən  Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət
etmişlər:

ِ ي الد
ِ َ  ي رس:"قِيل
ِ ف اللَّي ِل
 َو،اآلخ ِر
َ ُّ َ أ،ول للا
ْ  َج ْو ه:ُّعاء أَ ْسَ هع؟ قَا َل
َ َ َه
ِ ات امل ْكتهوب
ِ الصلَو
"ت
َ
َ َّ هدبههر
“Dedilər: “Ey Allahın Rəsulu! Hansı dua daha
məqbuldur? Peyğəmbər  buyurdu: “Gecənin son yarısı və
fərz namazlarından sonra edilən dualar”.606

Bu Ənəs İbn Malikdən  rəvayət edilən hədisin bir hissəsidir. Hədisi
İmam Əhməd: 3\267, Buxari: 572, Müslim: 640 rəvayət etmişdir. İbn
Hibban: 1537 hədisin səhih olduğunu demişdir.
606 Tirmizi: 3499, Nəsai: “Əməlu`l-Yovmi və`l-Leyləti”: 108. Hədis
həsəndir. Bu hədisi həmçinin Tirmizi: 3579, Nəsai: 1\279, Təbərani “Dua”
605
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İbn Əbu Dünyə belə rəvayət etmişdir: “Bir nəfər
Peyğəmbərin  yanına gəlib dedi: “Hansı namaz daha
üstündür?” Peyğəmbər  buyurdu: “Gecənin yarısında
qılınan namaz”. Həmin adam soruşdu: “Hansı dua daha
məqbuldur?” Peyğəmbər  buyurdu: “Fərz namazlarından
sonra edilən dua”.
Nəsai Əbu Zərdən  belə dediyini rəvayət etmişdir:
“Peyğəmbərdən  soruşdum: “Gecənin ən xeyirli vaxtı hansı
hissəsidir?” Peyğəmbər  buyurdu: “Gecənin ən xeyirli vaxtı
onun ortasıdır”. 607 İmam Əhməd Əbu Müslimdən rəvayət
etdiyi hədisdə belə deyir: “Əbu Zərrdən  soruşdum:
“Gecənin hansi vaxtında qalxmaq daha üstündür?” Əbu Zərr
 dedi: “Sən məndən soruşduğun kimi mən də
Peyğəmbərdən  bunu soruşdum və O mənə belə dedi:
“Gecənin son yarısında və ya gecənin ortasında qılınan
namaz daha xeyirlidir. Bunu edənlər nə qədər azdır!?”608
Bəzzar və Təbaraninin Abdullah ibn Amrdan  rəvayət
etdikləri hədisdə belə deyilir: “Peyğəmbərdən  soruşdular:
“Gecənin hansı hissəsində edilən dua qəbul olunmağa daha
yaxındır?” Peyğəmbər  buyurdu: “Gecənin yarısında”.
Bəzzar bunu “Gecənin yarısının sonuna doğru” olaraq
rəvayət etmişdir.”609

kitabında: 128 rəvayət etmişdir. İbn Xuzeymə: 1147 hədisin səhih
olduğunu demişdir.
607 Nəsai “Sünənu`l-Kubra” və “Töhfətu`l-Əşraf”: 9\156, Buxari “Tarix”:
2\46.
608 İmam Əhməd: 5\179. Ravilərin arasında Muhacir İbn Muxalləd vardır
və bu ravi zəifdir.
609 Təbərani “Kəbir”, “Əvsat”, “Sağir”: 355, Bəzzar: 3151. Heysəmi
“Məcmə”-də: 10\155 demişdir: “Bəzzarın və Təbaraninin “Kəbir”
kitabında bu hədisi rəvayət edən ravilər səhihdir”.
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Tirmizi Amr İbn Abəsədən  rəvayət edir ki, Peyğəmbərin
 belə dediyini eşitdim: “Qulun Rəbbinə ən yaxın olduğu
zaman gecənin yarısının son qismidir, əgər bu vaxtda Allah`ı
 zikr edənlərdən olmağa gücün çatarsa bunu et!” Tirmizi
hədisin səhih olduğunu demişdir. Bu hədisi imam Əhməd də
rəvayət etmişdir. Onun rəvayəti isə belədir: “Dedim: “Ey
Allah`ın Rəsulu! Hansı vaxt daha fəzilətlidir?” Peyğəmbər 
buyurdu: “Gecə yarısının son qismi edilən dua qəbul
edilməyə daha yaxındır”. İmam Əhmədin başqa bir
rəvayətində isə belə keçir: “Ey Allah`ın Rəsulu! Allah`a 
digər vaxtlardan daha yaxın olan vaxt varmı?” Peyğəmbər 
buyurdu: “Gecənin son yarısı”. İbn Məcə bu hədisi rəvayət
etmişdir. Orada belə deyilir: “Gecənin tam ortası”. İmam
Əhmədin Amr ibn Abəsədən  rəvayət etdiyi hədisdə belə
deyilir: “Dedim: “Ey Allah`ın Rəsulu! Bir-birindən daha
fəzilətli vaxt varmı?” Peyğəmbər  buyurdu: “Allah  gecə
yarısı qullarına yaxınlaşar və onlardan şərik qoşmayanları
bağışlayar”.610
Dilçi alimlər deyirlər ki, əgər “gecənin yarısı” ümumi
şəkildə deyilərsə bununla gecənin tən ortası qəsd edilmiş
olar. Amma “gecə yarısının son qismi” deyilərsə gecənin
ikinci yarısının ortası mənasına gəlmiş olar. Gecəni altı yerə
böldüyümüz zaman isə, bu altı qismin beşinci hissəsinə
düşər və bu vaxt ilahi rəhmətin endiyi bir zamandır.
Hədisdə qeyd olunan, “Sənə ən əsas işi, onun sütununu
və zirvəsini göstərimmi?” Mən dedim: “Bəli, ey Allah`ın
Rəsulu!” O, buyurdu: “İşin başı İslam, onun dayağı namaz
və hörgücünün zirvəsi isə cihaddır” cümləsinə gəldiyimiz

Hədis səhihdir. İmam Əhməd: 4\112, 114, 385, 387, Tirmizi: 3579, İbn
Məcə: 1251, 1354, Təbərani “Dua”: 128. İbn Xuzeymə: 1147 hədisin səhih
olduğunu demişdir.
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zaman isə bunu İmam Əhmədin Muaz ibn Cəbəldən  etdiyi
rəvayətdə Peyğəmbərin  belə buyurduğunu görürük:
“İstəyirsənsə sənə bu işin başını, bunu sabit saxlayan amili
və hörgücünün zirvəsini deyim?” Dedim: “Bəli, istəyirəm!”
Peyğəmbər  buyurdu: “Bu işin başı Allah`dan başqa ilah
olmadığına, Onun tək olduğuna və şəriki olmadığına və
Muhammədin  Onun qulu və elçisi olduğuna şahidlik
etməkdir. Bu, dini sabit saxlayan namazı tam bir şəkildə
qılmaq və zəkatı verməkdir. Onun hörgücünün zirvəsi isə
cihaddır. Mən namaz qılıb, zəkat verib, Allah`dan  başqa
ilah olmadığına və Muhammədin  Onun qulu və elçisi
olduğuna şəhadət edənədək insanlarla döyüşməklə əmr
olundum. Bunu etdikləri zaman məndən qorunar, canlarını
və mallarını qorumuş olarlar. Yalnız İslamın haqqı
müstəsnadır. Bundan sonra hesabları Allah`a  qalmışdır”.
Sonra Peyğəmbər  buyurdu: “Muhammədin canı Əlində
olana and olsun ki, Cənnətin dərəcələrini qazanmaq məqsədi
ilə vacib olan namazı qılmaqdan sonra, Allah  yolunda
cihaddan daha fəzilətli bir əməl yoxdur ki, onun uğrunda
heç bir üz solmasın və heç bir ayaq tozla bəzənməsin. Heç bir
qulun tərəzisində Allah  yolunda cihad üçün bağışladığı bir
heyvandan və ya Allah  yolunda çıxan bir şəxsi təchiz
etməkdən daha ağır gələcək əməl yoxdur”.
Peyğəmbər  burada bizə üç şeydən xəbər vermişdir: 1İşin başı, 2-Dayağı, 3-Zirvəsi.
İşin başına gəldikdə, işdən məqsəd, Peyğəmbərin 
gətirdiyi İslam dinidir. Bu sözün mənası başqa rəvayətlərdə
şəhadət kəlməsi kimi açıqlanmışdır. Şəhadət kəlməsini daxili
və xarici ilə birlikdə qəbul etməyən şəxsin İslam dini ilə bir
əlaqəsi qalmaz.
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Dini ayaq üstə tutan şey deyildikdə isə, çadırı ayaq üstə
saxlayan ortadakı ana dirək qəsd edilir. Belə ki, dini ayaq
üstə tutan bu əsas sütun namazdır. Başqa bir rəvayətdə isə
belə deyilir: “Namazı tam bir şəkildə qılmaq və zəkatı
vermək”. Bunlar haqqında geniş açıqlamalar və bir-biri ilə
olan əlaqələri, İslamın şərtlərini izah edən hədis açıqlandığı
zaman məlumat verilmişdir.611
Zirvəsi, yəni yuxarıdakı ən yüksək nöqtəsi isə cihaddır.
Bu ifadə, fərzlərdən sonra cihadın ən fəzilətli əməl olduğunu
göstərir. Bu, eyni zamanda İmam Əhmədin və başqa
alimlərin də görüşüdür. İmam Əhmədin rəvayət etdiyi
“Muhammədin canı Əlində olana and olsun ki, Cənnətin
dərəcələrini qazanmaq məqsədi ilə vacib olan namazı
qılmaqdan sonra, Allah  yolunda cihaddan daha fəzilətli bir
əməl yoxdur ki, onun uğrunda heç bir üz solmasın və heç bir
ayaq tozla bəzənməsin” cümləsidə açıq bir şəkildə buna
dəlalət edir.
Buxari və Müslimin “Səhih” kitabında Əbu Zərrdən 
belə dediyi rəvayət edilir: “Dedim: “Ey Allah`ın Rəsulu!
Hansı əməl daha üstündür?” Peyğəmbər  buyurdu:
“Allah`a  iman etmək və Onun yolunda cihad etmək”.612
Yenə də Buxari və Müslimin “Səhih” kitablarında Əbu
Hüreyrədən  rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər  belə
buyurur: “Əməllərin ən üstünü Allah`a  iman etmək, sonra
isə Onun yolunda cihad etməkdir”.613
Bu mənada olan hədislər həddindən artıq çoxdur.
Bu hədis birinci cildin üçüncü hədisidir. Ətraflı məlumat üçün oraya
baxa bilərsiz.
612 Buxari: 2518, Müslim: 84, İmam Əhməd: 5\150, Nəsai: 6\19. İbn
Hibban: 152 hədisin səhih olduğunu demişdir.
613 Buxari: 26, Müslim: 83, İmam Əhməd: 2\268. İbn Hibban: 153 hədisin
səhih olduğunu demişdir.
611
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Hədisdə qeyd olunan “Sonra buyurdu: “Bütün bunların
hamısına malik olan barədə sənə xəbər verimmi?” Mən
dedim: “Bəli, ey Allah`ın Rəsulu!” O, dilini tutaraq buyurdu:
“Buna hakim ol”. Mən dedim: “Ey Allah`ın Rəsulu! Biz
danışdıqlarımıza görə sorğu-sual olunacağıq?” Peyğəmbər 
buyurdu: “Anan səni itirsin, ey Muaz. Məgər insanlar üzü
(və ya dedi: burnu) üstə odun içində dillərinin danışdığına
görə sürünmürlərmi?” sözlərinə gəldikdə isə buradan, dilə
sahib olmağın və onu qorumağın bütün xeyirlərin başı
olduğunu anlayırıq. Demək ki, hər kim dilinə hakim olarsa,
dininə sahib çıxmış, onu sağlam tutmuş olar və gücləndirər.
Dilə sahib olmaq haqqında geniş məlumat “Allah`a  və axirət
gününə iman gətirmiş (hər bir) kəs ya xeyir söyləsin ya da
sussun”614 və “Allah`a  iman gətirdim de, sonra doğru ol!”615
hədislərinin açıqlamasında verilmişdir.
Bəzzarın “Müsnəd” kitabında Əbu`l-Yusurdan  rəvayət
edilən hədisdə bir nəfər Peyğəmbərə  dedi:

 َو،ك َه َذا
َ " َي َر هس
ْ  أَْم ِس: قَ َال،َ َدلَِّن َعلَى َع َم ٍّل يه ْد ِخلهِن الَنَّة،ِول للا
ِ
َّاس
ُّ  َه ْل يَ هك،ك
َ ك أهُّم
َ  ثَ ِكلَْت: فَ َق َال، فَأَ َع َاد َها َعلَْي ِه،أَ َش َار إِ َل ل َسانِِه
َ ب الن
ِ ِِ
"ائد أَلْ ِسنَتِ ِه ْم
ص ه
َ َعلَى َمناخ ِره ْم ِف النَّا ِر إِلَّ َح

“Ey Allah`ın Rəsulu! Mənə Cənnətə girməyim üçün bir
əməl göstər!” Peyğəmbər  dilini göstərib buyurdu: “Buna
sahib ol!” O şəxs yenidən eyni sualı verdi və Peyğəmbər 
buyurdu: “Anan səni itirsin! İnsanların burunları üzərində
Cəhənnəmə sürüklənmələrinə səbəb onların dilləri ilə
qazandıqları deyilmi?” Bəzzar hədisin isnadının səhih
olduğunu demişdir.
614
615

Bu hədis birinci cildin on beşinci hədisidir.
Bu hədis ikinci cildin iyirmi birinci hədisidir.
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Dillərin qazandığından məqsəd, haram olan şeylərin
əvəzinə veriləcək olan cəzalardır. İnsan, sözləri və əməlləri
ilə torpağa yaxşılıq və pislik toxumları əkir, sonra Qiyamət
günü nə əkmişdirsə onu da biçəcəkdir. Hər kim sözü və
əməli ilə xeyir əkibsə onun əvəzində xeyir görəcək, hər kim
söz və əməlləri ilə şər şeylər əkmişdirsə peşmanlıq
qazanacaqdır.
Muazın  rəvayət etdiyi hədisin zahirindən də
anladığımız kimi, insanların Cəhənnəmə girməsinin ən
böyük səbəbi onların dilləri ilə qazandıqlarıdır. Dil ilə edilən
günahlar arasında şirk ifadə edən sözlər, Allah  qatında
günahların ən böyüyüdür. Bir insanın bilgisi olmadan Allah 
haqqında dediyi sozlər də dil ilə edilən günahlardan sayılır.
Bu da şirkə yaxın bir günahdır. Yalandan şahidlik etmək də
Allah`a  şərik qoşmağa bərabər olan günahlardan biridir.
Sehr etmək, namuslu şəxslərə zina iftirası atmaq, bunlarla
birlikdə yalançılıq, dedi-qodu və insanların qeybətini etmək
kimi kiçik və boyük günahlar dil ilə edilən günahlara
daxildir. Həmçinin əməli olaraq edilən digər günahlar da
əksər vaxtlar da dil ilə edilən günahların köməkliyi ilə olur.
Əbu Hereyrənin Peyğəmbərdən  rəvayət etdiyi hədisdə
belə buyurulur:

ِ
" ال َف هم َو ال َف ْر هج:َّاس النَّ َار الَ ْج َوفَا ِن
َ "أَ ْكثَ هر َما يه ْدخ هل الن

“İnsanın Cəhənnəmə girməsinə ən çox səbəb olan iki şey
vardır, dili və cinsiyyət orqanı.” Hədisi imam Əhməd və
Tirmizi rəvayət etmişdir.616
Buxari və Müslimin “Səhih” kitabında Əbu Hüreyrədən 
rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:
İmam Əhməd: 2\291, Tirmizi: 2004, İbn Məcə: 4246 və Hakim: 4\324.
İbn Hibban: 476 hədisin səhih olduğunu demişdir.
616
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ِ ِ
ِ
 يَِزُّل ِبَا ِف النَّا ِر أَبْ َع َد،ي َما فِي َها
الر هج َل لَيَ تَ َكلَّ هم ِبل َكل َمة َما يَتَ بَ َّ ه
َ "إ َّن
ِ ي امل ْش ِرِق و امل ْغ ِر
"ب
َ ْ ََما ب
َ
“Bir insan mənasını dərk etmədən elə bir söz deyər ki,
Cəhənnəmdə şərq ilə qərb arasındakı məsafədən daha uzaq
bir yerə düşər.” Hədisi həmçinin, Tirmizi də rəvayət
etmişdir. Onun rəvayəti belədir: “Bir insan mənasını dərk
etmədən bir söz söyləyər və o söz səbəbi ilə Cəhənnəmdə
yetmiş il aşağıya doğru düşər”.617
İmam Malik Zeyd ibn Əsləmdən onun atasının belə
dediyini rəvayət edir: “Ömər  Əbu Bəkrin  yanına girdiyi
zaman onun dilini tutub çəkdiyini gördü. Ömər  soruşdu:
“Niyə belə edirsən?” Əbu Bəkr  belə cavab verdi: “Başıma
nə gəldisə bunun səbəbi ilə gəldi”.618
İbn Büreydə belə demişdir: “Bir dəfə İbn Abbasın  dilini
tutaraq belə dediyini gördüm: “Vay sənin halına! Xeyirli
sözlər danış ki, qənimətlər qazanasan və ya sus ki, salamat
olasan! Əgər belə etməzsən, bil ki, peşman olacaqsan”. Ona
dedilər: “Ey Əbu`l-Abbas! Niyə belə edirsən?” O belə cavab
verdi: “Eşitdiyimə görə insan Qiyamət günü bədənindəki
heç bir orqana dilindəki kimi qəzəbli olmayacaqdır. Ancaq
xeyir olaraq dediyi sözlər və xeyirlə doldurduğu sözlər
istidnadır”.619

Buxari: 6477, Müslim: 6478, Tirmizi: 2314. İbn Hibban: 5706 hədisin
səhih olduğunu demişdir.
618 “Muvatta”: 2\988. İsnadı səhihdir. Bunu Əbu Yələ: 5 və İbn Sünni
“Əməlu`l-Yovmi və`l-Leyləti” kitabında: 7 və İbn Əbu Dünyə “Sumt”
kitabında rəvayət etmişlər.
619 İmam Əhməd “Zühd”: səh. 189.
617
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İbn Məsud  Özündən başqa ilah olmayan Allah`a  and
içərək belə deyirdi: “Yer üzündə dildən başqa uzun müddətə
həbs edilməsi lazım olan ikinci bir orqan yoxdur”.620
Həsən əl-Bəsri belə demişdir: “Dil, bədən ölkəsinin
idarəçisidir. O, pisliklərə bulaşarsa bədən də bulaşar, əgər o
iffətli olarsa, bədən də iffətli olar”.621
Yunus ibn Übeyd belə deyir: “Dilini qorumağa çalışan hər
kəsin digər əməllərinində saleh olduğunu gördüm”.622
Yəhya ibn Əbu Kəsir belə demişdir: “Bir şəxsin
danışıqları əgər yaxşılıq üzərindədirsə, o kəsin digər bütün
əməllərinin də belə olduğunu anlaya bilərsən. Bir şəxsin
danışıqları fasiddirsə, buradan digər əməllərinin də belə
olduğunu başa düşə bilərsən”.623
Mübarək ibn Fədalə, Yunus ibn Übeydin bu sözünü
rəvayət etmişdir: “Bir şəxsin dili ilə etdiyi xaricində, yaxşılıq
arxasınca yaxşılıq etdiyini görə bilməzsən. Misal üçün sən bir
şəxsin gündüz oruc tutduğunu və axşam haram ilə iftar
etdiyini, gecə namaz qılıb gündüz yalançı şahidlik etdiyini –
buna oxşayan bir çox şeyi saydı – görə bilərsən. Ancaq dili
haqdan başqa bir söz deməyən şəxsin əməllərinin buna
təmamilə zidd olduğunu heç bir zaman görə bilməzsən”.624

Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 1\134.
İbn Əbu Dünyə “Sumt”.
622 İbn Əbu Dünyə “Sumt”.
623 Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 3\68.
624 Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 3\20.
620
621
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Otuzuncu HƏDİS:
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ALLAH`IN
FƏRZLƏRİ VƏ
HÜDUDLARI


ض
ِ  َع ِن الن، َع ْن أَِيب ثَ ْعلَبَةَ اله َش ِِن
َ  ((إِ َّن هللاَ فَ َر: قَ َال، َّب
،اء
َ ُ فَلَ ت،ض
َ  َو َح َّد ُح ُدوداً فَلَ تَ ْعتَ ُد،وها
َ ُضيِع
َ ِفَ َرائ
َ َ َو َح َّرَم أَ ْشي،وها
ٍ ت َعن أَ ْشياء ر ْحةً لَ ُكم غَْي ر نِسي
َ فَل،ان
َ فَلَ تَ ْن تَ ِه ُك
َْ َ ْ
َ َ َ ْ َ  َو َس َك،وها
َّ  َرَواهه،  َح ْديث َح َسن.))تَ ْب َحثُوا َع ْن َها
 ن َو َغْي هرهه
ُّ ْالد َارقهط

Əbu Sələbə əl-Xuşəniy  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə
buyurdu: “Həqiqətən də Allah  vacib olanları vacib edib,
onları tələf etməyin! Hüdudlar qoymuşdur, onları aşmayın!
Müəyyən şeyləri haram etmişdir, onları etməyin! Bəzi işlər
barədə unutqanlıqdan deyil, sizə mərhəmət olaraq
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susmuşdur, onları axtarmayın!” Hədis həsəndir. Hədisi
Daraqutni və başqaları rəvayət etmişdir.625 İmam Nəvəvi və
ondan əvvəl Hafiz Əbu Bəkr əs-Səmani “Əməliyyə”
kitabında hədisin həsən olduğunu demişlər.
Bu hədis eyni mənada başqa yollarla mərfu olaraq
rəvayət edilmişdir. Bəzzar “Müsnəd” kitabında, Hakim isə
“Səhih” kitabında Əbu Dərdadan  Peyğəmbərin  belə
buyurduğunu rəvayət etmişlər:

ِ ِ
ت
َ  َو َما َس َك، َو َما َحَّرَم فَ هه َو َحَرام،" َما أَ ْح َّل للاه ِف كتَابِه فَ هه َو َحلَل
" فَِإ َّن للاَ َلْ يَ هك ْن لِيَ ْن َسى َشْيئا، فَاقْ بَ لهوا ِم َن للاِ َعافِيَ تَهه،َعْنهه فَ هه َو َع ْفو

“Allah`ın  kitabında halal etdiyi şeylər halal, haram
etdiyi şeylər isə haramdır. (Haqqında bir şey deməyib)
susduğu şeylər isə əfv etdikləridir. Allah`dan  əfv diləyin!
Şübhəsiz ki, Allah  heç bir şeyi unutmaz”. Sonra Peyğəmbər
 “Şübhəsiz ki, sənin Rəbbin unudan deyil” (Məryəm 64)
ayəsini oxudu.” Hakim demişdir: “Bu hədisin isnadı
səhihdir”. Bəzzar demişdir: “İsnadı salehdir”.626
Təbərani və Daraqutni bu hədisi başqa bir şəkildə Əbu
Dərdadan  Əbu Sələbənin hədisinin mətnində olduğu kimi
rəvayət etmiş və sonuna “Bu Allah`ın  bir rəhmətidir, bunu
qəbul edin!” cümləsini əlavə etmişdir. Lakin bu hədisin
isnadı zəifdir.627
Daraqutni: 4\183. Həmçinin Təbərani “Kəbir”: 22\589, Xatib əlBağdadi “əl-Fəqihu və`l-Mutəfəqqih”: 2\9, Bəyhaqi: 10\12, Əbu Nueym
“əl-Hilyə”: 9\17. Hakim hədisin səhih olduğunu demişdir.
626 Bəzzar: 123, Hakim: 2\375, Beyhaqi: 10\12, Heysəmi: 1\171. Heysəmi
demişdir: “Bu hədisi Bəzzar və Təbərani “Kəbir” kitabında rəvayət
etmişdir. Hədisin isnadı həsəndir, raviləri etibarlı şəxslərdir”.
627 Təbərani “Əvsat” və “Sağir”: 1111, Daraqutni: 4\298. Həmçinin İbn
Udey “Kamil”: 1\295 kitabında rəvayət etmişdir. Heysəmi “Məcmə”
kitabında: 1\171 bu hədisi Təbəranidən rəvayət etmiş və demişdir:
625
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Tirmizi və İbn Məcə Səlman əl-Farisidən  belə dediyini
rəvayət etmişdirlər:

ِ بو
ِ
 الَلَ هل َما: فَ َق َال،الفَر ِاء
" هسئِ َل َر هس ه
َّ  َع ِن ِول للا
َ ْالس ْم ِن و اله
ِ ِ
ِ ِ
 فَ هه َو،ت َعْنهه
َ  َو َما َس َك، َو الََر هام َما َحَّرَم للاه ِف كتَابِه،أَ َح َّل للاه ِف كتَابِه
"ِمَّا َع َفا َعْنهه
“Bir dəfə Peyğəmbərdən  ərinmiş yağ, pendir və vəhşi
eşşəyin 628 (hökmünü) soruşdular. Peyğəmbər  buyurdu:
“Halal Allah`ın  kitabında halal etdiyi şeylər, haram isə
Allah`ın  kitabında haram etdiyi şeylərdir. (Haqqında bir
şey deməyib) susduğu şeylər isə əfv etdikləridir”.629 Tirmizi
demişdir: “Süfyan ibn Üyeynə bu hədisi Süleymandan o,
Osmandan, o da Səlman əl-Farisidən rəvayət etmişdir”.
Sanki bu rəvayət daha səhihdir. Həmçinin Tirmizi “İləl”
kitabında 630 Buxarinin bu hədisin mərfu olaraq rəvayət
edilən şəkli haqqında “Mən bunu məhfuz631 olaraq görmü“Hədisin sənədindəki Əsvəm ibn Həvşəb hədis uydurmaqla ittiham
olunmuşdur”, Daraqutninin rəvayət zəncirindəki Nəhşəl əl-Xorasani
mətruk bir ravidir.
628 Hədisdə vəhşi eşşək kimi tərcümə etdiyimiz “əl-Fira”( ) الفراءsözü “əlFəriy” ( ) الفريsözünün cəmidir. Bəzi hədis alimləri bu sözü kürk
mənasına gələn “əl-Fərv” ( ) الفروsözünün cəmi olaraq işlətmişdirlər. Belə
olduğu zaman ölmüş heyvanın dərisindən düzəldilən kürkün
geyinilməsinin hökmü soruşulmuş olur. Bu iki fərqli mənaya görə bəzi
hədis alimləri bu hədisi geyim ilə əlaqədar bölümdə (Tirmizi bu hədisi
“Libas” bölümündə), bəziləri isə yeməklərlə əlaqədar bölümdə (İbn Məcə
“Yeməklər” bölümündə) rəvayət etmişdirlər.
629 Tirmizi: 1726, İbn Məcə: 3367, Hakim: 4\115, Bəyhaqi: 10\12, Təbərani
“Kəbir”: 6124, Uqeyli “Duafa”: 2\174.
630 “İləl”: 2\722.
631 Məhfuz hədis şəz hədisin əksidir. Şəz hədis etibarlı ravinin özündən
daha üstün raviyə müxalifət etməsidir. Belə halda daha üstün ravinin
rəvayəti isə məhfuz hədisdir
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rəm” dediyini rəvayət etmişdir. İmam Əhməd bu hədisin
münkər632 olduğunu demişdir və Yəhya ibn Məin də bunu
təsdiqləmişdir. Həsən əl-Bəsri bu hədisi mürsəl olaraq
rəvayət etmişdir.633
Əbu Davud Abdullah ibn Abbasdan  belə dediyini
rəvayət edir: “Cahiliyyə zamanında insanlar bir çox şeyləri
yeyerdilər, bir çox şeyləri də pis olduğunu düşündükləri
üçün tərk edərdilər. Allah  Peyğəmbərini  göndərdi və
Kitabını endirdi. Halalları halal, haramları isə haram etdi.
Onun halal etdiyi şeylər sizin üçün halal, haram etdiyi şeylər
isə sizin üçün haramdır. Haqqında susduğu şeylər isə əfv
edilmişdir”. Sonra İbni Abbas  “(Ya Rəsulum!) De: “Mənə
gələn vəhylər içərisində murdar olduqları üçün ölü
heyvan, axar qan, donuz əti və ya Allah`dan başqasının adı
ilə, günah olaraq kəsilmiş heyvanlar istisna olmaqla, hər
hansı bir kəsin yediyi yeməklər içərisində haram
buyurulan bir şey görmürəm. Bununla yanaşı, hər kəs
məcburiyyət qarşısında qalsa, həddi aşmadan, zəruri
ehtiyacını ödəyəcək qədər (bunlardan yesə, Allah ona cəza
verməz). Çünki sənin Rəbbin, həqiqətən, bağışlayandır,
rəhm edəndir!” (Ənam 145) ayəsini oxudu.
Übeyd ibn Ümeyr belə demişdir: “Allah  bəzi şeyləri
halal, bəzi şeyləri isə haram etmişdir. Nəyi halal etmişdirsə o
halaldır, nəyi haram etmişdirsə o haramdır. Susduğu şeylər
isə əfv edilmişdir”.

Münkər hədis ədalət baxımından zəif olan ravinin etibarlı raviyə olan
ixtilafıdır. Belə rəvayətin qarşısındakı rəvayət isə məruf hədis adlanır.
Belə olduğu təqdirdə münkər hədis tərk olunaraq məruf hədislə əməl
olunur.
633 Həsən əl-Bəsridən mürsəl olaraq Uqeyli “Duəfa”
kitabında: 2\174
rəvayət etmişdir.
632
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Əbu Sələbənin rəvayət etdiyi hədis Allah`ın  hökmlərini
dörd qismə ayırmışdır: 1-vaciblər, 2-haramlar, 3-hüdudlar,
4-susulan şeylər. Dinin bütün hökmləri bu dörd qisimdə
toplanmışdır.
Əbu Bəkr əs-Səmani belə demişdir: “Bu hədis dində
böyük bir təməldir”. əs-Səmani bir alimin bu hədis haqqında
belə dediyini nəql edir: “Peyğəmbərin  hədisləri arasında
Əbu Sələbənin hədisindən başqa dinin əsaslarını və
hissələrini bir yerdə toplayan hədis yoxdur”. Bir başqa yerdə
isə o belə demişdir: “Əbu Vasilə əl-Muzaninin belə dediyi
nəql edilir: “Peyğəmbər  dini bu dörd kəlmə də
toplamışdır” dedi və sonra Əbu Sələbənin hədisini nəql
etdi”.
İbn əs-Səmani belə demişdir: “Hər kim bu hədislə əməl
edərsə savab qazanmış və cəzadan xilas olmuş olar. Çünki,
vacibləri yerinə yetirən, haramlardan uzaq dayanan,
hüdudları aşmayan və susulan şeyləri araşdırmağı tərk edən
şəxs, üstünlüklərin bütün cəhətlərini özündə toplamış və
dinin bütün haqlarını yerinə yetirmiş olar. Belə ki, şəriətin
heç bir hökmü bu hədisdə sayılanların xaricində qalmaz!”
Vaciblərə gəldikdə, bunlar Allah`ın  qullarına vacib
etdiyi namaz, zəkat, oruc və həcc kimi yerinə yetirilməsi
vacib olan əmrlərdir. Alimlər vacib ilə fərzin eyni mənada
olub olmadığı haqqında ixtilaf etmişdirlər. Alimlərin bir
qismi bu ikisinin eyni dərəcədə və bərabər olduğunu
demişdirlər. Bəziləri Kitab, sünnət, icma və şərii dəlil ilə
vacib olan hər bir şeyin fərz olduğunu demişlər. Bu görüş
Şafii məzhəbindən olan alimlər və başqaları tərəfindən
dəstəklənmişdir. Bu mənada İmam Əhməddən də bir görüş
nəql edilmişdir. İmam Əhməd belə demişdir: “Namazın
içindəki hər şey fərzdir”. Alimlərdən bəziləri isə belə
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demişdir: “Fərz qəti bir dəlil ilə sabit olan hökmlər, vacib isə
qəti bir dəlil ilə sabit olmayan hökmlərdər”. Bu hənəfilərin
və başqa bir qisim alimlərin görüşüdür.
İmam Əhməddən rəvayət edilən bir çox mətndə onun
fərz ilə vacibin arasında fərq qoymadığı məlum olur. Onun
tələbələrindən bir qismi belə dediyini nəql etmişdir:
“Allah`ın  kitabının xaricində keçən hökmlər fərz olaraq
adlandırılmaz”. Fitrə sədəqəsinin vacib olduğunu söylədikdən sonra belə dediyi nəql olunmuşdur: “Mən bunun fərz
olduğunu deməyə cürət etmirəm”. Hənbəlilərdən bəziləri
belə demişlər: “İmam Əhməd fərz dedikdə Kitabda qeyd
olunan hökmləri, vacib dedikdə isə sünnət ilə sabit olan
hökmləri qəsd etmiş olur”. Hənbəlilərdən bəziləri isə belə
demişdir: “İmam Əhməd fərz dedikdə mütəvatir rəvayət və
yüksək say ilə nəql olunmuş hökmləri, vacib dedikdə isə
ictihad ilə sabit olanları qəsd edir. Çünki, ictihad ilə əldə
edilən hökmlərdə ixtilafın olması mümkündür”. Lakin imam
Əhməddən
valideynlərə
yaxşılıq
etmək
haqqında
Meymunidən edilən rəvayətdə başqa məna başa
düşülməkdədir. Meymuni deyir ki, İmam Əhməd belə dedi:
”Valideynlərə yaxşılıq etmək fərz deyildir, lakin günah
olmayan işlərdə onlara itaət etmək vacibdir”. Valideynlərlə
gözəl davranmağın vacib olmasında icma vardır. Bu
mövzuda Kitab və sünnətdə çoxsaylı əmrlər vardır. Bu
ifadədən başa düşdüyümüzə görə İmam Əhməd sadəcə
Quran və sünnət ilə fərz adlandırılan şeylərə fərz
deməkdədir.
Sələf yaxşılığı əmr etmək və pis işlərdən çəkindirməyin
fərz adlandırılıb adlandırılmayacağı mövzusunda ixtilaf
etmişdir. Cüveybir, Dəhhakın “Bu ikisi Allah`ın 
fərzlərindəndir” dediyini rəvayət etmişdir. İmam Malikin də
belə dediyi nəql edilir.
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Abdu`l-Vahid ibn Zeyd Həsən əl-Bəsrinin belə dediyini
rəvayət etmişdir: “Yaxşılığı əmr etmək və pis işlərdən
çəkindirmək fərz deyildir. Bu İsrail oğullarına fərz idi və
Allah  zəif olduqları üçün bu ümmətə rəhm etdi və bunu
nafilə etdi”.
Abdullah ibn Şəbrəmə, Amr ibn Übeydə aşağıdakı
məşhur beytini yazmışdır:
Yaxşılığı əmr etmək, ey Amr, nafilədir,
Allah üçün bunu edənlər ənsardır.
Bu işin vacib olub olmadığı haqqında İmam Əhməddən
iki görüş rəvayət edilmişdir. Hənbəlilərdən bir qisminə görə
bu vacibdir. Əbu Davud yanında nağara və başqa əşyalar
olan şəxsə mane olmağın vacib olmadığı haqqında İmam
Əhmədin “Vacib deyildir, edilməsi fəzilətdir” sözünü
rəvayət etmişdir.
İshaq ibn Rahəvəyh belə demişdir: “Bu iş hər bir
müsəlmana vacibdir. Ancaq öz canından qorxduğu zaman
etməməsi caizdir. Hər halda İmam Əhmədin buna ümumi
şəkildə vacib deməyə çəkinməsinin səbəbi, bu işin hər kəsə
vacib olduğunu deyil, müəyyən şəxslərə vacib olduğunu
düşünməsindən irəli gəlmişdir”.
Alimlər cihadın vacib olub olmaması mövzusunda da
ixtilaf etmişdirlər. Onlardan bir qismi bunun vacib olduğunu
inkar etmişdirlər. Bunlardan Ətanı, Amr ibn Dinarı, İbn
Şəbrəməni misal verə bilərik. Bunu dedikləri zaman bəlkə də
yuxarıda dediyimiz kimi hər bir kəsə vacib olmadığını
demək istəmişlər. Alimlərin bir hissəsi isə cihadın vacib
olduğunu demişlər. Bunlara Səid ibn Müseyyibi, Məkhulu və
başqalarını misal verə bilərik. Bu alimlər də vacib olduğunu
dedikləri zaman ola bilsin ki, müəyyən şəxslərə vacib
olduğunu qəsd etmişdirlər.
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İmam Əhmədin belə dediyi rəvayət olunur: “Düşmənlə
döyüşmək, həccin vacib olduğu kimi bütün insanlara
vacibdir. İnsanlardan bir qismi bu döyüş vəzifəsini yerinə
yetirərsə, digərlərindən bu vəzifə qalxmış olar. İnsanların bir
qisminin mütləq döyüşə qatılmaları lazımdır”. Mərvəzi
İmam Əhməddən cihad haqqında “O fərzdirmi?”
soruşduqda belə cavab vermişdir: “İnsanlar bu mövzuda
ixtilaf etmişdir. Bu məsələ həcc kimi deyildir”. Bunu
deməklə İmam Əhməd belə demək istəmişdir: “Başqa
insanların həcc etməsi ilə imkanı olub həcc etməyənlərin
üzərində həccin vacib olan hökmü qalxmaz. Ancaq cihad
belə deyildir”.
İmam Əhməd cihad səfəri haqqında soruşulduğu zaman
belə cavab vermişdir: “Əgər sən bunun nə zaman vacib
olduğunu soruşursansa, mən bunu bilmirəm. Ancaq
canlarının təhlükədə olduğunu görərlərsə bu zaman
qatılmaqları vacibdir”.
Bu mövzuda İmam Əhmədin belə deməsinin səbəbi, açıq
şəkildə haqqında “vacib” sözü işlədilməyən məsələlərdə
“vacib” sözünü istifadə etməkdən uzaq dayanmasıdır. Buna
görə də üzərində ixtilaf edilən şeylər üçün Kitab və
sünnətdəki dəlillər ziddləşdiyi zaman tam olaraq haram
sözünü işlətməkdən çəkinmişdir. O muta nikahı ilə əlaqədar
olaraq belə demişdir: “Bu əməlin haram olduğunu demirəm,
ancaq bunun qadağan olunduğunu deyə bilərəm”. İmam
Əhmədin belə deməsinin səbəbi haram sözünün mənasında
deyil, bu kəlməni ümumi bir şəkildə istifadə edilməsindən
qaynaqlanmaqdadır. Çünki, bu mövzuda gələn dəlillər və
səhabənin görüşləri fərqlidir. İmam Əhmədin sözünün ən
doğru mənası da budur.
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Cariyə olaraq iki bacıya bir vaxtda sahib olmaq haqqında
da belə demişdir: “Haramdır demirəm, ancaq bu qadağan
edilmişdir”. Bu sözünün doğru bir şəkildə açıqlaması
belədir: İmam Əhməd təqvasından dolayı haram sözünü
ondan daha aşağı mənada olan bir hökm üçün istifadə
etməkdən qaçınmışdır. Bütün bunlar onun dediyi sözlərə
diqqət etməsindən və Allah`ın  bu ayəsinin hökmü altına
düşməsindən qorxduğuna görədir. Allah  buyurur:

حرَام
ٞ
َ ل وَهََٰذَا
ََٰٞب هََٰذَا حَل
َ ِصفُ أَلۡسِنَ ُتكُمُ ٱلۡكَذ
ِ َوََّلَ تَقُولُواْ ِلمَا ت
َب َّل
َ ِلِّتَفۡ َترُواْ عَلَى ٱّللَِّ ٱلۡكَذِبََۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡ َترُونَ عَلَى ٱّللَِّ ٱلۡكَذ
١١٦ َيُفۡلِحُون
Diliniz (bizə belə əmr edildiyi deyə) yalana vərdiş
etdiyi üçün (dəlilsiz-sübutsuz): “Bu halaldır, o haramdır!” deməyin, çünki (bununla) Allah`a iftira yaxmış olursunuz.
Allah`a iftira yaxanlar (axirət əzabından) nicat tapmazlar!
(Nəhl 116)
Rəbi ibn Heysəm belə deyir: “Sizdən bir nəfər, Allah 
bunu halal etdi və bunu haram etdi deməkdən çəkinsin.
Allah  da ona belə deyər: “Yalan dedin, Mən bunu halal
etmədim, bunu da haram etmədim”.634
İbn Vəhb belə demişdir: “Malik ibn Ənəsin belə dediyini
eşitdim: “Gördüyüm alimlərdən bir məsələ haqqında
soruşulduğu zaman “Bunu sevmirəm, bunu xoşlamıram”
deyərdilər və “Bu halaldır və ya bu haramdır” deməzdilər”.
İmam Əhməddən rəvayət edilən, “Namazın içində olan
hər bir şey fərzdir” sözünə gəldikdə isə, əslində bu şəkildə
deyilməmişdir. Oğlu Abdullah ibn Əhməd bu sözünü belə
rəvayət etmişdir: “Namazın içindəki, Allah`ın  əmr etdiyi
Buna bənzər rəvayəti Təbərani: 8995 Abdullah İbn Məsuddan 
rəvayət etmişdir.
634
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hər bir şey fərzdir”. İmamın bu sözü “Quranın içində
olanların xaricində fərz yoxdur” cümləsinin mənası ilə
eynidir. Namaz ilə bağlı Allahın  əmr etdiyi qiyam, qiraət,
rüku və səcdələr haqqında İmam Əhməd bunu demişdir.
Çünki bəzi insanlar namazın vacib olduğunu deyirlər ancaq
rüku və səcdələrə gəldikdə isə “Bunların vacib olduğunu
deyə bilmərəm, bunlar sünnətdir” 635 deyirlər. Malik ibn
Ənəsdən bunu deyənlər haqqında soruşulduğu zaman,
onların küfürdə olduqlarını bildirmişdir. Bunların təvil 636
etdikləri deyildiyi zaman, imam Malik onları lənətləmiş və
“Həqiqətən də çox böyük günahı olan bir söz deyirlər”
demişdir. Yuxarıda imam Malikdən nəql olunan cümlələri
Əbu Bəkr ən-Nisəburi “Mənaqib Malik” kitabında rəvayət
etmişdir.
Abdullah ibn Amr ibn Meymun deyir ki, bir dəfə imam
Malikin yanına girdim və ona dedim: “Ey Abu Abdullah!
Namazın içindəki fərzlər, sünnətlər və nafilələr nələrdir?”
İmam Malik belə cavab verdi: “Bu zındıqların sözüdür, onu
bayıra çıxardın!”637
İshaq ibn Mənsur da, İshaq ibn Rahəveyhin namazı
qisimlərə ayırılmasını rədd edərək belə dediyini nəql
etmişdir: “Namazın içində olan hər bir şey vacibdir!” Ancaq
tərk edilməsindən dolayısı namazın yenidən qılınmasını
vacib edən və etməyən əməllər olduğunu açıqlamışdır.

Elm əhlindən belə bir sözü deyən bilmirəm. Əbu Hənifə, Şafii, Malik
və Əhməd kimi tabe olunan bütün alimlərə görə namazın içində fərzlər,
vaciblər, sünnətlər və müstəhəblər vardır. Bunları, bu alimlərin
kitablarından oxuya bilərik.
636 Təvil ərəb dilində bir sözü göründüyü mənada deyil, başqa bir
mənada qəbul etməyə deyilir.
637 Bu sözün imam Malik isnad edilməsi səhih deyildir.
635
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Allah  daha doğrusunu bilir, ancaq bu şəkildə
deyilməsinin səbəbi bizə görə bu olmalıdır: Bəzi şeylərin
sünnət adlandırılması bunları yerinə yetirməkdə boşluq
yaranmasına və tərk edilməsinə yol aça bilər. Bu da, bizi bu
işlərə təşviq edən və edənləri öyən şəriət sahibinin
məqsədinə ziddir. Buna görə də bütün bu şeylərə “vacib”
sözünün istifadə edilməsi, bunların yerinə yetirilməsi və
rəğbət görməsi tərəfindən daha təsirli olur.
Belə ki, “vacib” sözü ümumi olaraq şəriət sahibi
tərəfindən istifadə edildiyi zaman bəzi yerlərdə tərk
edilməsinə görə günahkar olmayacağı və cəzalanmayacağı
mənasına gələn əməllər üçün də istifadə edildiyi bir çox alim
tərəfindən bildirilmişdir. Cümə günü qüsl almaq, qonağı
gecə öz evində saxlamaq və bu kimi əməlləri misal verə
bilərik. Alimlərin bir çoxuna görə, buradakı “vacib” sözü,
insanları daha çox bunları etməyə təşviq etmək üçün istifadə
edilmişdir.
Haramlara gəldikdə isə bunlar Allah`ın  qoruduğu, heç
kimin yaxınlaşmasını istəmədiyi, tapdanmasını və
çeynənməsini qadağan etdiyi şeylərdir. Tam olaraq haram
edilən şeylər Quran və sünnətdə açıq bir şəkildə
bildirilmişdir. Allah  belə buyurur:

ٔاٞ
ۡقُلۡ َتعَالَوۡاْ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ ر َُّبكُمۡ عَلَيۡكُمۡ أََّلَّ تُشۡرِكُواْ ِبهِۦ شَي
ۡ نَّحۡنُ نَرۡ ُز ُقكُمٞ
ا وََّلَ تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلََٰ َدكُم مِّنۡ ِإمَۡلَٰقٞ
وَبِٱلۡوََٰلِدَيۡنِ ِإحۡسََٰن
ْظ َهرَ مِنۡهَا َومَا َبطَنَ وََّلَ تَقۡتُلُوا
َ حشَ مَا
ِ ََٰوَإِيَّاهُمۡ وََّلَ تَقۡرَبُواْ ٱلۡفَو
ّۡلل إَِّلَّ بِٱلۡحَقَِّۚ ذََِٰلكُمۡ وَصَّىَٰكُم ِبهِۦ َلعََّلكُم
َُّ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱ
َٰ وََّلَ تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إَِّلَّ بِٱلَّتِي ِهيَ َأحۡسَنُ ح ََّتى١٥١ ََتعۡقِلُون
َُّدهُۥَۚ وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ َوٱلۡمِيزَانَ ِبٱلۡقِسۡطِ َّلَ ُنكَِّلفُ نَفۡسًا إَِّل
َّ يَبۡلُغَ أَش
َْۚوُسۡ َعهَا وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُواْ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡ َبىَٰ وَ ِبعَهۡدِ ٱّللَِّ أَوۡفُوا
452

ص ََٰرطِي
ِ  وَأَنَّ هََٰذَا١٥٢ ََكرُون
َّ ذََِٰلكُمۡ وَصَّىَٰكُم بِهِۦ لَعََّلكُمۡ تَذ
َۚا فَٱتَّ ِبعُوهُ وََّلَ تَتَّ ِبعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ ِبكُمۡ عَن سَبِيِلهِۦٞ
مُسۡتَقِيم
١٥٣ َذََِٰلكُمۡ وَصَّىَٰكُم ِبهِۦ َلعَلَّكُمۡ تَتَّقُون
De: “Gəlin Rəbbinizin sizə nələri haram etdiyini deyim:
Ona heç bir şərik qoşmayın; ata-anaya yaxşılıq edin;
kasıblıq üzündən uşaqlarınızı öldürməyin. Sizin də,
onların da ruzisini Biz veririk. Açıq və gizlin pis işlərə
yaxın düşməyin. Allah`ın (qətlini) haram buyurduğu cana
qıymayın. (Allah) bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə,
düşünüb anlayasınız! Yetimin malına, xeyirxah məqsəd
(onu qoruyub saxlamaq, çoxaltmaq) istisna olmaqla, həddibüluğa çatana qədər yaxın düşməyin. Ölçüdə və çəkidə düz
olun. Biz hər kəsi yalnız qüvvəsi yetdiyi qədər yükləyirik.
Söz söylədiyiniz zaman (lehinə və ya əlehinə danışdığınız
adam) qohumunuz olsa belə, ədalətli olun. Allah
qarşısındakı əhdi yerinə yetirin. (Allah) bunları sizə
tövsiyə etmişdir ki, bəlkə, düşünüb öyüd-nəsihət qəbul
edəsiniz! Bu, şübhəsiz ki, Mənim doğru yolumdur. Onu
tutub gedin. Sizi (Allah`ın) yolundan sapdıracaq yollara
uymayın. (Allah) sizə bunları tövsiyə etdi ki, pis
əməllərdən çəkinəsiniz!” (Ənam 151-153) Digər bir ayədə
Allah  belə buyurur:

َظهَرَ مِنۡهَا َومَا َبطَنَ وَٱلۡإِثۡم
َ حشَ مَا
ِ ََٰقُلۡ إ َِّنمَا حَرَّمَ ر َِّبيَ ٱلۡفَو
اٞ
َوٱلۡ َبغۡيَ ِبغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡ ِركُواْ بِٱّللَِّ َما لَمۡ يُنَزِّلۡ ِبهِۦ سُلۡطََٰن
٣٣ ََّل َتعَۡلمُون
َ وَأَن تَقُولُو ْا عَلَى ٱّللَِّ مَا
De: “Rəbbim yalnız aşkar və gizli alçaq işləri, hər cür
günahı, haqsız zülmü, Allah`ın haqqında heç bir dəlil nazil
etmədiyi hər hansı bir şeyi Ona şərik qoşmağınızı və
Allah`a qarşı bilmədiyiniz şeyləri deməyinizi haram
buyurmuşdur”. (Əraf 33)
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Allah  bəzi ayələrdə isə haram olanların müəyyən bir
növünü bildirmişdir. Misal üçün aşağıdakı ayələr
yeməklərdən haram olanları bizə açıqlayan ayələrdir. Allah 
belə buyurur:

ٓم َيطۡ َع ُمهُۥَِٞرمًا عَلَىَٰ طَاع
َّ حيَ إِلَيَّ مُح
ِ قُل َّلَّٓ أَجِدُ فِي مَآ أُو
ٌير َفإ َِّنهُۥ ِرجۡس
ِٞا مَّسۡفُوحًا َأوۡ لَحۡمَ خِنزٞ
إَِّلَّٓ أَن َيكُونَ مَيۡ َتةً أَوۡ دَم
َۚأَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱّللَِّ بِهِۦ
De: “Mənə gələn vəhylər içərisində murdar olduqları
üçün ölü heyvan, axar qan, donuz əti və ya Allah`dan
başqasının adı ilə günah olaraq kəsilmiş heyvanlar istisna
olmaqla, hər hansı bir kəsin yediyi yeməklər içərisində
haram buyurulan bir şey görmürəm! (Ənam 145) Digər bir
ayədə belə buyurur:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ َوٱلدَّمَ َوَلحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ َومَآ أُهِلَّ ِبهِۦ
َِِّلغَيۡرِ ٱّلل
O, sizə ölmüş heyvanı, (axar) qanı, donuz ətini və
Allah`dan başqasının adı ilə kəsilənləri (yeməyi) qəti
haram etmişdir! (Bəqərə 173) Digər bir ayədə belə buyurur:

َّإ َِّنمَا حَرَّ َم عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ َوٱلدَّمَ َوَلحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ َومَآ أُهِل
ِلغَيۡرِ ٱّللَِّ ِبهِۦ
O sizə ancaq ölü heyvanı, qanı, donuz ətini və
Allah`dan başqası üçün kəsilən heyvanı haram etmişdir.
(Nəhl 115) Digər bir ayədə belə buyurmuşdur:

ُِرمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡ َتةُ َوٱلدَّمُ وََلحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ ِلغَيۡر
ِّ ح
َحةُ َومَآ َأكَل
َ ٱّللَِّ ِبهِۦ َوٱلۡمُنۡخَنِ َقةُ َوٱلۡمَوۡقُو َذةُ َوٱلۡمُتَرَدِّ َيةُ َوٱلنَّطِي
ْسمُوا
ِ ۡٱلسَّبُعُ إَِّلَّ مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن َتسۡ َتق
ِبٱلَۡأزۡلََٰ ِم
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Ölü heyvan, qan, donuz əti, Allah`dan başqasının adı
ilə kəsilmiş, boğulmuş, (küt alət və ya silahla) vurulmuş,
(bir yerdən) yıxılaraq ölmüş, (başqa bir heyvanın buynuzu
ilə) vurulub gəbərmiş, vəhşi heyvanlar tərəfindən
parçalanıb yeyilmiş – canı çıxmamış kəsdiyiniz heyvanlar
müstəsnadır – dikinə qoyulmuş daşlar (bütlər və ya
Kəbənin ətrafındakı bütpərəst qurbangahlar) üzərində
kəsilmiş heyvanlar və fal oxları ilə pay bölmək sizə haram
edildi! (Maidə 3)
Allah  kimlərlə evlənməyin haram olduğunu bizə bu
ayədə bildirmişdir:

ُۡمهََٰ ُتكُمۡ وَبَنَا ُتكُمۡ َوأَخَوََٰ ُتكُمۡ َوعَمََّٰ ُتكُمۡ وَخََٰلََٰ ُتكُم
َّ ُرمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أ
ِّ ح
ُمهََٰ ُتكُمُ ٱلََّٰتِيٓ َأرۡضَعۡ َنكُمۡ وَأَخَوََٰ ُتكُم
َّ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلُۡأخۡتِ وَأ
ُمهََٰتُ نِسَآ ِئكُمۡ َورَبََٰٓئُِبكُمُ ٱلََّٰتِي فِي حُجُو ِركُم ِّمن
َّ ض َعةِ وَأ
ََٰ َّمِّنَ ٱلر
َّنِّسَآ ِئكُمُ ٱلََّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِن
Sizə analarınız, qızlarınız, bacılarınız, bibiləriniz,
xalalarınız, qardaş və bacılarınızın qizları, süd analarınız,
süd bacılarınız, arvadlarınızın anaları və yaxınlıq etdiyiniz
qadınlarınızın himayənizdə olan qızları (ögey qızlarınız)
ilə evlənmək haram edildi! (Nisa 23)
Haram olan qazancları isə bu ayədə bizə bildirmişdir:

ْوَأَحَلَّ ٱّللَُّ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوَٰا
Allah alış-verişi halal, sələm (faiz) almağı isə haram
etmişdir. (Bəqərə 275)
Sünnət ilə haram edilən şeylərə gəldiyimizdə isə,
haramların qeyd edildiyi bir çox hədis vardır. Misal olaraq
bunları göstərə bilərik:

ِ
"صنَ َام
ْ َاملي تَةَ َو الْن ِز َير َو ال
ْ "إِ َّن للاَ َحَّرَم بَْي َع الَ ْم ِر َو
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“Allah  içki, donuz və bütlərin satılmasını haram
etmişdir.”638

"إِ َّن للاَ إِ َذا َحَّرَم َشْيئا َحَّرَم َثَنَهه

“Allah  bir şeyi haram etdiyi zaman, ondan qazanılan
pulu da haram edir.”639

“Sərxoş edən hər bir şey haramdır.”640

" هك ُّل هم َس َّك ٍّر َحَرام

ِ
"اض هك ْم َعلَْي هك ْم َحَرام
َ "إِ َّن د َماءَ هك ْم َو أَْم َوالَ هك ْم َو أَ ْعَر

“Qanlarınız, mallarınız və namuslarınız bir-birinizə
haramdır.”641
Kitab və sünnətdə açıq bir şəkildə haram olduğu
bildirilən şeylər haramdır. Bəzi haramlar da, edilən qadağa
ilə birlikdə bu qadağanı edənin çox şiddətli təhdid
edilməsindən başa düşülə bilər. Allah  buyurur:

ُسرُ َوٱلۡأَنصَاب
ِ َۡيَٰٓأ َُّيهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إ َِّنمَا ٱلۡخَمۡرُ َوٱلۡمَي
٩٠ َعمَلِ ٱلشَّيۡطََٰنِ َفٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُون
َ ۡ مِّنٞ
َوٱلَۡأزۡلََٰمُ رِجۡس
إ َِّنمَا ُيرِيدُ ٱلشَّيۡطََٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدََٰوَةَ َوٱلۡبَغۡضَآءَ فِي
ُۡدكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱّللَِّ َوعَنِ ٱلصَّلَوَٰةِ َفهَل
َّ سرِ وَيَص
ِ ۡٱلۡخَمۡرِ َوٱلۡمَي
٩١ َأَنتُم مُّن َتهُون


Cabir ibn Abdullahdan
İmam Əhməd: 3\324, Buxari: 2236, Müslim:
1581, Əbu Davud: 3486, Tirmizi: 1297, Nəsai: 7\177, İbn Məcə: 2167.
638



Əbu Davud: 3488 Abdullah ibn Abbasdan
rəvayət etmişdir. Hədis
səhihdir.
640 Müslim: 2003, Əbu Davud: 3679, Tirmizi: 1869, Nəsai: 8\297 Abdullah
639



ibn Ömərdən
rəvayət etmişlər.
641 Bu hədis əvvəlki səhifələrdə təxric edilmişdir.
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Ey iman gətirənlər! Şərab da, qumar da, bütlər də, fal
oxları da Şeytan əməlindən olan murdar bir şeydir.
Bunlardan çəkinin ki, bəlkə, nicat tapasınız! Şübhəsiz ki,
Şeytan içki və qumarla aranıza ədavət və kin salmaqdan və
namaz qılmaqdan ayırmaq istər. Artıq bu işə son
qoyacaqsınızmı? (Maidə 90-91)
Alimlər mücərrəd qadağaların haram mənasına gəlibgəlmədiyi mövzusunda da ixtilaf etmişdirlər. Abdullah ibn
Ömərdən  rəvayət edilən görüşə görə, mücərrəd
qadağalardan haram mənası çıxarılmaz. Abdullah ibn
Mübarək rəvayət edir ki, Səllam ibn Əbu Muti, İbn Əbu
Düxeylədən, o da atasından bir dəfə Abdullah ibn Ömərin 
yanında olduqlarını rəvayət edir. Abdullah ibn Ömər  belə
dedi: “Peyğəmbər  kişmiş və xurmanı qadağan etdi”. (Yəni
bu ikisini bir-birinə qataraq saymağı qadağan etdi) Mənim
arxamda dayanan bir nəfər: “Nə dedi?” deyərək soruşdu.
Mən də: “Peyğəmbər  xurma ilə kişmişi qarışdırmağı haram
etmişdir” dedim. Bu zaman Abdullah ibn Ömər  “Yalan
dedin!” deyərək mənə tərəf döndü. Mən dedim: “Sən
Peyğəmbərin  bunları qadağan edib, haram etdiyini
demədinmi?” Abdullah ibn Ömər  belə dedi: “Sən buna
şahidlik edərsənmi?” Səllam ibn Əbu Muti deyir ki,
Peyğəmbərin  bəzi qadağaları sanki ədəbdən idi”.642
İmam Əhməd və imam Malik kimi təqva sahibi alimlərin,
tam olaraq haram olduğundan əmin olmadıqları, üzərində
ixtilaf və şübhə olan şeylər haqqında ümumi bir şəkil də
haram ifadəsini istifadə etmədiklərini daha öncə də
bildirmişdik.

642

İbn Əbu Düxeylə və atası bilinməyən şəxslərdir.
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Nəxəi belə demişdir: “Alimlər tam olaraq haram
olduğunu bilmədikləri şeylər haqqında bu haramdır
deməzdilər. Lakin biz bunu bəyənmirik deyərdilər”.
İbn Avn belə deyir: “Məkhul mənə belə dedi: “İnsanların
arasına atılaraq dağıdılan meyvədən götürməyin hökmü
nədir?” Dedim: “Bizə görə bu bəyənilməyən bir işdir”.
Məkhul dedi: “O haramdırmı?” Dedim: “Bizə görə bu
bəyənilməyən bir işdir”. Məkhul yenə də: “O harmdırmı?”
deyərək soruşdu”. İbni Avn deyir: “Məkhul bu sözü ilə bizə
cəfa vermiş oldu”.
Cəfər ibn Muhamməd belə deyir: “Bir nəfərin Qasim ibn
Muhamməddən belə soruşduğunu eşitdim: “Musiqi oxumaq
haramdırmı?” Qasim ibn Muhamməd susdu. O şəxs bir daha
soruşdu və Qasim ibn Muhamməd yenə də cavab verməyib
susdu. Üçüncü dəfə soruşduğu zaman belə cavab verdi:
“Bunu yaxşı bil ki, haram Quranda haram edilən şeylərdir.
Sən mənə de, görüm, Allah`ın  hüzuruna haqq və batil ilə
getdiyin zaman, musiqi bunlardan hansının içərisinə girər?”
O şəxs: “Batilə girər” deyərək cavab verdi. Qasim ibn
Muhamməd belə dedi: “O zaman sən fətvanı öz nəfsindən
soruş”.
Abdullah ibn Əhməd ibn Hənbəl belə demişdir: “Atamın
belə dediyini eşitdim: “Peyğəmbərin  qadağan etdiyi şeylər
arasında haram olanlar da vardır”. Onun belə dediyi də
rəvayət olunur: “Peyğəmbər  bir qadınla, xalası və ya bibisi
ilə birlikdə evlənməyi qadağan etmişdir”. 643 Bu qadağa
haramlıq ifadə edər. Peyğəmbər  yırtıcı heyvanların dərisini



Əbu Hüreyrədən Buxari: 1109, Müslim: 1408, Əbu Davud: 2065, İbn
Məcə: 1929 və Nəsai: 7\97 rəvayət etmişlər.
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qadağan etdi 644 və buda haramdır”. İmam Əhməd buna
oxşar bir neçə misal daha nəql etdi. Peyğəmbərin  qadağan
etdiyi bəzi şeylər ədəb qisminə daxildir.
Allah`ın  qoyduğu və aşılmasını haram etdiyi hədlərə
(hüdudlara) gəlincə isə bunlar Allah`ın  edilməsinə icazə
verdiyi şeylərdir. Bu icazə şəkli istər vacib, istər məndub və
istərsə də mübah şəklində olsun hökm dəyişməz. Bunların
hamısı Allah  tərəfndən qoyulmuş sərhədlərdir. Bu
sərhədləri keçmək isə bunlar üçün qadağan olunmuş
hissələrə keçmək deməkdir. Bu ayədə buyurulduğu kimi:

َس ُهۥَۚ َّل
َ ۡوَ ِتلۡكَ حُدُودُٱّللََِّۚ َومَن يَ َتعَدَّ حُدُودَ ٱّللَِّ َفقَدۡ ظَلَمَ َنف
١ راٞۡتَدۡرِي َلعَلَّ ٱّللََّ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذََِٰلكَ َأم
Bu, Allah`ın hədləridir (hökmləridir). Allah müəyyən
etdiyi hədləri aşan kimsə özünə zülm etmiş olar. Nə
bilirsən, ola bilsin ki, Allah bundan sonra bir iş icad etsin
(ərin ürəyinə yenidən zövcəsinin məhəbbətini salsın və
onlar barışsınlar). (Talaq 1) Bu ayədə bizə bildirilən Allah`ın
 hədlərini aşmaqdan məqsəd, boşama mövzusunda Allah`ın
 qoyduğu sərhədlərin xaricinə çıxaraq qadını boşamaqdır.
Digər bir ayədə Allah  buyurur:

ك
َ ِّللَّ َفَلَ َتعۡتَدُو َهاَۚ َومَن يَ َتعَدَّ حُدُودَ ٱّللَِّ َفأُوَْلَٰٓئ
ِ ِتلۡكَ حُدُودُ ٱ
٢٢٩ َهُمُ ٱلظََِّٰلمُون
Bunlar Allah`ın hədləridir (hökmləridir). Onlardan
kənara çıxmayın. Allah`ın hədlərindən kənara çıxanlar,
əlbəttə, zalımlardır. (Bəqərə 229) Bu ayədəki həddi
aşmaqdan məqsəd isə, qadını boşadıqdan sonra təkrar
qaytarıb yaxşı bir şəkildə onunla davranmamaq və ya yaxşı
Əbu Davud: 4132, Tirmizi: 1770, Nəsai: 7\167, Hakim: 1\114. Hədis
zəifdir.
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bir şəkildə onu tərk etməmək, yaxud da Allah`ın  icazə
verdiyi ölçülərin xaricində qadını boşamaq üçün ondan
boşanma pulu almaqdır. Bir başqa ayədə Allah  buyurur:

َّٞطعِ ٱّللََّ َورَسُولَ ُهۥ ُيدۡخِلۡهُ جَن
َٰت
ِ حدُودُ ٱّللََِّۚ وَمَن ُي
ُ َتِلۡك
َُتجۡرِي مِن َتحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهََٰرُ خََِٰلدِينَ فِيهَاَۚ َوذََٰلِكَ ٱلۡ َفوۡزُٱلۡ َعظِيم
حدُودَ ُهۥ ُيدۡخِلۡهُ نَارًا
ُ َّّللَّ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَد
َ  وَمَن يَعۡصِ ٱ١٣
١٤ ٞ
 مُّهِينٞ
عذَاب
َ ا فِيهَا وَلَهُۥٞ
خََٰلِد
Bunlar Allah`ın hədləridir (hökmləridir). Hər kəs
Allah`a və Peyğəmbərinə itaət edərsə, Allah onu (ağacları)
altından çaylar axan Cənnətə əbədi olaraq daxil edər ki, bu
da (möminlər üçün) böyük qurtuluşdur! Hər kəs Allah`a və
Peyğəmbərinə itaət etməyib Onun hədlərini aşarsa, (Allah
da) onu həmişəlik Cəhənnəmə daxil edər. Onu rüsvayedici
əzab gözləyir. (Nisə 13-14) Bu ayələrdə qeyd olunan həddi
aşmaqda məqsəd, hər kim miras mövzusunda Allah`ın 
mirasçılar üçün təyin etdiyi paylara riayət etməz,
mirasçılardan birini üstün görərək onun payını artırar və ya
bir digərinin payını azaldarsa, Allah`ın  qoyduğu sərhədləri
çeynəmiş olar. Buna görə də Peyğəmbər  vida xütbəsində
belə buyurmuşdur: “Allah  hər bir haqq sahibinə haqqını
vermişdir. Belə ki, mirasçılar üçün vəsiyyət yoxdur”.645
Nəvvas ibn Səman  Peyğəmbərin  belə buyurduğunu
rəvayət etmişdir:

ِ
ِ الصر
ِ
ِ
اط هس َور ِان فِي ِه َما
َ"
َ ضَر
َ  َو َعلَى َجنَ بَ ِت،ب للاه َمثَل صَراطا هم ْستَقيما
ِ الصر
ِ ِ
ِ
اط َد ٍّاع
َ أَبْ َواب هم َفت
َ  َو َعلَى َبب، َو َعلَى الَبْ َواب هستهور هم ْر َخاة،َّحة



Bu hədis məşhur və səhih bir hədisdir. Hədisi Amr ibn Xaricədən
İmam Əhməd: 4\186, Tirmizi: 2123, Nəsai: 6\247, İbn Məcə: 2712 rəvayət
etmişdir. Tirmizi hədisin həsən səhih olduğunu demişdir.
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َِ الصرا َط
ِ
 َو َد ٍّاع يَ ْدعهو، َو لَ ته َع ِر هجوا،جيعا
يَ هق ه
 َي أيُّ َها الن ه:ول
َ  اهْد هخلهوا،َّاس
ِ ِ
ِ
ِ ك الَبْو
ِ ِ ِ ِ
: قَ َال،اب
َ َ  فَإ َذا أََر َاد أَ ْن يَ ْفتَ َح َشْيئا م ْن ت ْل،م ْن َجوف الصَراط
ِ  و،َّك إِ ْن تَ ْفتَحه تَلِجه
 َو، ا ِل ْسلَ هم:ط
الصرا ه
َ  فَإِن،ك لَ تَ ْفتَ ْحهه
َ ََوْي
َ ْه ْه
ِ ِ
ِ  ح هد:السور ِان
ِ الد
اعي َعلَى
َ ك
َ  َو ذَل، َُمَا ِرهم للا:َّحةه
ُّ َ ه ه
 َو الَبْ َو ه،ود للا
َ اب امل َفت
ِ  و:وق
ِ ِ َّ  و،ِاط كِتَاب للا
ِ الصر
ِ
ِ ظ للاِ ِف قَ ْل
ب هك ِل
اع ه
ه
َ الداعي م ْن فَ ه
َ
َ َرأْ ِس
"هم ْسلٍِّم
“Allah  doğru yol üçün bir misal verdi: “Doğru yolun iki
tərəfində qala divarları və bunlarda açılmış qapılar və
bunların üzərinə çəkilmiş pərdələr vardır. Yolun başında bir
dəvətçi dayanmışdır və o, belə deyir: “Ey insanlar! Hamınız
bu yola girin və bu yoldan sağa və ya sola dönməyin!“ Yolun
ortasında da bir dəvətçı dayanmışdır və o qapılardan birini
açmaq istəyənə: “Vay sənin halına, onu açma. Əgər onu
açsan içəri girərsən” deyir. Bu misaldakı yol İslamdır. Yolun
iki tərəfindəki iki qala divarı isə Allah`ın  qoyduğu
sərhədlərdir. Açılmış qapılar, Allah`ın  haram etdiyi
şeylərdir. Yolun başında olan dəvətçi Allah`ın  kitabı,
ortasında dayanan dəvətçi isə hər bir müsəlmanın qəlbində
mövcud olan və Allah  adına nəsihət edəndir”. Hədisi İmam
Əhməd, Nəsai “Təfsir” kitabında və Tirmizi rəvayət
etmişdir. Tirmizi hədisin həsən olduğunu deyir.
Peyğəmbər  bu hədisdə, İslamı doğru bir yola
bənzədərək misal vermişdir. Bu yol doğru, asan, rahat, geniş
və o yolda gedənləri məqsədlərinə çatdıran bir yoldur.
Bununla birlikdə bu yol düz olub, onda heç bir əyrilik
olmayandır. Bu xüsusiyyətləri onun insanı məqsədinə
çatdırmasında çox asan və yaxın olmasına səbəb olur. Yolun
sağında və solunda qala divarları vardır, bu divarlar Allah`ın
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 qoyduğu sərhədlərdir. Qala divarları insanların onları aşıb
digər tərəfə keçmələrinə necə mane olursa, İslam dini də öz
mənsublarına çəkdiyi sərhədlər xaricinə çıxıb, onları
keçməsinə mane olur. Allah`ın  qoyduğu sərhədləri aşmağa
icazə yoxdur. Bura qadağan olunmuş yerlərdir. Buna görə,
Allah  qoyduğu sərhədləri qoruyanları mədh etdiyi zaman,
halal və haram sərhədlərini tanımayanları da qınayır. Allah 
bu ayədə buyurur:

ٓا وَأَجۡ َدرُ أََّلَّ َيعَۡلمُواْ حُدُودَ مَاٞ
ا وَنِفَاقٞ
ٱلَۡأعۡرَابُ أَشَدُّ كُفۡر
ۗأَنزَلَ ٱّللَُّ عَلَىَٰ رَسُوِلهِۦ
Bədəvilər küfr və nifaq baxımından daha pis (qəliz) və
Allah`ın öz Peyğəmbərinə nazil etdiyi hökmləri
(cahillikləri üzündən) bilməməyə (başa düşməməyə) daha
layiqdirlər. (Tövbə 97)
Daha əvvəl, Quran haqqında nəql etdiyimiz hədisdə,
Quran onunla əməl edənlər üçün “Sərhədlərimi qorudu” və
əməl etməyənlər üçün isə “Sərhədlərimi aşdı” şəklində
şahidlik edəcəyinə dair rəvayət etmişdik.
Bununla başa düşülməsi gərəkən odur ki, hər kim ona
icazə verilən sahəni aşaraq qadağan edilmiş bölümə
keçməzsə, Allah`ın  sərhədlərini qorumuş olar. Bu sahəni
keçən şəxs də Allah`ın  sərhədlərini pozmuş olar.
Bəzən hüdud sözü ümumi bir şəkildə istifadə edildiyi
zaman, birbaşa haramlar qəsd edilir. Hüdud, yəni sərhədlər
haramın özü olduğu üçün “Sərhədlərə yaxınlaşmayın”
deyilir. Aşağıdakı bu ayə buna misaldır:

َۗل تَقۡرَبُو َها
َ ِتلۡكَ حُدُودُٱّللَِّ َف
Bunlar (bu hökmlər) Allah`ın hədləridir, bunları
aşmayın! (Bəqərə 187) Ayədə bildirilən, “Hədlərə
yaxınlaşmayın” ifadəsindən məqsəd bildirildiyi kimi orucu
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və etikafı pozan qadağan olunmuş işlərdən uzaq
dayanmaqdır.
Hüdud
sözünün
haram
mənasında
işlədilməsinə aşağıdakı hədisi də misal verə bilərik.
Peyğəmbər  belə buyurur:

ِ "مثل ال َقائِِم علَى ح هد
 َك َمثَ ِل قَ ْوٍّم اقْ تَ َس هموا،ود للاِ َو امل ْد ِه ِن فِ َيها
َ ه
ََ ه
ه
"َس ِفينَة

“Allah`ın  sərhədlərini qoruyan şəxs ilə bu sərhədləri
pozan şəxsin vəziyyəti, bir yerdə bir gəmidə səfər edən
insanların vəziyyətinə bənzəyir.” 646 Bu hədis məşhur bir
hədisdir. Burada Allah`ın  sərhədlərini qoruyan deyildiyi
zaman haramları inkar edib onlarla mübarizə aparan şəxs
qəsd olunur.
Abdullah ibn Abbasın
Peyğəmbər  belə buyurur:



rəvayət

etdiyi

hədisdə

ِ "إِِن
"ود
آخذ ِبه َج ِزهك ْم أَقه ه
َ  اتَّ هقوا اله هد،َّار
َ  اتَّ هقوا الن:ول

“Mən sizin belinizə sarılaraq “Cəhənnəmdən qorxun,
Allah`ın  hüdudlarını qoruyun!” deyirəm.” Peyğəmbər 
bunu üç dəfə təkrar etdi. Hədisi Təbərani və Bəzzar 647
rəvayət etmişdir. Burada hüdud deyildikdə Allah`ın  haram
etdiyi şeylər və üsyan sayılacaq əməllər qəsd edilir. Bir nəfər
Peyğəmbərin  yanına gəlib belə dedi: “Mən bir sərhədi
keçdim, bunun cəzasını mənə ver”. 648 Bu da yuxarıdakı
mənadadır.



Numan İbn Bəşirdən
Buxari: 2493, Tirmizi: 2173, İmam Əhməd:
4\267 rəvayət etmişlər. İbn Hibban: 297 hədisin səhih olduğunu
demişdir.
647 Təbərani “Kəbir”: 10953, Bəzzar: 1936. Sənədində Leys İbn Əbu Səlim
adlı ravi zəifdir.
648 Buxari: 6823, Müslim: 2764.
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Böyük günahlar üçün təqdir edilən cəzalar da hədd (cəmi
hüdud) adlandırılmışdır. buna zina, oğurluq və içki içmək
hədlərini misal verə bilərik. Peyğəmbərin  Üsaməyə 
dediyi “Sən Allah`ın  hədlərindən bir hədd üçün şəfaətçi
olmaqmı istəyirsən?”649 sözü də bu mənadadır. Bu hədisdə
hədd deyildiyi zaman qəsd edilən oğurluq üçün verilən əl
kəsmə cəzasıdır.
Ancaq Peyğəmbərin  “Allah`ın  hədlərinin xaricində on
çubuqdan artıq vurulmaz” 650 hədisinə gəldikdə isə, alimlər
ixtilaf etmişdirlər. Alimlərin bəziləri buradakı hədlərin cəzası
təyin edilmiş hədlər olduğunu demişlər. Onlara görə təzir
cəzası on çubuqdan çox olmaz. Ancaq cəzaları məlum olan
günahlar üçün ondan çox çubuq vurula bilər. Alimlərin
bəziləri isə, buradakı hədlər sözünü Allah`ın  haram etdiyi
şeylər mənasında açıqlamışdırlar. Bu alimlər belə demişdir:
“Allah`ın  haram etdiyi bir haramı edənlərdən başqa, hər
hansı bir əməl üçün on çubuqdan artıq vurulması caiz
deyildir. Ancaq haram olmayan şeylərin xaricində insanı
tərbiyələndirmək məqsədi ilə vurulan çubuqların sayı ondan
çox olmamalıdır.
Bəzi alimlər də, Peyğəmbərin  bu hədisində qeyd olunan
“Allah  bir sıra sərhədlər çəkmişdir, onları aşmayın”
cümləsindəki “hüdud” sözünü bu mənada, yəni bəzi
haramların edilməsi zamanı tətbiq edilən cəzalar olaraq
açıqlamışdırlar. Hədisdəki qadağalardan məqsəd, cinayət
edənlər üçün müəyyən edilən bu cəzaları tətbiq edərkən
müəyyən edilmiş cəzaları aşmaq və bunun xaricinə
Bu hədis, Aişə anamızdan uzun bir şəkildə rəvayət edilmiş hədisin bir
hissəsidir. Buxari: 3475, Müslim: 1688, Əbu Davud: 4373, Tirmizi: 1430,
Nəsai: 8\73, İbn Məcə.
650 Əbu Bureydə ibn Nəyyardan  Buxari: 6848, Müslim: 1708, Əbu
Davud: 4491. İbn Hibban: 4435 hədisin səhih olduğunu demişdir.
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çıxmaqdan uzaq dayanmaqdır. Onların bu mənanı
seçmələrinin səbəbi budur ki, əgər deyildiyi kimi əmrlər və
qadağalar mövzusunda çəkilən sərhədlərə tabe olmaq qəsd
edilsəydi hədisdə keçən “Həqiqətən də Allah  vacib olanları
vacib edib, onları tələf etməyin! Hədlər qoymuşdur, onları
aşmayın! Müəyyən şeyləri haram etmişdir, onları etməyin!”
cümləsi təkrar edilmiş olacaqdır. Əslində həqiqət onların
dedikləri kimi deyildir. Çünki Allah`ın  qoyduğu həddə
tabe olmağın mənası, Allah`ın  izin və rüxsət verdiyi
dairənin içərisində qalaraq bunun xaricinə çıxmaqdan
qorunmaqdır. Belə olmasının səbəbi, izin verilən sahənin tək
başına fərzlər, məndublar və ya mübahlardan ibarət
olmadığı, bunların hamısını əhatə etməsidir. Belə başa
düşüldükdə, hədisdə bir təkrarın olmadığı görüləcəkdir. Ən
doğrusunu Allah  bilir.
Haqqında susulub bir şey deyilməyən şeylər isə halal və
ya haram olması, edilib edilməməsi, vacib olub olmaması
mövzusunda bir hökm təyin edilməyən şeylərdir. Bunlar əfv
edilmiş şeylərdir və edənlər üçün bir problem yoxdur. Bu
mənanı burada nəql etdiyimiz Əbu Sələbə  və başqalarının
hədisləri ifadə etməkdədir.
Əbu Sələbədən  rəvayət edilən hədis müxtəlif şəkillərdə
nəql edilmişdir. Yuxarıda nəql etdiyimiz şəkildə rəvayət
edildiyi kimi belə bir şəkildə də rəvayət edilmişdir:
“Həqiqətən də Allah  vacib olanları vacib edib, onları tələf
etməyin! Bəzi şeyləri də sizə qadağan etmişdir, onları
etməyin! Bəzi şeyləri də unutqanlıq olmadan əfv etmişdir,
onları araşdırmayın!” Bu şəkildə hədisi İshaq ibn Rahəveyh
rəvayət etmişdir. Bu hədis başqa bir şəkildə də rəvayət
edilmişdir:
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ِ
َ َو نَ َها هك ْم َع ْن أَ ْشيَاءَ فَل،وها
َ ض فَلَ ته
َ ضيِعه
َ "إِ َّن للاَ فَ َر
َ ض فَ َرائ
ٍّ  و ع َفا عن أَ ْشياء ِمن َغ ِري نِس،تَ ْن تَ ِه هكوها
"يان فَلَ تَ ْب َحثهوا َعْن َها
ْ ْ ْ َ َ َْ َ َ َ
“Həqiqətən də Allah  vacib olanları vacib edib, onları
tələf etməyin! Sizin üçün bəzi yollar qoymuşdur, onları
aşmayın! Bəzi şeyləri sizə haram etmişdir, onları etməyin!
Bəzi şeyləri də unutqanlıq olmadan Öz tərəfindən rəhmət
olaraq tərk etmişdir, onları qəbul edin və araşdırmayın!”
Hədisi Təbərani rəvayət etmişdir.651

Bu rəvayətlərdən başa düşdüyümüz odur ki, əfv edilən
şeylər, haqqında haram və ya halal hökmü verilməyib tərk
olunanlardır.
Ancaq bunu da bilməliyik ki, bir şeyin halal və ya haram
olduğuna dəlalət edən Qurandakı və sünnətdəki şərii
mətnlər ilk baxışla başa düşülməyəcək qədər gizli ola bilər.
Çünki bu mətnlərin bir məsələyə dəlaləti başqa bir şərii
mətnlə açıqlanaraq və ya ümumiləşdirilərək və ya şamil
edilərək başa düşülə bilər. Bəzən isə bir hökmə dəlaləti
ümumi məna ilə və diqqəti çəkmək ilə olur. Bu ayədə olduğu
kimi:

َّفَلَ تَقُل َّل ُهمَآ ُأف
ٞ
Onlara “uf!” belə demə! (İsra 23) Ayədə valideynlərə
“uf” demək belə qadağan olunduğuna görə, onlara əzab və
əziyyət verməyin qadağan olunması daha öncədir. Buna fiqh
üsulunda “məfhum əl-muvafəqa” yəni mənaya uyğun olan
hökmə dəlalət deyilir.
Bəzən isə hökmə dəlaləti şərii mətndə keçən mənanın əksi
ilə yəni “məfhum əl-muxalif” ilə ola bilər. Peyğəmbərin 
“Saimə (ilin altı aydan çoxunu otlaqda keçirən heyvanlar)
651

Təbərani “Kəbir” kitabında: 22\589.
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heyvanlar üçün də zəkat verilir”652 hədisini buna misal verə
bilərik. Bu hədisin mənasında başa düşülür ki, saimə
olmayan heyvanlar üçün zəkat yoxdur. Əksər alimlər bunu
dəlil olaraq qəbul etmişdirlər və buna “məfhum əl-muxalif”
deyilir.
Şərii bir mətnin bir hökmə dəlalət etməsi qiyas yolu ilə də
ola bilər. Şəriət sahibi tərəfindən mənalardan biri üçün
qoyulan hökm, digər mənalar üçün də keçərli olur. Çünki
alimlərin əksəriyyətinə görə, bir mənaya işarə edən hökm o
mənanın var olduğu hər şeyə sirayət edir. Bunlar Allah`ın 
endirdiyi ədalət və ölçülərdir. Bunlardan ibrət alınması və
bunların müqayisə edilməsi əmr edilir. Bütün bunlar halal və
haramlara şərii mətnin dəlaləti olaraq bilinir.
Əgər bütün bu yollardan hər hansı birisi tapılmazsa, o
zaman vacib və ya haram hökmünün olmadığını və bu şeyin
əfv edilmiş olduğunu bilmiş olarıq. Bu mövzuda iki fərqli
görüş vardır:
Birincisi: Bir şeyi vacib və ya haram etmək hökm qoyana
(şəriət sahibinə) aid olan məsələdir. Hökm qoyan da bu
şəkildə bir şeyi vacib və ya haram etməz. Beləliklə, bu yolun
xaricində qalan şeylərin hökmü vacib və ya haram sifətini
qazanmaz. Belə ki, vitr namazını və qurban kəsməyi vacib
olaraq qəbul edənləri rədd edənlər buradan hərəkət etmiş
olurlar. Əslində bu görüş, “əşyada əsil olan bəraəti
zimmətdir” 653 qaydasına əsaslanır. Ancaq bu qayda ilə
dəlilləndirməyi bacarması üçün həmin şəxsin şərii dəlilləri

Bu hədis uzun bir hədisin bir hissəsidir. Hədisi Buxari: 1454, Əbu
Davud: 1567 rəvayət etmişdir.
652

653

“Bəraəti zimmət” bir şeyin təmizliyinə dəlalət edən bir kəlmədir.
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bilməsi və bunları istifadə etmək mövzusunda dərin bir
biliyə sahib olması lazımdır.
İkincisi: Bu görüşdə olan alimlərə görə, ümumi şəri
dəlillərin dəlalətinə görə bir şeyin vacib və ya haramlığına
hökm verilməyibsə o mövzu əfv edilənlər qisminə aiddir.
Əbu Sələbə və digərlərindən rəvayət edilən hədislərin
mənası bu görüşə uyğundur. Aşağıdakı bu hədis də, bunu
ifadə edir: Peyğəmbərdən  “Hər il həcc edəcəyikmi?”
soruşan adama verdiyi cavab belədir:

ك َم ْن َكا َن قَ ْب لَ هك ْم بِ َكثْ َرةِ هس َؤاهلِِ ْم َو
َ َ فَِإَّّنَا َهل،"ذَ هر ِون َما تََرْكته هك ْم
ٍّ
ِ ِ
ِ
 َو إِ َذا أََم ْرته هك ْم،اجتَنِبهوهه
ْ
ْ َ ف، فَإِ َذا نَ َهْي ته هك ْم َع ْن َش ْيء،اختلَف ِه ْم َعلَى أَنْبِيَائ ِه ْم
ِ
"استَطَ ْعته ْم
ْ  فَأْتهوا مْنهه َما،ِبَْم ٍّر
“Sizi buraxdığım müddətcə məni rahat buraxın. Sizdən
öncəkilər peyğəmbərlərinə çox sual vermələri və
(peyğəmbərlərinə) ixtilaf etmələri səbəbilə həlak olmuşdular.
Sizə bir şeyi qadağan etdiyim zaman ondan uzaq dayanın,
sizə bir şeyi əmr etdiyim zaman onu da gücünüz catdığı
qədər yerinə yetirin.” 654 Digər bir misal isə Səd ibn Əbu
Vəqqasın  Peyğəmbərdən  rəvayət etdiyi aşağıdakı bu
hədisdir. Peyğəmbər  belə buyurur:

ِ ِ "إِ َّن أَ ْعظَم املسلِ ِمي ِف
،ي َجَرما َم ْن َسأَ َل َع ْن َش ْي ٍّء َلْ هيََّرْم
َ املسلم
َ ْ َ
ْ
"فَ هح ِرَم ِم ْن أَ ْج ِل َم ْسأَلَتِ ِه
“Müsəlmanlardan ən böyük günah edəni bu şəxsdir;
haram edilməyən bir mövzuda sual verər və onun sual
verməsi səbəbilə o şey haram edilər.”655

654
655

Müslim “Səhih” : 1337.
İmam Əhməd: 1\179, Buxari: 7289, Müslim: 2385, Əbu Davud: 4610.
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Bir şeyin haram və ya vacib olmasında dəlil olmadığı
zaman o şeyin əfv edilmiş olduğuna bir sıra Quran ayələri də
işarə edir. Allah  buyurur:

ٓم َيطۡ َع ُمهُۥَِٞرمًا عَلَىَٰ طَاع
َّ حيَ إِلَيَّ مُح
ِ قُل َّلَّٓ أَجِدُ فِي مَآ أُو
ٌير َفإ َِّنهُۥ ِرجۡس
ِٞا مَّسۡفُوحًا َأوۡ لَحۡمَ خِنزٞ
إَِّلَّٓ أَن َيكُونَ مَيۡ َتةً أَوۡ دَم
َّاغ وََّلَ عَاٖد َفإِن
َٞأَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ ِلغَيۡرِ ٱّللَِّ ِبهِۦَۚ َفمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ ب
١٤٥ ٞ
 رَّحِيمٞ
ر ََّبكَ غَفُور
(Ya Rəsulum!) De: “Mənə gələn vəhylər içərisində
murdar olduqları üçün ölü heyvan, axar qan, donuz əti və
ya Allah`dan başqasının adı ilə günah olaraq kəsilmiş
heyvanlar istisna olmaqla, hər hansı bir kəsin yediyi
yeməklər içərisində haram buyurulan bir şey görmürəm”.
(Ənam 145) Bu ayə göstərir ki, əgər bir şeyin haramlığı
mövzusunda hər hansı bir dəlil yoxdursa, bu onun haram
olmadığına dəlalət edər. Digər bir ayədə Allah  buyurur:

َومَا َلكُمۡ أََّلَّ تَأۡكُلُواْ مِمَّا ُذ ِكرَ ٱسۡمُ ٱّللَِّ عَلَيۡهِ وَقَدۡ فَصَّلَ َلكُم
َا لَّيُضِلُّونٞ
طرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِۗ َوإِنَّ كَثِير
ُ ۡمَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إَِّلَّ مَا ٱض
١١٩ َِبأَهۡوَآ ِئهِم ِبغَيۡرِ عِلۡمٍَۚ إِنَّ ر ََّبكَ هُوَ َأعۡلَمُ بِٱلۡمُعۡتَدِين
Sizə nə olub ki, üstündə Allah`ın adı çəkilmiş
(heyvanların) ətindən yeməyəsiniz? Halbuki məcburiyyət
qarşısında (yeməli) olduğunuz şeylər istisna edilməklə,
sizə haram buyurduqların artıq O (Allah) müfəssəl şəkildə
sizə
bildirmişdir.
Şübhəsiz
ki,
çoxları
(şəriəti)
bilmədiklərindən nəfslərinin istəklərinə uyaraq (xalqı) düz
yoldan azdırarlar. Rəbbin həddi aşanları ən yaxşı
tanıyandır! (Ənam 119) Bu ayədə Allah  Onun adı ilə
kəsilmiş heyvanların ətindən yeməyənləri qınayır və buna
səbəb olaraq da, nələrin haram olduğunu onlara bildirmiş
olduğunu və bu növ ətlərin haram edilənlər arasında
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olmadığını bildirir. Bu ayədən anladığımız məna odur ki,
əşyanın əsli mübahdır. Belə olmasaydı halal olduğuna dair
bir açıqlama olmamasına baxmayaraq həmçinin haram
olmasına dair də, bir işarə verilmədiyinə görə onlardan
yeməyənlər qınanmazdı.
Bunu da bil ki, bir mövzu haqqında dində onun mübah
və ya uzaq dayanılması lazım olduğuna dair bir hökm
gəlmədən əvvəl və yaxud onunla əlaqədar bir hökm
olmadığı zaman yuxarıda dediklərimiz keçərlidir. Çünki
“əşyada əsil olan onun mübah olmasıdır” hökmü o şey
haqqında hökm açıqlanmamışdan əvvələ aiddir. Ancaq
hökm ortaya çıxdıqdan sonra, şərii mətnlərin və buna oxşar
digər dəlillərin göstərdiyi kimi, əşyada əsil olan bu mübahliq
hökmü ortadan qalxır və onun yerinə dinin qoymuş olduğu
hökm yerləşmiş olur. Bəzi alimlər bu mövzuda dində icma
olduğunu nəql edirlər və bu ikisinin eyni səviyyədə
olduğunu, hökmlərinin də eyni olduğunu deyənlərin xəta
etdiyini deyirlər.
İmam Əhməddən rəvayət edilən sözlərdə görünən odur
ki, şərii mətinlərin haramlığına dəlalət etmədiyi mövzular
əfv olunmuş məsələlərdir. Əbu Haris belə demişdir: “Əbu
Abdullaha – yəni İmam Əhmədə – belə dedim: “Quş
sahibləri bizim bilmədiyimiz bəzi quşları kəsirlər, bunların
yeyilməsi haqqında nə deyirsən?” İmam Əhməd belə cavab
verdi: “Caynaqları olan və leş əti yeyənlərin xaricindəkilərin
hamısını yeyə bilərsən”. İmam Əhməd bu sözü ilə, quşların
içərisində haram olanların hədislərdə bizə bildirilən caynaqlı
olanlar və leş əti yeyənlərdən ibarət olduğunu bildirmişdir.
Çünki caynaqlı heyvanların ətlərinin haram olması haqqında
rəvayət edilən hədisdən də bu ikisinin xaricindəki quşların
ətinin mübah olduğu başa düşülür.
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Bir az əvvəl İbni Abbasdan  rəvayət etdiyimiz hədis də
buna dəlalət edir. Səlman əl-Farisidən  rəvayət edilən hədis
də, pendir, əridilmiş yağ və vəhşi eşşəyin ətinin yeyilməsi
haqqında sual verilməsini qadağan etməkdədir. O zamanlar
pendir, atəşpərəst və onlara oxşar kafirlərin yaşadığı
ölkələrdə emal edilirdi. Ərimiş yağ da belə idi. Eyni şəkildə
vəhşi eşşək də onların ölkələrindən gətirilərək satılırdı və
onların kəsdiyi heyvanlar ölü heyvan hökmündə idi. Bu
hədis atəşpərəstlərin yeməklərinin mübah olduğuna dəlalət
etməkdədir. Ancaq bilindiyi kimi, bu mövzularda məşhur
ixtilaf vardır. Bu məsələ, qarışıq şeylər haqqında sual
verilməsi və araşdırmanın lazım olmadığını bizə
bildirməkdədir. Belə ki, atəşpərəstlərin emal etdiyi pendirin
hökmünü soruşan şəxslərə İbni Ömər  belə cavab vermişdir:
“Müsəlmanların bazarlarında satılan şeyləri alıb yeyirəm və
onlar haqqında sual vermirəm”. 656 Ömərdən  pendir
haqqında soruşdular və bu pendirlərin ölmüş heyvanların
bağırsaqlarından alınan maya ilə düzəldildiyini bildirdilər.
Ömər  belə cavab verdi: “Bismilləh deyin və yeyin!”657 İmam
Əhməd belə demişdir: “Bu mövzuda (Atəşpərəstlərin emal
etdiyi pendirlər) mövzusunda ən səhih hədis budur”.
Abdullah ibn Abbas  rəvayət edir ki, Taif döyüşündə
Peyğəmbərə  pendir gətirdilər. Peyğəmbər  buyurdu:
“Bunu harada düzəldirlər?” Cavab olaraq “Farsların
ölkəsində düzəldilir” dedilər. Peyğəmbər  buyurdu: “Onu
bıçaqla kəsin və “bismilləh” deyib yeyin!” Bu hədisi İmam
Əhməd rəvayət etmişdir. 658 İmam Əhməddən bu hədis
haqqında soruşulduğu zaman onun münkər olduğunu
Abdu`r-Rəzzaq “Musannaf”: 8785. İsnadı səhihdir.
Abdu`r-Rəzzaq: 8782, İbn Əbu Şeybə: 8\288.
658 İmam Əhməd: 1\234, Təbərani “Kəbir”: 11807, Bəzzar: 2878, Bəyhaqi:
10\6. Sənədində Cabir İbn Yəzid əl-Cəfi var və o zəif bir ravidir.
656
657
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bildirmişdir. Bu hədis haqqında Əbu Hatim ər-Razi də eyni
şeyi demişdir.
Əbu Davud659 Abdullah ibn Ömərdən  eyni mənada bir
hədis rəvayət etmişdir. Ancaq onun rəvayətində Təbuk
döyüşü qeyd olunmuşdur. Əbu Hatim ər-Razi bu hədisin də
münkər olduğunu demişdir.660
Abdu`r-Rəzzaq bu hədisi “Musannaf” adlı əsərində
mürsəl olaraq rəvayət etmişdir və bu rəvayətin daha səhih
olduğu görünür. Orada bu cümlə var: “Dedilər ki: “Ey
Allah`ın Rəsulu! Biz onun leş əti olmasından qorxuruq”.
Peyğəmbər  buyurdu: “Bismilləh deyin və yeyin!”661
Təbərani də bu mənada bir hədisi Meymunədən g
rəvayət etmişdir. Hədisin sənədi gözəldir, ancaq hədis qarib
bir hədisdir.662
Buxarinin “Səhih” kitabında Aişədən g rəvayət edilən
hədisdə deyilir:

ِ
اس هم
ِ "أَ َّن قَ ْوما قَالهوا لِلن
ْ  لَ نَ ْد ِري أَذهكَر، إِ َّن قَ ْوما َيْتهونَنَا ِبلْلَّ ْح ِم: َّب
ِ
 َو َكانهوا َح ِديثِي َع ْه ٍّد:ت
للاِ َعلَْي ِه أَ ْم لَ؟ فَ َق ه
ْ َ َسُّوا َعلَْيه أَنْته ْم َو هكلهوا قَال:ال
"ِبل هك ْف ِر

“Peyğəmbərə  belə dedilər: “Bəzi insanlar bizə ət
gətirirlər. Bu ətlərin Allah`ın  adı ilə kəsilib-kəsilmədiyini
bilmirik. Peyğəmbər  buyurdu: “Siz bəsmələ deyin və

Əbu Davud: 3891, Beyhaqi: 10\6.
Əbu Hatim ər-Razi “İləl”: 2\6.
661 Abdu`r-Rəzzaq “Musannaf”: 8795, İbn Əbu Şeybə: 8\288.
662 Təbərani “Əvsat”: 1597, Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 8\291. Hədis belədir:
659
660



“Peyğəmbərdən
pendir haqqında soruşuldu. Peyğəmbər
“Onu bıçaqla kəs və bismilləh deyib ye!””
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 buyurdu:

yeyin!” Aişə  deyir ki, bu sualı verənlər yeni iman etmiş
insanlar idi.
İmam Əhmədin “Müsnəd” kitabında Həsən əl-Bəsridən
belə dediyi rəvayət edilir: “Ömər  çiyinlərə şərf kimi atılan
parçaların istifadə edilməsini qadağan eləmək istəyirdi.
Çünki onun boyanması üçün sidikdən istifadə edilirdi. Bu
zaman Übey  ona belə dedi: “Sən bunu edə bilməzsən,
çünki Peyğəmbər  bunu geyinmişdir və biz də onun
zamanında bunu geyinərdik”. 663 Bu hədisi Xəllal başqa bir
şəkildə rəvayət etmişdir. Orada belə deyilir: “Übey  Ömərə
 belə dedi: “Ey möminlərin əmiri! Bunu Peyğəmbər 
geyinmişdir və Allah  onun geyindiyini görürdü. Əgər
Allah  qatında bu haram olsaydı, onu geyinməyi qadağan
edərdi”. Ömər  dedi: “Doğru deyirsən!”
İmam Əhməddən kitab əhlinin (yəhudi və nasranilərin)
boyadıqları paltarları yumadan geyinmək haqqında
soruşdular. İmam Əhməd belə cavab verdi: “Bilmədiyin şeyi
niyə soruşursan! Biz bilirik ki, insanlar bunu yumadan
istifadə edirlər!” İmam Əhməddən yəhudilərin sidik
qarışdıraraq düzəltdikləri boya haqqında soruşdular. O, belə
cavab verdi: “Bu mövzuda müsəlmanlarla kafirlərin
vəziyyəti eynidir. Bu mövzuda sual verməyin və bunları
araşdırmayın!” Sonra dedi: “Əgər bir paltarın sidik ilə
boyanmasının qaçınılmaz olduğunu bilirsənsə və bu xəbəri
sən özün də doğrulayırsansa, o zaman bu paltarı yumadan
onunla namaz qılma!”
Muğeyrə ibn Şubə  belə rəvayət edir:
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İmam Əhməd: 5\143. Sənədi qopuqdur. Çünki Həsən əl-Bəsri Ömər

və Übeyi

 görməmişdir.
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ِ  أ ْهه ِدي إِلَي ِه خف "أَ َّن النَِّب
"َ فَلَبِ َس هه َما َو لَ يَ ْعلَ هم أَذَكِي ههَا أَ ْم ل،َّان
َّ
َ ْ ه

“Peyğəmbərə bir cüt ayaqqabı hədiyyə edilmişdi. O bu
ayaqqabıların düzəldildiyi heyvanların kəsimlərinin İslama
uyğun olub-olmadıığını bilmədən onları geyindi.”664
Bunlarla bərabər Peyğəmbərdən , sual vermək və
araşdırmaq haqqında da hədislər rəvayət edilmişdir. İmam
Əhməd bir şəxsdən o da, Ummu Müslim əl-Əşcaidən rəvayət
edir ki, bir dəfə bir çadırın içində olduğu zaman Peyğəmbər
 oraya girdi və belə buyurdu: “Əgər bu çadırın örtüsündə
ölmüş heyvan dərisi yoxdursa nə gözəl olub!” Bundan sonra
mən dərinin mənşəyini araşdırmağa başladım. Hədisi
rəvayət edən şəxs bilinmir.665
Əsrəm Zeyd ibn Vəhbdən rəvayət edir ki, biz
Azərbaycanda olduğumuz zaman Ömərdən  belə bir
məktub gəldi: “Siz murdar olmuş heyvanların dərilərindən
istifadə edilən bir yerdəsiz. Halal və ya haram olduğunu
bilmədiyiniz kürkləri geyinməyin”.
Xəllal Mücahiddən rəvayət edir ki, İbn Ömər  bir
adamda kürk gördü. Ona əlini sürtüb belə dedi: “Əgər
bunun şəriətə uyğun olaraq kəsildiyini bilsəm, bundan bir
paltarımın olmasını istəyərdim”.
Muhamməd ibn Kəb Aişəyə g belə demişdir: “Kürkdən
örtük düzəltməyə sənə nə mane olur?” Aişə g belə cavab
verdi: “Murdar olmuş heyvanın dərisindən düzəldimliş
paltarı geyinməyi bəyənmirəm”.
Abdu`r-Rəzzaq Abdullah ibn Məsudun  Fars ölkələrinə
gedən müsəlmanlara belə dediyini rəvayət etmişdir: “Ət
Tirmizi: 1769. Tirmizi demişdir: “Bu hədis həsən qaribdir”.
İmam Əhməd “Müsnəd”: 6\437, Təbərani “Kəbir”: 375. Hədisin
sənədi zəifdir.
664
665
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aldığınız zaman soruşun, əgər bir yəhudi və ya nəsrani
kəsdiyi ətdirsə onu yeyin. Bunun səbəbi odur ki, Fars
ölkəsində yaşayan insanların bir çoxu atəşpərəstdir və
onların kəsdiyi ətlər haramdır”.666
Buradakı ixtilaf kəsdikləri yeyilməyən kafirlərin digər
yeməklərinin mübahlığı
və müşriklərin qabları və
paltarlarını istifadəsi məsələsindəki ixtilafa oxşayır. Bu ixtilaf
üsul qaydası olan əsil ilə zahirin ixtilafı qaydasına isnad
edilməkdədir. Bu mövzu haqqında geniş açıqlama “Şübhəsiz
ki, halal açıq-aydın və haram açıq-aydındır. Bu ikisinin
arasında şübhəli şeylər var ki, insanların çoxu bunları
bilməz....” hədisində verilmişdir.667
Peyğəmbərin  haqqında susulan şeylər barəsində
“unutqanlıqdan deyil, sizə mərhəmət olaraq” deməsinin
mənası odur ki, Allah  bunlar haqqında unutduğu üçün
deyil, qullarına olan rəhməti və şəfqətinə görə susmuşdur.
Çünki susmaq və o şeyləri haram etməməklə bu şeyləri
edənləri də hesab və cəzadan xilas etmişdir. Həmçinin bu
şeyləri vacib etməməklə də onları tərk edənləri cəzadan xilas
etmişdir. Susduğu şeylər əfv edilmiş şeylərdir və bunları
edənlər üçün bir günah olmadığı kimi, həmçinin onları tərk
edənlər üçün də bir günah yoxdur.
Bu hədisin Əbu Dərdadan  rəvayət edilən şəklində belə
deyilir: “Sonra (Peyğəmbər ) “Sənin Rəbbin unutqan
deyildir!” (Məryəm 64) ayəsini oxudu”. Aşağıdakı bu ayə də
eyni mənadadır:

٥٢ َّل يَنسَى
َ ََّلَّ يَضِلُّ رَبِّي و

666
667

Abdu`r-Rəzzaq “Musannaf”: 8587.
Bu hədis kitabımızın altıncı hədisidir.
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Rəbbim (heç bir şeydə) xəta etməz və (heç bir şeyi)
unutmaz! (Taha 52)
Peyğəmbərin  “Onları axtarmayın (araşdırmayın)!”
şəklində bir qadağası onun zamanına aid olan bir məsələ
olduğu ehtimal edilir. Çünki, qeyd edilməyən mövzular
haqqında çoxlu sual vermək, o mövzuda vacibiyyət və ya
haramlıq baxımından daha şiddətli bir hökmün enməsinə
səbəb olardı. Sad ibn Əbu Vəqqasın  rəvayət etdiyi hədis
buna dəlalət etməkdədir. Digər bir tərəfdən hədisdəki bu
qadağanın umumi mənada olmasıda ehtimal olunur. Səlman
əl-Farisidən  yuxarıda rəvayət edilən hədis də buna dəlalət
edir. Çünki vacib edilməyən mövzularda çox sual vermək və
araşdırmaq, bunlardan birinin haram və ya vacib bir şeyə
oxşaması səbəbi ilə haram və ya vacib olduğuna inanmağa
yol açar. Halbuki əfvi qəbul etmək bunları araşdırmaqdan və
sual verməkdən daha xeyirlidir. Çoxlu sual verən və
araşdıran şəxslər aşağıdakı bu hədisin hökmü altına da girə
bilər. Peyğəmbər  belə buyurmuşdur: “Həddi aşanlar həlak
olmuşdur!” Peyğəmbər bunu üç dəfə təkrar etdi. 668 Hədisi
Müslim Abdullah ibn Məsuddan  mərfu olaraq rəvayət
etmişdir. Hədisdə qeyd olunan “mutanatti” kəlməsinin
mənası həddini aşan və onunla əlaqəsi olmayan məsələrdə
lazımsız dərin araşdırmalar edən şəxsə deyilir. Bu şəxslər,
zahirilər kimi sözlərin zahirinə baxar və qiyası rədd edərlər.
Haqqında ümumi və ya xüsusi bir dəlil olmayan şeyləri
araşdırmaq – Allah  daha doğrusunu bilir – iki yolla edilir.
Birincisi: Əvvəl mövzunun məfhum və qiyas kimi şərii
mətnlərin səhih dəlalət çərçivəsinə girib-girmədiyi
araşdırılar. Bu yol həqiqətə uyğundur. Müctəhid alimlərin

668

Müslim: 2670, Əbu Davud: 4608.
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şərii hökmləri ortaya qoymaq üçün tətbiq etdikləri yol da
budur.
İkincisi: Alim olan şəxs ən uzaq ehtimalları da diqqətə
alaraq düşüncə və təfəkkürünü bunların üzərində cəmləyir.
Bir-birinə oxşayan iki mövzunun ikisinin də bir hökm
altında
cəmləşdirəcək
xüsusiyyətləri
daşımasına
baxmayaraq, biri haqqında dində hökmünə mənbə olacaq bir
dəlil olmadığına dair fərqi ortaya çıxardır. Yaxud hər iki
mövzuda bir hökmə bağlanması üçün lazım olan ən uzaq
ehtimalları bir yerə toplayır. Mövzulardan biri haqqında
mövcud olan hökmün digəri üçündə keçərli olduğuna dair
bir şərii sübut olmazsa, bu zaman araşdırmaq dini tərəfdən
razı qalınmayan və xoş görülməyən bir işdir. Ancaq
fəqihlərin çoxu bunu etmişdir. Təriflənən araşdırma səhabə
və ondan sonrakı əsrlərdə gələn Abdullah ibn Abbas  və
başqaları kimilərin görüşlərinə uyğun araşdırmalardır.
Abdullah ibn Məsudun  hədisində keçən, “Həddi
aşmaqdan uzaq dayanın!” sözündən qəsd edilən məna, “Çox
dərin araşdırmalardan uzaq dayanın, sizdən əvvəlkilərə
bağlı qalın!” deməkdir. Yəni səhabənin olduğu yol üzərində
qalmağa davam edin.
Şafii alimlərindən bəziləri belə deyir: “Bizim, rəy əhlinin
etdiyi kimi bir sıra xəyali mövzular ortaya qoymağımız
doğru olmaz. Bunun sirri budur: Mövzular haqqındakı
hökmlər, içərisində olan vəziyyətin öncəliklərinə görə verilir.
Əgər iki məsələnin birləşdirilməsi haqqında qənaət, bu iki
məsələnin bir-birindən fərqli bir şəkildə düşünülməsi lazım
olduğundan daha güclüdürsə, bu vəziyyətdə iki mövzu
haqqında da eyni hökm verilə bilər. Aralarında çox uzaq bir
fərq olsa belə, bunun təsiri olmaz. Bu çox gözəl bir şəkildə
başa düşülməlidir. Çünki bu məsələ dində çox mühüm bir
qaydadır”.
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Hədisdə çox dərin bir şəkildə araşdırılması qadağan
edilən məsələrdən biri də budur: İman edilməsi əmr edilən,
ancaq necə olduğu haqqında məlumat verilməyən qeyb ilə
əlaqədar xəbərlər. Bunlardan bəziləri haqqında bu dünyada
hər hansı bir şahid də yoxdur. Bunlar kimi qeyb aləminə
daxil olan mövzuların keyfiyyətini araşdırmaq mənasız olub
hədisdə qadağan edilən mövzulara daxildir. Çünki bunları
araşdırmaq insanları çaşqınlığa və şübhələrə sala bilər. Hətta
bunları yalanlayıb inkar etməyə qədər aparar.
Müslim “Səhih” kitabında Əbu Hüreyrədən  rəvayət
etdiyi hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur: “İnsanlar sual
verməyə davam edəcəklər, hətta “Bəli, bunların hamısını
Allah  yaratdısa bəs Allah`ı  kim yaratdı?” deyəcəklər”.
Yenə də Əbu Hüreyrədən  rəvayət edilən hədisdə belə
deyilir: “İnsanlar elm haqqında sizdən hər şeyi soruşacaqlar.
Hətta “Allah  bizi yaradıbsa, bəs Allah`ı  kim yaradıb?”
deyərək sual verəcəklər”.
Başqa bir rəvayətdə isə belə deyilir: “İnsanlar sizdən
mütləq hər şeyi soruşacaqlar. Hətta “Allah  hər şeyi yaratdı,
bəs Allah`ı  kim yaratdı?” deyərək soruşacaqlar”.
Bu hədisi Buxari də rəvayət etmişdir və orada belə qeyd
olunur:

 فَ َم ْن َخلَ َق، َه َذا للاه َخلَ َق الَْل َق:ال
َّاس يَ ْسأَلهو َن َح َّّت يه َق ه
"لَ يََز هال الن ه
ِ
"ِت ِبلل
َ للاَ؟ فَ َم ْن َو َج َد ِم ْن َذل
 آ َمْن ه: فَ ْليَ هق ْل،ك َشْيئا

“Sizdən bir nəfərə Şeytan gəlib belə deyər: “Bunu kim
yaratdı? Bunu kim yaratdı? Nəhayət, Rəbbini kim yaratdı?”
deyər. Bu vəziyyətə düşdüyü zaman Allah`a  sığınsın və
buna son versin.”669
669

Buxari: 3276, Müslim: 134, 135.
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Müslim “Səhih” kitabında Ənəsdən  rəvayət etdiyi
hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:

 َح َّّت، َما َك َذا َما َك َذا:ك لَ يََزالهو َن يَ هقولهو َن
َ َ إِ َّن أهَّمت: "قَ َال للاه
" فَ َم ْن َخلَ َق للاَ؟، َه َذا للاه َخلَ َق الَْل َق:يَ هقولهوا

“Allah  belə buyurur: “Şübhəsiz ki, sənin ümmətin bu
nədir, o nədir deyərək suallar verəcək. Nəhayət, məxluqatı
Allah  yaratdı, bəs Allah`ı  kim yaratdı?” deyəcəklər”.
Hədis Buxari aşağıdakı şəkildə rəvayət etmişdir: “İnsan
“Allah  hər şeyi yaratdı, bəs Allah`ı  kim yaratdı?”
deyənədək sual verməyə davam edəcəklər”.670
İshaq ibn Raheveyh belə demişdir: “Yaradıcının zatı
haqqında təfəkkür etmək caiz deyildir. Qulların, eşidib
öyrəndikləri qədər məxluqat üzərində təfəkkür etməsi
caizdir. Bundan o tərəfə keçməməlidirlər. Əgər keçərlərsə
çaşqınlığa düşə bilərlər. Allah  belə buyurur: “Elə bir şey
yoxdur ki, Allah`ı zikr etməsin”. (İsra 44) Bu zaman bir
şəxsin “Qablar, süfrə, bişmiş çörək, toxunmuş paltar Allah`ı 
necə zikr edər və Ona şükr edər?” deyərək sual verməsi caiz
deyildir. Bunların hamısının Allah`ı  zikr etdiyi haqqında
bizə sağlam məlumatlar gəlib çatmışdır. Bunların necə və nə
cür zikr etdikləri mövzusu Allah`a  aiddir. Bilikləri
xaricində insanların bu sahələrə girmələri və buna oxşar
mövzularda Allah`ın  xəbər verdiyi miqdarın xaricində
danışmağa haqları yoxdur. İnsanlar buna bir şey əlavə
etməməli, Allah`dan  qorxmalı və bunlar kimi mütəşabih
mövzulara girməkdən uzaq dayanmalıdırlar. Çünki bu
mövzulara girmək insanları haqq yoldan azdıra bilər”.
Buraya qədər olan hissə Hərb tərəfindən İshaq ibn
Rahəveyhdən rəvayət edilmişdir.
670

Buxari: 7296, Müslim: 136.
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Otuz birinci
HƏDİS:
HƏQİQİ
ZAHİDLİK
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ِ الس
 َي: فَ َق َال َّب
ِ  َجاءَ َر هجل إِ َل الن:اع ِد ِي قَ َال
َّ َع ْن َس ْه ِل بْ ِن َس ْع ٍّد
ِ ِ
َّ ِ َ َر هس
: فَ َق َال،َّاس
 َو أَ َحبَِّن الن ه،ول للا هدل ِن َعلَى َع َم ٍّل إ َذا َعم ْلتههه أَ َحبَِّن للاه
ِ
ِ يما ِيف أَيْ ِدي الن
ُّ ((ا ْزَه ْد ِيف
ك
َ ََّّاس َُِيب
َ َّالدنْ يَا َُِيب
َ  َو ا ْزَه ْد ف،ُك هللا
ِ
اج ْه و َغْي هرهه ِبَ َسانِي َد َح َسنَ ٍّة
َ  َحديث َح َسن َرَواهه ابْ هن َم.))َّاس
ُ الن

Səhl ibn Səd əs-Səidi  rəvayət edir ki, bir kişi
Peyğəmbərin  yanına gəlib dedi: “Ey Allah`ın  Rəsulu!
Mənə elə bir əməl göstər ki, onu edəndən sonra məni Allah 
da sevsin, insanlar da”. Peyğəmbər  buyurdu: “Dünyada
zahidlik et, Allah  səni sevsin. İnsanlarda olanlara qarşı
zahid ol, insanlar səni sevsin”.671 Hədis həsəndir. İbn Məcə
və başqaları həsən sənədlərlə rəvayət etmişlər.
Bu hədisi İbn Məcə Xalid ibn Amr əl-Quraşidən, o Süfyan
əs-Sövridən, o Əbu Həzimdən, o da Səhl ibn Səddən rəvayət
etmişdir. Şeyxin hədisin isnadının səhih olmasını deməsinə
baxmayaraq bu məsələnin müzakiyərə ehtiyacı var. Çünki
İmam Əhməd Xalid ibn Amr əl-Quraşi əl-Əməvinin
hədislərinin münkər olduğunu, onun etibarlı ravi olmadığını
İbn Məcə: 4102, İbn Hibban “Rovdatu`l-Uqalə”: 141, Təbərani “Kəbir”:
5972, Qaddadi “Müsnəd əş-Şihab”: 643, Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 3\252,
İbn Udey “Kamil”: 3\902, Uqeyli “Duəfa”: 2\11, Hakim: 4\314.
671
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və batil hədislər rəvayət etdiyini demişdir. İbn Məin onun
haqqında demişdir: “Onun hədisləri bir şey deyil”. Başqa bir
yerdə isə belə demişdir: “O yalançıdır və Şübədən uydurma
hədislər rəvayət edir”. Buxari və Əbu Zura onun hədislərinin
münkər olduğunu demişlər. Əbu Hatim demişdir: “Hədisləri
qəbul olunmaz”. Sahel ibn Məhəmməd və İbn Ədiyy onun
uydurma ədislər rəvayət etdiyini demişlər. İbn Hibbah isə bu
deyilənlərin əleyhinə onun adını (etibarlı ravi kimi) “əsSiqat” kitabında qeyd etmişdir.
İbn Hibban Xalid ibn Amr əl-Quraşi haqqında ziddiyyətli
fikirlər səsləndirmişdir. İbn Hibban onun adını həm “əsSiqat” kitabında, həm də “əd-Duəfə” kitabında qeyd
etmişdir. İbn Hibban həmçinin demişdir: “O etibarlı
ravilərdən uydurma hədis rəvayət etməklə seçilir. Onun
xəbərləri dəlil sayılmaz. əl-Uqeyli onun bu hədisini rəvayət
edərək demişdir: “Süfyan əs-Sövridən belə bir hədisin əsli
yoxdur. Bu hədisin rəvayətində Məhəmməd ibn Kəsir əsSanəni də onu təqib etmişdir”.
Əbu Bəkr əl-Xatib demişdir: “Bu hədisi Əbu Qatədə əlHarrani və Mihran ibn Əbu Ömər ər-Razi də onun kimi
Süfyandan rəvayət etmişlər. Bu rəvayətlərin ən məşhuru
Məhəmməd ibn Kəsir əs-Sanəninin rəvayətidir. Bu isə əlUqeylinin sözünə ziddir. Çünki ən məşhur rəvayət Xalid ibn
Amrın rəvayətidir”. Ən doğru olanı budur. Məhəmməd ibn
Kəsir əs-Sanəniyə gəldikdə isə İmam Əhməd onun zəif bir
ravi olduğunu demişdir. Əbu Qatədə əl-Harrani və Mihran
ibn Əbu Ömər ər-Razi haqqında da alimlərin müxtəlif rəyləri
var. Məhəmməd ibn Kəsir əs-Sanəni isə bu iki nəfərdən daha
xeyirlidir. Çünki hafizlərin çoxu onun etibarlı ravi olduğu
görüşündədirlər.

482

İbn Ədiyy onun (Məhəmməd ibn Kəsir əs-Sanəni) bu
hədisi haqqında demişdir: “Nə deyəcəyimi bilmirəm”.
İbn Əbu Hatim Məhəmməd ibn Kəsir əs-Sanəninin
Süfyan əs-Sövridən nəql etdiyi bu rəvayət haqqında
atasından soruşmuşdur. Atası cavabında belə demişdir: “Bu
hədis bu isnadla batildir”. O bu sözü ilə Məhəmməd ibn
Kəsir əs-Sanəninin Süfyandan rəvayətinin əslinin olmadığını
nəzərdə tutmuşdur.
İbn Məşiş demişdir: “İmam Əhməddən Səhl ibn Səədin
hədisi barədə soruşdum və bu hədisi ona danışdım. O
təəccüblənərək “Lə iləhə illəllah! Bunu kim rəvayət edir?”
dedi. Mən dedim: “Xalid ibn Amr”. O “Xalid ibn Amr....”
dedi və susdu. Davranışından hiss etdim ki, o belə bir
rəvayəti inkar edir.
Əbu Übeyd əl-Qasim bu hədisi öz “əl-Məvəiiz” kitabında
Xalid ibn Amrdan nəql edərək demişdir: “Mən bu hədisi
inkar edirdim. Daha sonra bu şeyx mənə həmin hədisi
Vəkiidən soruşduğunu dedi. Əgər onun bu sözü olmasaydı
mən bu hədisi tərk edərdim”. İbn Ədiyy bu hədisi Xalid ibn
Amrın tərcümeyi halında rəvayət etmiş, həmçinin
Məhəmməd ibn Kəsirin də bu hədisi rəvayət etdiyini qeyd
etmişdir. İbn Ədiyy deyir: “Süfyandan rəvayət edilən bu
hədis münkərdir. Bu hədisi Zəfir (İbn Səlman) Süfyanın
qardaşı Məhəmməd ibn Üyeynədən, o Əbu Hazimdən
rəvayət etmişdir”. Zəfir və Məhəmməd ibn Üyeynə ikisi də
zəif ravilərdir.
Bu hədis başqa bir sənədlə mürsəl olaraq da rəvayət
edilmişdir. Əbu Süleyman ibn Zəbr əd-Diməşqi bu hədisi
“Müsnəd İbrahim ibn Ədhəm” kitabında rəvayət etmişdir.
Orada belə deyilir:
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َِّ هدلَِّن َعلَى َع َم ٍّل هِيب،ِول للا
ِ " َجاءَ َر هجل إِ َل الن
َ  َي َر هس: فَ َق َال،َّب
ن للاه
َ
ِ
َِّ َو هِيب،َعلَْي ِه
الزْه هد
ُّ َ ف،ك للاه َعلَْي ِه
َ ُّ أََّما ا َلع َم هل الذي هِيب: فَ َق َال،اس َعلَْي ِه
ن النَّ ه
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
، فَانْظهْر َه َذا الهطَ هام،اس َعلَْيه
َ ُّالع َم هل الذي هيب
َ  َو أََّما،ِف الدُّنْيَا
ك النَّ ه
"فَانْبَ ْذهه إِلَْي ِه ْم
“Bir kişi Peyğəmbərin  yanına gəlib dedi: “Ey Allah`ın
Rəsulu! Mənə elə bir əməl göstər ki, onu edəndən sonra
Allah  da məni sevsin, insanlar da”. Peyğəmbər  belə
buyurdu: “Allah`ın  səni sevəcəyi əməl dünyada zahid
olmağın, insanların səni sevəcəyi əməl isə, bu keçici dünya
mallarına baxıb, onları dünya əhlinə atmağındır”.672
İbn Əbu Dünyə “Zəmmu`d-Dünyə” adlı əsərində
Bəkkarın İbrahim ibn Ədhəmdən bu hədisi bu
rəvayət etdiyini deyir: “Bir nəfər Peyğəmbərin 
gəldi.....” Sonra hədisi rəvayət edib və orada belə
“Əlindəki keçici dünya malını onlara at!”

Əli ibn
şəkildə
yanına
keçir :

Bu hədis iki böyük xüsusiyyəti əhatə etməkdədir:
Birincisi: Dünya həyatında zahid olmaq. Bu elə bir
xüsusiyyətdir ki, Allah`ın  qulunu sevməsinə səbəb olur.
İkincisi: İnsanların əllərində olan dünya malına qarşı
zahid olmaq. Bu da elə bir xüsusiyyətdir ki, o şəxsi
insanların sevməsinə səbəb olur.
Quranda, dünya həyatında zahid olmaq haqqında, bunu
tərifləyən və dünyaya rəğbət bəsləməyi pisləyən bir çox
ayələr vardır. Allah  belə buyurur:

١٧ َٰٓ وَأَبۡ َقىٞ
 َوٱلۡأٓخِ َرةُ خَيۡر١٦ بَلۡ تُؤۡ ِثرُونَ ٱلۡحَ َيوَٰةَ ٱلدُّنۡيَا
İbrahim İbn Ədhəm “Müsnəd”: səh. 29. Hədisi rəvayət edən ravilər
etibarlı insanlardır. Ancaq hədis mürsəldir.
672
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Lakin siz (ey insanlar!) dünyanı üstün tutursunuz!
Halbuki axirət daha xeyirli və daha baqidir. (Əla 16-17)
Digər bir ayədə belə buyurur:

ٌتُرِيدُونَ عَ َرضَ ٱلدُّنۡيَا َوٱّللَُّ يُرِيدُ ٱلۡأٓخِرَةَۗ َوٱّللَُّ عَزِيز
٦٧ ٞ
حَكِيم
Siz puç dünya malını istəyirsiniz, Allah isə (sizin)
axirəti qazanmağınızı istəyir. (Ənfal 67) Allah  Qarunun
rəvayətində belə buyurur:

خرَجَ عََلىَٰ قَوۡ ِمهِۦ فِي زِينَ ِتهِۦ قَالَ ٱَّلذِينَ ُيرِيدُونَ ٱلۡحَ َيوَٰ َة
َ َف
عظِيم
ٞ
َ ٍّٱلدُّنۡيَا يََٰلَيۡتَ لَنَا مِثۡلَ مَآ أُو ِتيَ ََٰقرُونُ إِ َّنهُۥ َلذُو حَظ
َ ِّلمَنۡ ءَامَنٞ
 َوقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ وَيَۡلكُمۡ ثَوَابُ ٱّللَِّ خَيۡر٧٩
 فَخَسَفۡنَا ِبهِۦ٨٠ َاَۚ وََّلَ يُلَقَّىَٰهَآ إَِّلَّ ٱلصََّٰبِرُونٞ
عمِلَ صََٰلِح
َ َو
َِّصرُو َنهُۥ مِن دُونِ ٱّلل
ُ  َينٞ
وَبِدَا ِرهِ ٱلۡأَرۡضَ َفمَا كَانَ َلهُۥ مِن فِئَة
ن َتمَنَّوۡاْ َمكَا َنهُۥ
َ  وَأَصۡبَحَ ٱلَّذِي٨١ ََومَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُنتَصِرِين
ۡسطُ ٱلرِّزۡقَ ِلمَن يَشَآءُ مِن
ُ ِۡبٱلَۡأمۡسِ يَقُولُونَ وَيۡ َكأَنَّ ٱّللََّ يَب
َعلَيۡنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيۡ َكأَ َّن ُهۥ َّل
َ َُّعِبَا ِدهِۦ وَيَقۡدِرُ لَوَّۡلَٓ أَن مَّنَّ ٱّلل
َ تِلۡكَ ٱلدَّارُ ٱلۡأٓخِرَةُ نَجۡعَلُهَا لِلَّذِينَ َّلَ يُرِيدُون٨٢ َيُفۡلِحُ ٱلۡكََٰ ِفرُون
٨٣ َاَۚ وَٱلۡعََٰقِ َبةُ ِللۡمُتَّقِينٞ
ا فِي ٱلۡأَرۡضِ وََّلَ فَسَادٞ
ّعُلُو
(Bir gün Qarun) faxir libas geyib öz zinəti (ehtişamı)
içində qövmünün qarşısına çıxdı. Dünyaya həris olanlar
dedilər: “Kaş ki, Qaruna verilən (dövlət) bizə də veriləydi.
Həqiqətən, o, böyük bəxt (qismət) sahibidir!” (Axirət
barəsində) elm verilmiş kəslər isə belə dedilər: “Vay
halınıza! (Ay yazıqlar!) İman gətirib yaxşı əməl edən kimsə
üçün Allah`ın mükafatı daha yaxşıdır. Buna (bu nemətə)
yalnız səbir edənlər qovuşarlar!” Nəhayət, (Musanın
duasını qəbul buyurub bir zəlzələ nəticəsində) onu
(Qarunu) sarayı ilə birlikdə yerə gömdük. Allah`a qarşı
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ona yardım edə biləcək (Allah`ın əzabından onu
qurtaracaq) bir camaat da yox idi. O özü də özünə heç bir
kömək edə bilmədi. Dünən (dünyada) onun (Qarunun)
yerində olmaq istəyənlər ertəsi gün səhər belə deyirdilər:
“Vay (biz heç bilməmişik)! Sən demə, Allah Öz
bəndələrindən
istədiyinin
ruzisini
artırarmış
da,
azaldarmış da! Əgər Allah bizə lütf etməsəydi, yəqin ki,
bizi də yerə gömərdi. Sən demə, kafirlər nicat
tapmayacaqlarmış!” Biz bu axirət yurdunu yer üzündə
təkəbbürlük etməyənlərə və fitnə-fəsad törətməyənlərə
qismət edərik. (Ən gözəl) aqibət ancaq Allah`dan qorxub
pis əməllərdən çəkinənlərindir! (Qasas 79-83) Digər bir
ayədə belə buyurur:

٢٦ ٞ
َومَا ٱلۡحَ َيوَٰةُ ٱلدُّنۡيَا فِي ٱلۡأٓخِ َرةِ إَِّلَّ مَتََٰع
Halbuki dünya həyatı axirət həyatı ilə müqayisədə çox
cüzi (əhəmiyyətsiz) bir şeydir (dünya neməti müvəqqəti,
axirət neməti isə əbədidir). (Rad 26) Digər bir ayədə Allah 
belə buyurur:

َ ِّلمَنِ ٱتَّقَىَٰ وََّلَ ُتظَۡلمُونٞ
 َوٱلۡأٓخِ َرةُ خَيۡرٞ
قُلۡ مَتََٰعُ ٱلدُّنۡيَا قَلِيل
٧٧ ًفَتِيَل
Onlara söylə: “Dünyanın ləzzəti və faydası azdır, lakin
müttəqilər üçün axirət daha xeyirlidir. Sizə (müttəqilərə)
xurma çərdəyində olan nazik tel qədər belə zülm
olunmayacaq! (Nisə 77)
Allah  Fironun ailəsindən iman edən bir nəfərin onlara
belə dediyini bizə nəql edir:

٣٨ َِوقَالَ ٱلَّذِيٓ ءَامَنَ يََٰقَوۡمِ ٱتَّ ِبعُونِ أَهۡ ِدكُمۡ سَبِيلَ ٱلرَّشَاد
خ َرةَ ِهيَ دَارُ ٱلۡ َقرَا ِر
ِ ٓع وَإِنَّ ٱلۡأََٰٞيََٰقَوۡمِ إ َِّنمَا هََٰ ِذهِ ٱلۡحَ َيوَٰةُ ٱلدُّنۡيَا مَت
٣٩
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O mömin adam dedi: “Ey qövmüm! Mənim ardımca
gəlin, sizi doğru yola çıxardım! Ey qövmüm! Bu dünya
həyatı keçici bir şeydir (fanidir), axirət isə əbədi yurddur!
(Ğafir 38-39)
Etdiyi əməlləri, niyyəti və çalışmaları ilə dünya həyatı
üçün çalışanları Allah  qınamışdır. Bu mövzu haqqında
geniş açıqlama “Əməllər niyyətlərə görədir…..”673 hədisi izah
edilərkən verilmişdir.
Dünyanın qınanması və Allah  qatında qiymətsiz olması
haqqında həqiqətən də hədislər coxdur. Müslimin “Səhih”
kitabında Cabir ibn Abdullahdan  rəvayət etdiyi hədisdə
belə deyilir:

ِ
ٍّ ِك مي
ِ
ِ ُّ "أَ َّن النَّب مَّر ِب
،ت
َ َّ  فَ َمَّر بَ ْد ٍّي أَ َس،َّاس َكنَ َفْيه
َ َّ
لسوق َو الن ه
 َما:ب أَ َّن َه َذا لَهه بِ ِد ْرَه ٍّم؟ فَ َقالهوا
ُّ  أَيُّ هك ْم هِي: فَ َق َال، فَأَ َخ َذ ِبهذهنِِه،فَتَ نَ َاولَهه
ِ و للا: أَ هِتبُّو َن أَنَّه لَ هكم؟ قَالهوا: و ما نَصنَع بِِه؟ قَ َال،ب أَنَّه لَنَا بِشي ٍّء
ِ
هن ُّ ه
َْ َ َ ْ ه
ْ ه
َ
ِ و للا: فَ َكيف و هو ميِت؟ فَ َق َال،ك
ِِ
َ َ لَ ْو َكا َن َحيا َكا َن َعْيبا فيه؛ َلَنَّهه أَ َس ُّ ْ َ َ ه
َ
"لِلدُّنْيَا أَ ْه َو هن َعلَى للاِ ِم ْن َه َذا َعلَْي هك ْم
“Bir dəfə Peyğəmbər  ətrafında adamlarla bazarın
içindən keçirdi. Bu zaman onlar qulağı qısa və ölmüş bir
oğlaq cəsədinin yanından keçdilər. Peyğəmbər  onun
qulağından tutub buyurdu: “Sizin hansınız bunu bir
dirhəmə almaq istəyər?” Səhabələr dedilər: “Biz onu nə
edirik? Biz onun hər hansı bir şeyin əvəzində bizim olmasını
istəmərik!” Peyğəmbər  buyurdu: “Yaxşı, bunun heç bir şey
vermədən sizin olmasını istəyərsinizmi?” Səhabələr dedilər:
“Vallahi, əgər o diri olsaydı belə yenə də qüsurlu idi, indi

673

Bu hədis kitabımızın birinci hədisidir.
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onun cəsədini nə edək?” Peyğəmbər  buyurdu: “Allah`a 
and olsun ki, dünyanın Allah  qatındakı dəyəri bu oğlağın
sizin üçün olan dəyərindən daha aşağıdır”.674
Yenə də, Müslimin “Səhih” kitabında Müstəvrid əlFihrinin  Peyğəmbərdən  rəvayət etdiyi hədisdə belə
buyurulur:

ِ
ِ
 فَ ْليَ ْنظهْر، صبَ َعهه ِف اليَِم
ْ " َما الدُّنْيَا ِف اآلخَرةِ إِلَّ َك َما َْي َع هل أَ َح هد هك ْم أ
"ِبَا َذا تَ ْرِج هع
“Axirətə baxdıqda dünya, sizin birinizin barmağını
dənizə salıb çıxarması kimidir. Çıxartdığı zaman barmağının
nə qədər götürə bildiyinə baxsın.”675
Tirmizinin Səhl ibn Səiddən  rəvayət etdiyi hədisdə
Peyğəmbər  belə buyurur:

ِ ِ ِ
ِ
 َما َس َقى َكافِرا َمْن َها،وض ٍّة
َ اح بَعه
َ َ"لَ ْو َكانَت الدُّنْيَا تَ ْعد هل عْن َد للا َجن
"هشْربَة
“Əgər dünyanın Allah qatında bir ağcaqanadın qanadı
qədər qiyməti olsaydı, ondan heç bir kafirə bir qurtum şey
verməzdi.”676 Tirmizi hədisin səhih olduğunu demişdir.
Bir şeyə qarşı zahid olmağın mənası, o şeyi dəyərsiz və
qiymətsiz görüb ondan üz çevirmək və daha yüksək
hədəflərə yönəlmək deməkdir. Ərəblər bir şeyin az və
qiymətsiz olduğunu bildirmək üçün ona “şey`un zəhid”
deyirlər.
Dünyaya qarşı zahid olmağın nə olduğu və bunun
açıqlaması haqqında sələf və onlardan sonra gələnlər çox
Müslim: 2975.
Müslim: 2858.
676 Hədis səhihdir. Tirmizi: 2320, İbn Məcə: 4110.
674
675

488

sözlər demişdirlər. Bu mövzu haqqında gələn sözlər
müxtəlifdir. Zühdün tərifi haqqında Peyğəmbərdən  mərfu
bir hədis rəvayət edilmişdir. Bu hədisi Tirmizi və İbn Məcə
Əbu Zərrdən  rəvayət etmişdirlər. Peyğəmbər  belə
buyurmuşdur:

ِ اع ِة
 َو لَ ِك َّن،املال
َّ "
ْ الزَه َادةه ِف الدُّنْ يَا لَْي َس
َ ِ َو لَ إ،ت بِتَ ْح ِرِي الَلَِل
َض
 َو أَ ْن،ِك أَْوثَ َق ِمَّا ِف يَ ِد للا
َّ
َ ْالزَه َاد َة ِف الدُّنْيَا أَ ْن لَ تَ هكو َن ِبَا ِف يَ َدي
ِ
ِ هصبت ِبا أَر َغ
ِ ْاملصيب ِة إِ َذا أَن
ِ اب
ِ تَ هكو َن ِف ثَو
ت
ْ َب ف َيها لَ ْو أَن ََّها بَقي
َ
َ
َ ْ َ َْ تأ
َ
"ك
َ َل

“Dünyaya qarşı zahid olmaq halal olan şeyi haram etmək
və ya əlində olan malı paylamaq deyildir. Dünyaya qarşı
həqiqi zahidlik isə budur; Sənin əlində olana Allah`ın Əlində
olandan daha çox güvənməməyin və başına bir müsibət
gəldiyi təqdirdə malının əlində qalmasından çox savab və
Axirət azuqəsi qazanmağı üstün tutmağındır.” 677 Tirmizi
demişdir: “Bu hədis qəribdir və bu şəkildə rəvayətindən
başqasını bilmirik. Bu rəvayət zəncirində keçən Amr ibn
Vaqid “hədisi qəbul edilməyən” ravidir.
Mən deyirəm ki: Doğru olan, İmam Əhmədin “Zühd”
kitabında rəvayət etdiyi kimi bu hədisin məvquf olmasıdır.
İmam Əhməd Əbu Müslim əl-Xovləninin belə dediyini
rəvayət edir: “Dünyaya qarşı zahid olmaq halal olan şeyi
haram etmək və ya əlində olan malı paylamaq deyildir.
Dünyaya qarşı həqiqi zahidlik budur; Sənin əlində olana
Allah`ın Əlində olandan daha çox güvənməməyin və başına
bir müsibət gəldiyi təqdirdə malının sənin əlində

677

Tirmizi: 2340, İbn Məcə.
489

qalmasından onun savabını və Axirət azuqəsini daha çox
istəməyindir”.
İbn Əbu Dünyə Yunus ibn Meysərənin belə dediyini
rəvayət etmişdir: “Dünyaya qarşı zahid olmaq halal olan şeyi
haram etmək və ya əlində olan malı paylamaq deyildir.
Lakin zahidlik, Allah`ın Əlindəkinə öz əlindəkindən daha
çox güvənməyin, bir müsibətə uğradığın halın ilə müsibətə
uğramadan əvvəlki halının eyni olması və bir haqqa görə
səni öyənlərlə səni qınayanların, sənə görə bərabər olması
deməkdir”.
Dünyada zahid olmaq üç xislətlə açıqlanmışdır. Bunların
üçü də qəlbin əməlləri arasındadır və orqanlarla əlaqəsi
yoxdur. Buna görə də Əbu Süleyman belə demişdir: “Heç bir
kəsin zahid olduğuna şahidlik etmə, çünki zahidlik
qəlbdədir”.
Birincisi: Allah`ın Əlindəkinə öz əlindəkindən daha çox
güvənməyin. İmanın doğruluğunun və güclü olmasının
qaynağı budur. Belə ki, Allah  qullarının ruzisinə zamin
olmuş və bunu Öz üzərinə götürmüşdür. Necə ki, Allah  bir
ayədə buyurur:

ُ فِي ٱلۡأَرۡضِ ِإَّلَّ عَلَى ٱّللَِّ ِرزۡ ُقهَا َو َيعۡلَمٞ
َومَا مِن دَآبَّة
٦ن
ٞ ُّمبِيٞ
 فِي كِتََٰبٞ
ّع َهاَۚ كُل
َ َمُسۡتَقَرَّهَا َومُسۡتَوۡد
Yer üzündə yaşayan elə bir canlı yoxdur ki, Allah onun
ruzisini verməsin. (Hud 6) Digər bir ayədə belə buyurur:

٢٢ َلسمَآءِ رِزۡ ُقكُمۡ َومَا تُوعَدُون
َّ َوفِي ٱ
Göydə də ruzinin (yağış, qar) və vəd olunduğunuz şey
(mükafat, cəza) vardır! (Zariyat 22) Həmçinin bir digər
ayədə belə buyurur:
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َا وَتَخۡلُقُونَ إِفۡ ًكاَۚ إِنَّ ٱلَّذِينٞ
إ َِّنمَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱّللَِّ أَوۡثََٰن
َِّا فَٱبۡتَغُواْ عِندَ ٱّللٞ
تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱّللَِّ َّلَ َيمِۡلكُونَ َلكُمۡ رِزۡق
١٧ َٱلرِّزۡقَ َوٱعۡبُدُوهُ َوٱشۡكُرُواْ َلهُۥٓ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُون
Siz Allah`ı qoyub ancaq bütlərə ibadət edir, (onlara
tanrı deməklə) yalan uydurursunuz. Sizin Allah`dan başqa
ibadət etdikləriniz sizə ruzi verməyə qadir deyillər. Ruzini
Allah`dan diləyin. Ona tapının, Ona şükür edin. Siz
(qiyamət günü) Onun hüzuruna qaytarılacaqsınız!
(Ənkəbut 17)
Həsən əl-Bəsri belə demişdir: “Allah`ın  qatında olandan
daha çox öz əlindəkinə güvənməyin, imanının zəifliyinin
əlamətidir”.
Abdullah ibn Məsud  belə demişdir: “Ruzi üçün ən çox
ümidim olan vaxt “Evdə un qalmadı” deyilən zamandır”.
Məsruq belə demişdir: “Xidmətçim mənə “Evdə bir ovuc
buğda və bir dirhəm belə pul yoxdur” dediyi zaman, ruzi
barəsində ən çox yaxşı zənn elədiyim vaxtdır”.
İmam Əhməd belə demişdir: “Keçirdiyim ən sevincli gün,
sabah yuxudan durduğum zaman heç bir şeyimin olmadığı
vaxtdır”.
Zahid insanlardan biri olan Əbu Hazma deyirlər: “Sənin
sərmayən nədir?” Əbu Hazm belə cavab verir: “Mənim iki
sərmayəm var, buna görə də heç bir zaman kasıblıq qorxusu
daşımıram; Allah`a  güvənmək və insanların əlindəkilərdən
ümidi kəsmək”.
Yenə bir dəfə ondan soruşdular:
“Kasıbçılıqdan qorxmursanmı?” O, belə cavab verdi:
“Mənim ağam göylərdə, yer üzərində, o ikisinin arasında və
yerin altındakılara sahib ikən, mən kasıblıqdanmı
qorxacağam?”
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Əli ibn Muvaffəqa bir kağız parçası verilir. Kağızı açanda
orada belə yazıldığını görür: “Ey Əli ibn Muvaffəq! Sənin
Rəbbin olduğu halda sən yoxsulluqdanmı qorxursan?”
Fudeyl ibn İyad belə demişdir: “Zühdün əsli Allah`a 
qarşı razılıq göstərməkdir”. Bu söz də ona aiddir: “Qənaət
həqiqi zahidlikdir və əsl zənginlikdir”.
Həqiqi mənada imanı əldə edən, bütün işlərində Allah`a 
güvənən, Onun təqdir etdiyinə razılıq göstərən, gözlənti və
qorxu tərəfindən yaradılmış olanlardan təmamilə ümidini
kəsən və bəyənilməyən yollarla yaradılmışlardan bir
dünyalıq istəməkdən özünü uzaq tutan şəxs, bunlara sahib
olduğu zaman həqiqi mənada dünyaya qarşı zahidliyi əldə
etmiş olur. Bu insan dünyada heç bir şeyə sahib olmasa da
insanların ən zəngini olar.
Ammar  belə demişdir: “İnsana tövsiyə olaraq ölüm,
zənginlik olaraq həqiqi iman, ibadət olaraq məşğuliyyət
yetər!”678
Abdullah ibn Məsud  belə demişdir: “Həqiqi iman,
insanları razı salmaq üçün Allah`ı  qəzəbləndirməmək,
Allah`ın  verdiyi ruziyə görə heç bir kəsi tərifləməmək və
Allah  sənə bir şey vermədiyi üçün heç bir kəsi
qınamamağındır. Çünki ruzi nə həris insanların istəyi ilə
gəlir, nə də pis görənlərin pisləməsi ilə uzaqlaşır. Allah  elmi
və hikməti ilə rahatlığı və sevinci həqiqi imana və razılığa
yerləşdirmiş, sıxıntı və kədəri isə şübhə və qəzəbə
bağlamışdır”.679
Mürsəl olaraq rəvayət edilən hədisdə Peyğəmbərin  belə
dua etdiyi nəql edilir:

678
679

İbn Əbu Dünyə “Yəqin”: 117.
İbn Əbu Dünyə “Yəqin”: səh. 118.
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ِ
ِ
َص ِادقا َح َّّت أَ ْعلَ َم أَنَّهه ل
َ "اللَّ هه َّم إِِن أَ ْسأَله
َ  َو يَقينا،ك إَِيَان يهبَاش هر قَ ْلِب
ِ ِ َ ِ ور ِض ِن ِمن املع،َيَْنَ ع ِن ِرْزقا قَسمتَه ِل
"ت ِل
َ يشة بَا قَ َس ْم
ه
ََ َ ْ ه
َ
“Allah`ım! Səndən qəlbimə təsir edən bir iman, mənim
üçün təqdir etdiyin ruziyə heç kəsin mane olmayacağını başa
düşəcəyim həqiqi bir iman istəyirəm. Mənim üçün təqdir
etdiyin ruziyə mənim də razı qalmağımı nəsib et.”680
Əta əl-Xorasani bu sözləri demədən heç vaxtı məclisdən
qalxmazdı: “Allah`ım bizə elə həqiqi bir iman ver ki,
dünyadakı müsibətlər bizə yüngül gəlsin. Sənin yazdığından
başqa bir şeyin başımıza gəlmədiyini və bizim üçün
böldüyün ruzidən başqasının bizə çatmadığını dərk edək”.681
Abdullah ibn Abbasdan  rəvayət edilən mərfu hədisdə
belə deyilir:

ِ َّ" َم ْن ِسَّرهه أَ ْن يَ هكو َن أَ ْغ َن الن
 فَ ْليَ هك ْن ِبَا ِف يَ ِد للاِ أَْوثَ َق ِمْنهه ِبَا ِف،اس
"ِيَ ِده

“İnsanlardan ən varlısı olmaq sevincini dadmaq istəyən
şəxs, öz əlindəkindən daha çox Allah`ın əlində olana
güvənsin.”682
İkincisi: Hər hansı bir qulun bu dünyada bir malını və ya
övladını itirməsi və buna oxşar müsibətlərin əvəzinə əldə
edəcəyi savabı seçməsi zühdün ikinci xislətidir. Abdullah ibn
Ömərdən  rəvayət edildiyinə görə Peyğəmbər  belə dua
edərdi:

İbn Əbu Dünyə “Yəqin”: səh. 112.
İbn Əbu Dünyə “Yəqin”: səh. 108.
682 Bu hədis uzun bir hədisin bir hissəsidir. Əbu Nueym “əl-Hilyə”:
3\218, Qadai “Müsnəd əş-Şihab”: 367, Hakim: 4\269. Hədis zəifdir.
680
681
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ِ ك ما َت ه
ِ
ِ
ِ
 َو،يك
َ ي َم َعا ِص
"اللَّ هه َّم اقْس ْم لَنَا م ْن َخ ْشيَت َ َ ه
َ ْ َول بِه بَْي نَنَا َو ب
ِ ِ
ِ
ِ ي ما تهه ِو هن بِِه علَي نَا م
ِ
ب
َ َك َما تهبَ لغهنَا بِِه َجنَّت
َ ِاعت
َ َم ْن ط
َ َ َْ
َ َ ِ  َو م َن اليَق،ك
َ صائ
"الدُّنْيَا
“Allah`ım! Bizə Sənə qarşı üsyanımızı maneləyəcək
qorxunu, bizi Cənnətə çatdıracaq itaəti və dünyadakı
müsibətlərin bizə yüngül gəlməsini təmin edəcək həqiqi
imanı nəsib et!”683
Bu duada keçənlər dünyada zahid olmağın əlamətləri,
ona olan istəyin azlığını göstərən vəsflərdir. Əli ibn Əbu
Talib  belə demişdir: “Hər kim bu dünyada zahid olarsa, o
müsibətlərlə imtahan edilər”.
Zühdün üçüncü xisləti isə, həqiqət qarşısında insanların
onu öyməsini və qınamasını eyni görməsidir. Bu da o şəxsin
dünyaya qarşı zahidliyinin, ona nə qədər az dəyər verdiyinin
və onu xor gördüyünün əlamətidir. Çünki dünyanın bir
insan üçün böyük bir dəyəri olsa, təriflənməyi sevib
qınaqdan nifrət edər. Bəlkə də, bu sevgi o şəxsi, insanların
qınaması qorxusu ilə bir çox haqqı tərk etməyə və tərif ala
bilmək üçün də, bir çox batil şeyi etməyə vadar edər.
Həqiqətlər qarşısında tərif və qınağı bərabər görən şəxsin
qəlbindən, yaradılmışların verdiyi rütbə və məqamlar
dəyərini itirmiş, onun qəlbi haqqın məhəbbəti və Rəbbinin
rızasını təmin edəcək şeylərin sevgisi ilə dolmuşdur.
Abdullah ibn Məsud  bu haqda belə demişdir: “Həqiqi
iman, insanları razı və məmnun etmək üçün Allah`ı 
qəzəbləndirməməkdir. Çünki Allah  qınayanların
Bu hədis həsən hədisdir. Tirmizi: 3502, Nəsai “Əməlu`l-Yəvmi və`lLeyləti”: 401, Hakim: 1\528. Tirmizi hədisin həsən qarib, Hakim isə səhih
olduğunu demişdir. Zəhəbi Hakimin sözünü təsdiqləmişdir.
683
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qınağından qorxmayaraq Onun yolunda cihad edənləri
mədh edir”.
Dünyada zahidliyin necə olması haqqında sələfdən bir
çox söz nəql edilmişdir. Bu sözlərin hamısı yuxarıda keçən
bu üç təməl qaydaya isnad edilir. Həsən əl-Bəsrinin bu sözü
buna misaldır: “Zahid insan, birini gördüyü zaman “O,
məndən daha üstündür!” deyən insandır”. Bu söz özünü
tərifləməyə və ucaltmağa dəyər verməmək qaydasına əsasən
deyilmişdir. Buna görə deyilmişdir ki, “Başçı olmaq
sevdasına qarşı zahidlik, o şəxs üçün qızıl və gümüşdən
daha xeyirlidir”.684 Hər kim dünyada başda olmaq sevgisini
və insanlardan üstün olmaq istəyini qəlbindən çıxardarsa, o
insan həqiqi zahiddir. Belə bir şəxsin gözündə, həqiqət
qarşısında təriflənmək və qınanmaq bərabərdir. Vuheyb ibn
Vərd belə demişdir: “Dünyada zahidlik itirdiklərinə görə
üzülməmək və verilənlərə görə isə sevinməməkdir”. 685 İbn
Səmmak belə demişdir: “Zahid şəxs dəyər vermədiyi şeyə
qarşı müzəffər olandır”.
Bu sözlərdə bizə açıqlanan zühd, dünyanın ona üzünü və
arxasını
çevirməsinin,
dünyalığının
artmasına
və
azalmasının bu insanın nəzərində eyni olmasını
göstərməkdədir. Bu da yuxarıdada açıqladığımız kimi
müsibətin olmasını və olmamasını bir görmək kimidir.
Bir nəfərdən – bildiyimə görə bu Əhməd ibn Hənbəldir –
soruşurlar: “Bir şəxsin malı olduğu halda o zahid ola
bilərmi?” Belə cavab verir: “Əgər malın artmasına görə
sevinmir və azalmasına görə üzülmürsə bu şəxsə zahid
demək olar”.
Buna bənzər sözü Əbu Neym “əl-Hilyə” kitabında: 8\238 Yusif ibn
Əsbatdan rəvayət etmişdir.
685 “əl-Hilyə”: 8\140.
684
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İmam Zühridən kimin zahid olduğunu soruşdular. O belə
dedi: “Haram olana qarşı səbrini itirib məğlub olmayan və
sahib olduğu halal malın da Allah`a  şükür etməsinə mane
olmayan şəxs zahiddir”.686
Bu söz də yuxarıdakılara mənaca yaxındır. Bunun mənası
budur: Zahid insan, haram yolla qazanc əldə etməyə imkanı
olduğu halda, buna qarşı səbir edər və onu haram yoldan
almaz. Bunu halal yoldan əldə etdiyi zaman da, bu halal mal
onun şükür vəzifəsini yerinə yetirməsinə mane olmaz.
Əhməd Əbu`l-Hivari belə demişdir: “Bir gün Süfyan ibn
Üyeynəyə dedim: “Dünyada zahid insan kimdir?” O, belə
cavab verdi: “Nemət verildiyi zaman şükür edən və bəla
gəldiyi zaman səbir edən şəxs”. Bu zaman dedim: “Ey Əbu
Muhamməd, deyək ki, nemət verildiyində şükür etdi və bəla
gəldiyində səbir etdi, lakin ona verilən nemetləri də özündə
saxladı, bu necə zahid olur?” Belə cavab verdi: “Sus! Əgər bir
şəxsə verilən nemətlər şükür etməsinə və gələn bəlalar səbir
etməsinə mane olmazsa o adam zahiddir”.687
Rabiə belə deyir: “Zahidliyin başı bir şeyi doğru yolu ilə
əldə etmək və onu layiq olduğu yerə qoymaqdır”.688
Süfyan əs-Sövri belə demişdir: “Dünyaya qarşı zahidlik,
sərt şeylər yeyib əba geyinməklə deyil, arzularını qısa
tutmaqladır”.
Zahidlər belə dua edərdilər: “Allah`ım! Bizi dünyaya
qarşı zahid et və dünya nemətlərini bizə bol-bol ver. Dünya
nemətlərini bizdən uzaq tutub ona rəğbətimizi artırma”.
İmam Əhməd belə demişdir: “Dünyaya qarşı zahid olmaq
arzularını qısa tutmaqdır”. Digər bir sözündə isə belə deyir:
Əbu Nueym əl-İsfəhani “əl-Hilyə”: 7\287.
“əl-Hilyə”: 2\273.
688 “əl-Hilyə”: 3\259.
686
687
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“Arzularını qısa tutmaq və insanların əlindəkindən ümidini
üzməkdir”.
Zühdə “arzuları qısa tutmaq” olaraq tərif verməyin izahı
budur: Qısa arzulu olmaq dünyadan ayrılaraq Allah`a 
qovuşmağı arzulamağı, uzun arzulu olmaq isə dünyada
uzun müddət yaşamaq istəyini alovlandırar. Arzuları qısa
olan adam dünyada uzun müddət qamaq istəməz. Dünyaya
qarşı zahid olmaq və ondan üz çevirməyin ən son nöqtəsi
budur. Süfyan ibn Üyeynə buna aşağıdakı ayəni dəlil gətirir:

ِ مِّن دُونٞ
خ َرةُ عِندَ ٱّللَِّ خَالِصَة
ِ ٓقُلۡ إِن كَانَتۡ َلكُمُ ٱلدَّارُ ٱلۡأ
 َولَن يَتَم ََّنوۡهُ أَبَدَُۢا بِمَا٩٤ َٱلنَّاسِ فَ َتمَنَّوُاْ ٱلۡمَوۡتَ إِن كُنتُمۡ صََٰ ِدقِين
َ وَلَتَجِد ََّنهُمۡ أَحۡرَص٩٥ ََدمَتۡ أَيۡدِيهِمَۡۚ وَٱّللَُّ عَلِيمُُۢ بِٱلظََِّٰلمِين
َّ ق
ُ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشۡ َركُواَْۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمۡ لَوۡ ُيعَمَّرٞ
ٱلنَّاسِ عََلىَٰ حَيَوَٰة
َُّحهِۦ مِنَ ٱلۡعَذَابِ َأن ُيعَمَّرَۗ وَٱّلل
ِ  َومَا هُوَ بِمُزَحۡ ِزٞ
َألۡفَ سَنَة
٩٦ َبَصِيرُُۢ ِبمَا َيعۡمَلُون
(Ya Rəsulum!) Sən onlara (yəhudilərə) de. “Əgər (sizin
iddianıza görə) Allah yanında axirət evi (Cənnət) başqa
insanlara deyil, yalnız sizə məxsusdursa və əgər siz (bunu)
doğru deyirsinizsə, onda (Allah`dan) ölüm istəyin!”
(Əlbəttə) onlar öz əməllərini bildiklərinə görə ölümü əsla
istəməzlər. Allah zalımları tanıyandır! Sən onları
(yəhudiləri) bütün insanlardan, hətta müşriklərdən də
daha artıq yaşamağa həris görərsən. Onlardan hər biri istər
ki, min il yaşasın, halbuki (uzun ömür etmək) onların heç
birini axirət əzabından uzaqlaşdırmaz. Allah onların nə
etdiklərini görəndir! (Bəqərə 94-96)
İbn Əbu Dünyə sənədi ilə Dəhhak ibn Muzahimdən belə
dediyini rəvayət edir:
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ِ  َم ْن أَْزَه هد الن،ِول للا
 َم ْن:َّاس؟ فَ َق َال
َ  َي َر هس: فَ َق َال، َر هجل َّب
َّ ِ"أَتَى الن
 َو آثََر َما يَْب َقى َعلَى َما،ض َل ِزينَ ِة الدُّنْيَا
َ ْ َوتَ َرَك أَف،س ال َقْب َر َو البِلَى
َ َلْ يَْن
" َو َلْ يَعه َّد َغدا ِم ْن أَ َّي ِم ِه َو َع َّد نَ ْف َسهه ِم َن ا ْملوتَى،يَ ْف َن
“Bir nəfər Peyğəmbərin  yanına gəlib belə dedi: “Ey
Allah`ın Rəsulu! İnsanların ən zahidi kimdir?” Peyğəmbər 
belə buyurdu: “Qəbri və çürüyüb torpaq olacağını
unutmayan, dünyanın qiymətli bəzəklərini tərk edən, baqi
(əbədi) olanı fani olandan üstün tutan, sabahı özü üçün
saymayan və öz nəfsini ölmüş qəbul edən şəxsdir”. Bu hədis
mürsəldir.689
Sələfdən bəziləri zühdü müxtəlif qisimlərə ayırmışdırlar.
Bəziləri belə bir bölgü etmişdirlər:
Zühdün ən üstünü Allah`dan başqasına ibadət etmək
mənasında şirkdən uzaq dayanmaqdır. Bundan sonra üsyan
mənasında olan bütün günahlara qarşı zühd və bundan
sonra isə halallara qarşı olan zühddür. Bu axırıncısı zühdün
ən aşağı mərtəbəsi, ilk iki qismi isə vacib olan mərtəbələridir.
Vacibin ən böyüyü şirkə qarşı zahid olmaq, yəni, şirkdən
uzaq dayanmaqdır. Bunun arxasınca bütün günahlardan
uzaq dayanmaq gəlir.
Bəkr əl-Muzəni dostları üçün belə dua edərdi: “Allah 
bizi və sizi, tənha yerlərdə tək başına qalıb günah etmək
imkanını əldə etdiyi halda, Allah`ın  onu gördüyünü başa
düşərək günahı tərk etmək ilə zühdə çatanlardan etsin”.
Abdullah ibn Mübarək belə demişdir: “Səlam ibn Muti
belə demişdir: “Zühd üç qisimdir: Birincisi, əməli və sözü
Allah  üçün etmək və bunların əvəzində, bir dünya malı
gözləməmək. İkincisi, saleh olmayan işləri tərk edib saleh
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İbn Əbu Şeybə “Musannaf”: 13\223.
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olanlara yönəlmək. Üçüncüsü: Halal olanlara qarşı zahid
olmaq. Bu sonuncusu nafilə olub zühdün ən aşağı
mərtəbəsidir”.690
Bu bölgü ondan əvvəlki bölgüyə yaxındır. Ancaq burada
zühdün birinci qismi, sözdə və əməldə ixlası zədələyən və
kiçik şirk olaraq adlandırılan riya göstərilmişdir. Bir şəxsi
riyaya sövq edən şeyin dünya mallarına görə tərif əldə etmək
və dünyada irəlidə olmaq arzusu olduğu deyilmişdir. Bu da
dünyada vəzifə əldə etmək və baş olmaq arzusuna daxildir.
İbrahim ibn Ədhəm zühdü aşağıdakı qisimlərə ayırır:
“Zühd üç qisimdir: Fərz olan zühd, fəzilət olan zühd və
salamat olan zühd. Fərz olan zühd haramlara qarşı olandır.
Fəzilət olan zühd isə halallara qarşı olan zühddür. Salamət
olan zühd şübhələrə qarşı olan zühddür”.691
İnsanlar, zühdün sadəcə vacib olan qisimlərini yerinə
yetirib mübahlara qarşı zahidlik etməyənlərin zahid
adlandırılıb-adlandırılmayacağı
mövzusunda
ixtilaf
etmişdirlər. Bu mövzuda iki görüş vardır:
Birincilərə görə, bu şəxs zahid adını almağa layiqdir.
Yuxarıda Zuhri, İbn Üyeynə və başqalarının bu görüşdə
olduğunu qeyd etmişdik.
İkinci görüşə görə bir şəxs mübahlara qarşı zahidlik
etməzsə, o zahid sayılmaz. Bu da ariflərdən bir qisminin və
başqalarının görüşüdür. Hətta onlardan biri: “Bizim
zamanımızda mütləq mənada mübahlar olmadığından
zahidlik də yoxdur” demişdir. Bu Yusif ibn Əsbat və onun
kimilərin görüşüdür.692 Bu məsələdə ixtilaf vardır. Yunus ibn

Əbu Nueym əl-İsfəhani “əl-Hilyə”: 6\188.
“əl-Hilyə”: 8\26.
692 “əl-Hilyə”: 8\238.
690
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Übeyd belə demişdir: “Dünyanın dəyəri nədir ki, ona qarşı
zahid olanlar təriflənsin”.
Əbu Süleyman əd-Dərani belə demişdir: “İraqlılar bizə
zühdün müxtəlif təriflərini demişdirlər. Onlardan bəziləri
zühdün insanlara qarışmağı tərk etmək olduğunu, digərləri
zühdün şübhəli şeyləri tərk etmək olduğunu, bir digərləri isə
zühdün toxluğu tərk etmək olduğunu demişdilər. Bu
təriflərin hər biri bir-birinə yaxın mənadadırlar. Mən də
deyirəm ki, zühd insanı Allah`dan  uzaqlaşdıran hər bir şeyi
tərk etməkdir”. 693 Zühd haqqında Əbu Süleyman ədDəraninin bu sözləri çox gözəl və yerində deyilmiş sözlərdir.
Çünki bu söz zühdün bütün növlərini və qisimlərini əhatə
etməkdədir.
Bunu da bilməyik ki, Kitab və sünnətdə dünyaya qarşı
olan pislənmə və qınama, gecə və gündüzdən ibarət olub
Qiyamət gününə qədər davam edəcək olan zaman haqqında
deyildir. Çünki Allah  onları şükür edənlər və Allah`ı  zikr
edənlər üçün yaratmışdır. İsanın  belə dediyi rəvayət edilir:
“Gecə və gündüz iki xəzinədir, onları nə ilə dolduracağınıza
diqqət edin!” Başqa bir yerdə isə belə demişdir: “Gecə nə
üçün yaradılmışdırsa onun üçün, gündüz də nə üçün
yaradılmışdırsa onun üçündür”.
Mücahid belə demişdir: “Hər bir gün insana belə deyir:
Ey insan oğlu! Bu gün sənin yanına gəldim və bundan sonra
bir daha gəlməyəcəm. Məndə nə edəcəyinə diqqət et!” Gün
bitəndə bükülüb möhürlənir və Qiyamət günündə Allah 
onun möhürünü açmayana qədər açılmaz. Hər bir gecə də,
eyni şeyləri deyər”.694
Sələfdən biri belə demişdir:
693
694

“əl-Hilyə”: 8\238.
“əl-Hilyə”: 3\292.
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“Şübhəsiz ki, bu dünyada iki yol vardır,
gedər, biri Cəhənnəmə,
Gecələr insan üçün bir ticarətxana,
bazar yeridir.”

Biri Cənnətə

Gündüzlər isə onun

Quran və sünnətdə qınaq obyeti olan şey, Allah`ın 
insanlar üçün döşək və həyatlarını sürürdüləri yer üzü
deyildir. Allah`ın  yer üzünə yerləşdirdiyi dağlara,
dənizlərə, çaylara və mədənlərə olmadığı kimi yer üzündə
yetişən ağac və bitki kimi şeylər də qınaq obyeti deyildir. Bu
qınaq yer üzərinə yerləşdirilən heyvanlara və bunlara bənzər
şeylərə də deyildir. Çünki bunlar Allah`ın  qullarına bəxş
etdiyi nemətləridir. Bu şeylərdə qullar üçün bir çox fayda
olduğu kimi, bunları yaradan Allah`ın , birliyini, qüdrətini
və əzəmətini göstərən dəlillər və ibrətlər vardır.
Bu ayə və hədislərdə keçən qınaq insanların bu dünyada
etdikləri əməllərədir. Çünki bu işlərin bir çoxu nəticə
etibarilə tərifə layiq olmayan əməllərdəndir. Hətta bunların
bir çoxu insanlara zərər verəcək və fayda gətirməyəcək
şeylərdir. Allah  buyurur:

ۡخرُُۢ بَيۡ َنكُم
ُ ة وَتَفَاَٞ َوزِينٞ
 َولَهۡوٞ
ٱعَۡلمُوٓاْ أ ََّنمَا ٱلۡحَ َيوَٰةُٱلدُّنۡيَا َلعِب
َّ فِي ٱلۡأَمۡوََٰلِ َوٱلۡأَوۡلََٰدِ َكمَثَلِ غَيۡثٍ أَعۡجَبَ ٱلۡكُفَّارَ نَبَا ُتهُۥ ثُمٞ
وَ َتكَاثُر
ا َوفِي ٱلۡأٓخِ َرةِ عَذَابٞ
ٞ
حطََٰم
ُ ُرا ثُمَّ َيكُونٞ
ّ َيهِيجُ فَ َترَىَٰهُ مُصۡ َف
َُۚ َومَا ٱلۡحَ َيوَٰةُٱلدُّنۡيَآ إَِّلَّ مَتََٰعٞ
ّلل َورِضۡوََٰن
َِّ  مِّنَ ٱٞ
 َو َمغۡفِرَةٞ
شَدِيد
٢٠ ِٱلۡ ُغرُور
(Ey insanlar!) Bilin ki, dünya həyatı oyun-oyuncaq, bərbəzək, bir-birinizin qarşısında öyünmək və mal-dövləti,
oğul-uşağı çoxaltmaqdan ibarətdir. Bu elə bir yağışa
bənzəyir ki, onun yetişdirdiyi bitki (məhsul) əkinçilərin
xoşuna gələr. Sonra o quruyar və sən onun saralıbsolduğunu, daha sonra çör-çöpə döndüyünü görərsən.
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(Dünya malına aldananları) axirətdə şiddətli əzab, (dünya
malına uymayanları isə) Allah`dan bağışlanma və razılıq
gözləyir. Dünya həyatı aldanışdan (yalandan) başqa bir şey
deyildir. (Hədid 20)
Dünyada insanlar iki hissəyə ayrılır:
Birincisi, insanlar üçün bu dünyadan sonra müjdə və cəza
verilmək üçün olan bir aləmin olduğunu inkar edənlər. Bu
kəslər haqqında Allah  buyurur:

إِنَّ ٱلَّذِينَ َّلَ َيرۡجُونَ لِقَآءَنَا َورَضُواْ بِٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّنۡيَا
ُ أُوْلََٰٓ ِئكَ مَأۡوَىَٰهُم٧ ن
َ َوٱطۡ َمأَنُّواْ ِبهَا وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنۡ ءَايََٰتِنَا غََٰفِلُو
٨ َٱلنَّارُ ِبمَا كَانُواْ َيكۡسِبُون
Bizimlə qarşılaşacaqlarına (qiyamət günü dirilib
hüzurumuzda duracaqlarına, cəzamıza yetişəcəklərinə)
ümid etməyənlərin, (axirətdən vaz keçərək) dünyanı
bəyənib ona bel bağlayanların və ayələrimizdən qafil
olanların, məhz onların qazandıqları günahlara görə
düşəcəkləri yer Cəhənnəmdir! (Yunus 7-8) Bu düşüncədə
olanların bütün çalışdıqları və can atdıqları şey dünyadan
faydalana biləcəkləri qədər faydalanmaq və ölümdən əvvəl
bütün ləzzətləri dadmaqdır. Onların halı aşağıdakı ayədə
olduğu kimidir:

 تَجۡرِيٞ
جنََّٰت
َ ِعمِلُواْ ٱلصََّٰلِحََٰت
َ َإِنَّ ٱّللََّ يُدۡخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ و
ُمِن َتحۡ ِتهَا ٱلۡأَنۡ ََٰهرُ َوٱلَّذِينَ كَ َفرُواْ يَ َتمَتَّعُونَ وَيَأۡكُلُونَ َكمَا َتأۡكُل
١٢ ۡى لَّهُمٞ
ٱلۡأَنۡعََٰمُ َوٱلنَّارُ مَثۡو
Kafirlər isə (dünyada) səfa sürər, heyvan kimi yeyibiçərlər. (Öləndən sonra) cəhənnəm odu onların məskəni
olacaqdır! (Muhəmməd 12) Bunların arasından da dünyaya
qarşı zahid olmağı əmr edənlər vardır. Çünki onlar, dünya
malının çoxalmasının qəm və kədərin artmasına yol açdığını
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bilirlər və belə deyirlər: İnsanın dünya malına sevgisi nə
qədər çox olarsa, öldüyü zaman onlardan ayrılan insan daha
çox ağrı hiss edər. Bunların bu dünyada zahidliklərinin ən
üstün nöqtəsi budur.
İkincisi isə, ölümdən sonra mükafat və cəzanın olduğuna
inanan kəslərdir. Bunlar Allah  tərəfindən göndərilmiş olan
peyğəmbərlərin dinlərinə mənsub olan şəxslərdir. Bu şəxslər
üç növə ayrılırlar: 1-Özünə zülm edənlər. 2-Orta yolda
olanlar. 3-Allah`ın  izni ilə xeyir işlərdə öndə olanlar.
1- Özünə zülm edənlər: Bunlar insanların çoxunu təşkil
edir. Bu növ insanlar dünyanın bərbəzəyinə yaxın durarlar,
bunları uyğun olmayan yollarla əldə edərlər və uyğun
olmayan şəkildə istifadə edərlər. Beləliklə bunların can
atdıqları şeylərin böyük bir qismi dünya üçün olur. Dünya
üçün qəzəblənərlər, onun üçün razı qalarlar, onun üçün
dostluq edərlər və onun üçün düşmənlik edərlər. Bunlar
oyun, əyləncə, bər-bəzək, öyünmə və mal-dövlət toplama
əhli olan şəxslərdir. Bunlar dünyanın, əsl yaşayış yeri olan
məkana tərəf edilən səfər üçün bir mənzil olduğunun
fərqində deyillər. Hər nə qədər onlar buna ümumi bir
şəkildə iman etsələr də, bu məsələnin təfsilatına diqqət
etməzlər. Bunlar mərifatullahı dadmış insanların daddığı
zövqlərdən uzaqdırlar, halbuki onlar Axirət yurduna hazırlıq
görənlərə misal olan şəxslərdir.
2- Orta yolda olanlar: Bunlar dünya nemətlərini mübah
yollarla qazanarlar və bunlarla əlaqədar vacibləri yerinə
yetirərlər, vaciblərdən artıq qalanları isə özləri üçün
saxlayarlar. Bunlarla dünyaya olan sevgilərini ola biləcəyi
qədər genişləndirərlər. Zahidliyin tərifinin bu növ insanlara
şamil olunub olunmaması məsələsi yuxarıda da qeyd
etdiyimiz kimi ixtilaflıdır. Ancaq bu vəziyyətdə olduqları
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üçün bir cəza görməyəcəklər. Dünyada istifadə edib
faydalandıqları şeylər onların Axirətdəki dərəcələrini
azaldar. Abdullah ibn Ömər  belə demişdir: “Qulun əldə
etdiyi hər bir dünya malı, hətta o bu mal ilə comərd
davransa belə yenə də, onun Allah  qatında dərəcəsinin
azalmasına səbəb olur”. Bunu İbn Əbu Dünyə yaxşı bir
sənədlə rəvayət etmişdir. 695 Həmçinin bu Aişədən g
sənədində zəiflik olan mərfu hədis olaraq da nəql edilmişdir.
İmam Əhməd “Zühd” kitabında belə rəvayət etmişdir:
“Bir nəfər Müaviyənin  yanına gəldi və Müaviyə  onu
geyindirdi. O şəxs Müaviyənin  yanından çıxıb Əbu Məsud
əl-Ənsarinin  və başqa bir səhabənin yanına getdi. Onlardan
biri ona dedi: “Sən bunu etdiyin yaxşı əməllərin əvəzində
aldın”. Digəri isə belə dedi: ”Bunu yaxşılıqlarının əvəzində
aldın”.
Ömərdən  belə dediyi rəvayət edilmişdir: “Əgər
savablarımın azalacağını bilməsəydim, sizin dünya
həyatınızı daha da gözəlləşdirmək üçün çalışardım. Ancaq
mən Allah`ın 

أَذۡهَبۡتُمۡ طَيِّبََٰ ِتكُمۡ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنۡيَا َوٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهَا
“Siz dünya həyatınızda (bütün nemətləri görüb
daddınız və onlardan ləzzət aldınız (dünyada sizin üçün
gözəl olan hər şeyi xərclədiniz, axirətə bir şey
qalmadı).”(Əhqaf 20) ayəsini bilirəm.”
Fudeyl ibn İyad belə demişdir: “İstəyirsən dünya malını
azalt istəyirsənsə çoxalt, o sənin (savab) kisəndən gedir”.

-Bu rəvayəti Hafiz Munziri də, “Tərğib və Tərhib” kitabında: 4\163
Abdullah İbn Ömərin  sözü kimi nəql etmişdir. Rəvayətin bu şəkli daha
səhihdir. Həmçinin bax: İbn Əbu Şeybə “Musannaf”: 13\323, Hənnad İbn
Səriy “Zühd”: 557, Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 1\302.
695
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Buna dəlil olaraq aşağıdakı məsələni qeyd edə bilərik:
Allah  insanların ehtiyac duymadığı dünyalıq arzuların
çoxunu, bərbəziyi və şəhvətləri qullarına haram etmişdir və
bunları axirətdə qullarına vermək üçün saxlamışdır.
Aşağıdakı ayə də, bu mənaya işarə edir:

جعَلۡنَا ِلمَن َيكۡ ُف ُر
َ  َّلٞ
 وََٰحِدَةٞ
وَلَوَّۡلَٓ أَن َيكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّة
ن
َ  َومَعَا ِرجَ عَلَيۡهَا َيظۡ َهرُوٞ
فا مِّن فِضَّة
ُِٞبٱلرَّحۡمََٰنِ لِبُيُو ِتهِمۡ سُق
ٖ َۚا
 َوزُخۡرُف٣٤ َس ُررًا عَلَيۡهَا يَتَّكُِٔون
ُ َا وٞ
 وَلِبُيُو ِتهِمۡ أَبۡوََٰب٣٣
َخرَةُ عِندَ ر َِّبكَ لِلۡم َُّتقِين
ِ ٓوَإِن كُلُّ ذََِٰلكَ لَمَّا مَتََٰعُ ٱلۡحَ َيوَٰةِٱلدُّنۡ َياَۚ َوٱلۡأ
٣٥
Əgər insanların bir tək ümmət olmaq ehtimalı
olmasaydı, Rəhmanı inkar edənlərin (axirət əzabını daha
da artırmaq məqsədilə) evlərinin tavanlarını və (damlarına)
çıxdıqları nərdivanları gümüşdən edərdik. Eləcə də
evlərinin qapılarını və söykəndikləri taxtları (gümüşdən
düzəldərdik). Və (bunlardan əlavə onları) qızıl bəzəklər
(içində qərq edərdik). Həqiqətən, bütün bunlar fani dünya
malıdır. Axirət (Cənnət) isə sənin Rəbbinin yanında ancaq
Allah`dan qorxub pis əməllərdən çəkinənlər üçündur!
(Zuxruf 33-35)
Peyğəmbər  bir hədisində belə buyurur:

ِ  َل ي ْلبسه ِف،"من لَبِس ال ِرير ِف الدُّنْيا
"ِاآلخَرة
َ ْ ََ ْه
َ َ َ َْ

“Hər kim bu dünyada ipək geyinərsə, Axirətdə onu
geyinə bilməz.”696
Digər bir hədisdə belə buyurur:

 Buxari: 5832, Müslim: 2073, həmçinin Abdullah
Zübeyrdən  Buxari: 5833, Müslim: 2069 rəvayət etmişlər.
696

Ənəsdən
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İbn

ِ "من َش ِرب المر ِف الدُّنْيا َل ي ْشرب ها ِف
"ِاآلخَرة
َ َْ َ ْ َ
َ َْ َ ْ َ

“Hər kim bu dünyada şərab içərsə, Axirətdə onu içə
bilməz.”697
Digər bir hədisdə isə belə buyurulur:

ِ َ"لَ تَ ْلبسوا ال ِرير و ل
ِ الذ َه
َّ  َو لَ تَ ْشربهوا ِف آنِيَ ِة،اج
ب َو
يب
الد
َ
َ
َ َ َ َه
َ
ِ
ِ  و لَ هكم ِف، فَِإنَّها َهلم ِف الدُّنْيا، و لَ َتْ هكلهوا ِف ِصحافِها،الفض َِّة
"ِاآلخَرة
َ َ
ْ َ َ
َْ ه
َ
“İpək və ipək xətləri olan paltarlar geyinməyin, qızıl və
gümüş qablarda içməyin və belə boşqablarda yemək
yeməyin. Bunlar dünyada onlar (kafirlər), axirətdə isə sizin
üçündür.”698

Vəhb belə demişdir: “Allah  Musaya belə buyurdu: “Mən
özümə dost seçdiyim kəsləri dünya nemətlərindən və
rahatlığından qoruyaram. Bu şəfqət sahibi olan dəvə
çobanının öz dəvələrini vəhşi bir dəvədən qorumasına
bənzəyər. Bunu o qullarıma qiymət vermədiyim üçün deyil,
Mənim comərdliyimdən nəsiblərini tam və kamil almaları və
bu dünyada bunu ləkələmələrindən onları sağlam tutmağım
üçün edirəm”.
Tirmizinin Qatədə ibn Numandan  rəvayət etdiyi
aşağıdakı hədis də bu mənadadır. Peyğəmbər  buyurur:

ُّ ب َعْبدا ََحَاهه َع ِن
 َك َما يَظَ ُّل أَ َح هد هك ْم َْي ِمي،الدنْيَا
َّ "إِ َّن للاَ إِ َذا أَ َح
"ََس ِق َيمهه املاء


Abdullah İbn Ömərdən
imam Malik: 2\846, Buxari: 5575, Müslim
2003 rəvayət etmişlər. İbn Hibban: 5366 hədisin səhih olduğunu
demişdir.
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Hüzeyfə İbn Yəməndən
Buxari: 5426, Müslim: 2067, Əbu Davud:
3723, Tirmizi: 1878, Nəsai: 8\198, İbn Məcə: 3414 rəvayət etmişlər.
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“Allah  bir qulunu sevdiyi zaman, sizin bir xəstəni sudan
qoruduğunuz kimi onu dünya malından himayə edər.” Bu
hədisi Hakim də rəvayət etmişdir, onun mətni belədir:
“Allah  bir qulunu sevdiyi zaman, onu dünya malından
qoruyar. Bu, sizin bir xəstəni özünə zərər verəcəyindən
qorxaraq yemək və içməkdən qorumağınıza bənzəyər”.699
Müslimin “Səhih” kitabında Abdullah ibn Amr 
Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət etmişdir:

" َو َجنَّةه ال َكافِ ِر،املؤِم ِن
ْ "الدُّنْيَا ِس ْج هن

“Dünya möminin həbsxanası, kafirin isə Cənnətidir.”700
3- Allah`ın  izni ilə xeyir işlərdə öndə olanlar: Bunlar
dünyaya gəlmələrinin məqsədini bilən və bunun üçün əməl
edən şəxslərdir. Onlar, qullar arasında hansının daha gözəl
əməllər edəcəyini sınamaq üçün, Allah`ın  qullarını bu
dünyaya yerləşdirdiyini dərk etmiş insanlardır. Bu ayədə
deyildiyi kimi: “Ərşi su üzərində ikən hansınızın daha
gözəl əməl (itaət) sahibi olacağını sınayıb bilmək üçün
göyləri və yeri altı gündə yaradan Odur. (Ya
Peyğəmbərim!) Əgər desən ki: “Siz öləndən sonra,
həqiqətən, dirildiləcəksiniz!”, kafir olanlar: “Bu, açıq-aşkar
sehrdən (yalandan) başqa bir şey deyildir!” – deyə cavab
verərlər”. Digər bir ayədə belə buyurulur:

َاَۚ وَهُوٞ
عمَل
َ ُٱلَّذِي خََلقَ ٱلۡمَوۡتَ َوٱلۡحَ َيوَٰةَ لِيَبۡلُ َوكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَن
٢ ُٱلۡ َعزِيزُٱلۡغَفُور
Hədis səhihdir. Tirmizi: 2036 hədisin həsən olduğunu demişdir. İbn
Hibban: 669 isə hədisin səhih oluğunu demişdir.
699

700

Burada ravinin adı səhv verilmişdir. Əbu Hüreyrədən



 Müslim: 2956,

Abdullah İbn Amrdan İmam Əhməd “Müsnəd” kitabında: 2\197, Əbu
Neym “əl-Hilyə”: 8\177 və Hakim “Müstədrak”: 4\315.
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Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq (bəlli
etmək) üçün ölümü və həyatı yaradan Odur. O, yenilməz
qüvvət sahibidir, (çox) bağışlayandır. (Mülk 2)
Sələfdən biri belə demişdir: “Bir şəxsin dünyaya qarşı
zahid olmasını və öz seçimini axirət üçün istifadə etdiyini
yoxlaması üçün insanlara verilmiş olan sevindirici şeylərə
baxsın. Bunlara sahib olanları və olmayanları araşdırsın.
Bunların vəziyyətinin bu ayədə bildirildiyi kimi olduğunu
görəcəkdir:

ُ َّلهَا لِنَبۡلُوَهُمۡ أ َُّيهُمۡ َأحۡسَنٞ
جعَلۡنَا مَا عَلَى ٱلۡأَرۡضِ زِينَة
َ إِنَّا
٧ اٞ
عمَل
َ
“Biz yer üzündə olanları onun (sakinləri) üçün (və ya
onun özünə məxsus) bir zinət yaratdıq ki, onlardan
hansının daha gözəl əməl sahibi olduğunu yoxlayıb ayırd
edək.” (Kəhf 7) Bundan sonra isə bu şeylərin bitəcəyi
axırının gələcəyi bildirilir:

ٓخزَنَ ُتهَا
َ ۡسأََلهُم
َ ٞ
َتكَادُ َتمَيَّزُ مِنَ ٱلۡغَيۡظِ كَُّلمَآ أُلۡقِيَ فِيهَا فَوۡج
٨ٞ
أَلَمۡ يَأۡ ِتكُمۡ نَذِير
“(Bu da bir həqiqətdir ki) Biz yer üzündə olan hər şeyi
(vaxtı gələndə) məhv edib qupquru bir torpağa döndərərik.
(Fani dünyaya, onun cah-cəlalına etibar yoxdur. Yer
üzündə olan heç bir şey əbədi deyildir. Müəyyən dövrdən
sonra orada mövcud olan hər şey məhv olacaqdır).” (Kəhf
8)”
Dünyaya gəlməsindəki, əsl məqsədin bu olduğunu dərk
edən insan, bütün gücü ilə dünyanı, əbədi yaşayış yeri olan
Axirət yurdu üçün azuqə topladığı bir məkan halına gətirər,
dünya üçün də bir yolçunun səfər zamanı ona lazım olan
qədəri ilə kifayətlənər. Bu məsələ Peyğəmbərin  aşağıdakı
hədisində də öz əksini tapır: “Mənim dünya rahatlığı ilə bir
508

əlaqəm yoxdur. Mənim dünyadakı vəziyyətim bir ağacın
altında kölgələnən və sonra da yoluna davam edən bir
yolcunun misalı kimidir”.701
Peyğəmbər  səhabələrdən bəzilərinə əldə edəcəkləri
azuqənin bir yolçunu azuqəsi miqdarında olmasını tövsiyə
etmişdir. Bunların arasında Səlman əl-Farisi , Əbu Übeydə
ibn Cərrah  , Əbu Zərr  və Aişə g vardır.702 Abdullah ibn
Ömərə  bu dünyada qərib və bir yolçu kimi olmasını,
özünü qəbir əhlindən (yəni ölmüş) saymasını tövsiyə
etmişdir.703
Bu dərəcəni əldə etmiş şəxslər iki qisimdir: Bunlardan bir
qismi həyatlarını davam etdirə biləcək qədər dünya malı ilə
yetinirlər. Zahidlərin çoxunun halı belədir. Bir qismi isə bəzi
mübah arzuları dadmaq üçün nəfsinə bəzi zamanlarda
genişlik verər, bununla da nəfsinin əməl etməsi üçün güc



Abdullah ibn Məsuddan
İmam Əhməd: 1\391, Tirmizi: 2377,
Hakim: 4\310. Tirmizi hədisin həsən səhih olduğunu demişdir.
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Həmçinin Abdullah ibn Abbasdan
İmam Əhməd: 1\301, Təbərani
“Kəbir” kitabında: 11898, Hakim: 4\310. İbn Hibban: 6352 hədisin səhih
olduğunu demişdir.
702 Abdu`r-Rəzzaq: 20632, Əhməd: 5\438, İbn Hibban: 4104, Təbərani
“Kəbir”: 6069, Qadai “Müsnəd Şihab”: 728, Əbu Neym “əl-Hilyə”: 1\195
Səlman əl-Farisidən  rəvayət etmişdir. Hakim: 4\417 hədisin səhih

g

olduğunu demiş, Zəhəbi də bunu təsdiq etmişdir. Həmçinin Aişədən
Tirmizi: 1780, Əbu Nueym “Tarix İsbahan”-da 1\89 rəvayət etmişlər.
Tirmizi hədisin ğarib olduğunu demişdir. Hakim: 4\310 hədisin səhih
olduğunu demiş, amma Zəhəbi bunu rədd edərək hədisin zəif olduğunu
bildirmişdir.
703 Hədisi bu şəkildə İmam Əhməd: 2\124, İbn Məcə: 4114, Leys İbn Əbu
Səlim yolu ilə Abdullah İbn Ömərdən
Səlim zəif bir ravidir.
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 rəvayət etmişlər. Leys İbn Əbu

qazanmasını və sakit qalmasını hədəfləmiş olarlar. Belə ki,
Peyğəmbər  buyurmuşdur:

ِ
ِ
ِ
ِ ََّ ِ"حبِب إ
ت قهَّرةه َعْي ِن ِف
ْ َ َو هجعل،يب
ل م ْن هدنْيَا هك هم الن َساءه َو الط ه
َ ه
"ِالصلَة
َّ
“Mənə dünyanızdan (bu dünyadan) gözəl ətir və qadınlar
sevdirildi. Namaz isə gözümün nuru edildi.” 704 Bu hədisi
İmam Əhməd və Nəsai Ənəsdən  rəvayət etmişlər.
İmam Əhməd Aişədən g belə rəvayət etmişdir:
“Peyğəmbər  bu dünyada gözəl ətiri, qadınları və yeməyi
sevərdi. Qadınları və gözəl ətirləri əldə etdi, yeməkdən isə
əlinə elə bir şey keçmədi”.705
Vəhb ibn Munəbbih belə demişdir: “Davud ailəsindən
bizə gəlib çatan hikmətli sözlərin birində belə deyilirdi:
“Ağıllı adamın bu dörd vaxtdan qafil olmaması lazımdır.
Vaxtın bir bölümündə nəfsini hesaba çəkməli, ikinci
hissəsində isə Rəbbinə yalvarmalıdır. Üçüncü hissəsində ona
qüsurlarını bildirən və nəfsinə qarşı onunla dost olan qardaşı
ilə görüşməli, dördüncü hissəsində isə nəfsi ilə halal və gözəl
şeyləri baş-başa buraxmalıdır. Bu dördüncüsü digər
vaxtlarda yerinə yetirməli olduğu şeyləri etmək üçün ona
köməkçi və qəlbin rahatlaması və istirahət etməsi üçündür”.
Mömin bir insan mübah arzularını yerinə yetirdiyi zaman
bunlarla Allah`a  ibadət edə bilmək üçün güclənməyi niyyət
edərsə, bu arzuları, əvəzində savab verilən ibadətlər halına
gələr. Muaz ibn Cəbəlin  bu sözü buna dəlildir: “Mən
yatmağı gecə ibadət etmək kimi sayıram”. Yəni o, gecənin
Nəsai “İşarətu`n-Nisə”: 7\61, İmam Əhməd: 3\128, Hakim
“Müstədrək”: 2\160.
705 İmam Əhməd “Müsnəd”: 6\72. Hədisin sənədində adı məlum
olmayan ravi var və buna görə hədis zəifdir.
704
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son hissəsini ibadətlə keçirmək üçün yatmağa niyyət edirdi.
Buna görə də gecə ibadəti ilə savab gözlədiyi kimi
yuxusundan da savab qazanmağı gözləyirdi. Bəziləri də
mübah olan bir istəyi üçün bir şey aldığı zaman onu
qardaşları ilə bölüşmək istəyərdi. Abdullah ibn Mübarəkdən
nəql edildiyinə görə, nəfsi bir şey istədiyi zaman,
dostlarından biri də onu yemek istəmədiyi müddət ərzində o
şeyi yeməzdi. Onlardan biri bunu yemək istədiyi zaman
onunla birlikdə yeyərdi. Ürəyi bir şey yemək istədiyi zaman
onunla birlikdə yeməsi üçün bir qonağın gəlməsinə dua
edərdi.
Əvzainin belə dediyi nəql olunur: “Bu üç qisim insanın
yediyindən dolayı onlara hesab yoxdur: Sahurda yeyilən
yemək, oruclunun iftarda yediyi yemek və qonağın yediyi
yemək”.
Həsən əl-Bəsri belə demişdir: “Dünyada sənin üçün
faydalı olan şeyləri istəməyin dünyanı sevmək deyildir.
Dünyada ehtiyacın olan bir şeyi tərk etməyin isə zahidlikdir.
Bir şəxs dünyanı sevər və bu da onu sevindirərsə qəlbindən
axirət qorxusu getmişdir”.
Səid ibn Cübeyr belə demişdir: “Aldadıcı şeylər, bir
insanı Axirəti tələb etməkdən uzaqlaşdıran şeylərdir. Əgər
bu şeylər onu Axirət istəyindən uzaqlaşdırmırsa bunlar
aldadıcı şeylər deyil, onu daha üstün hədəflərə çatdıran
faydalardır”.
Yəhya ibn Muaz ər-Razi belə demişdir: “Dünyanı necə
sevməyim; həyatımı davam etdirmək üçün lazım olan
azuqəmi ondan qazanıram və Axirətimi mənə qazandıran
ibadətləri onda edirəm”.
Ariflərdən olan Əbu Saffan ər-Ruanidən soruşurlar:
“Allah`ın  Quranda pislədiyi və ağıllı insanın uzaq durmalı
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olduğu dünya məfhumu nədir?” O, belə cavab verir:
“Dünyada əlinə keçən şeylərlə dünyalıq şeylərin arxasınca
qaçarsansa, bunlar pislənmişdir. Ancaq qazandıqlarınla
Axirəti tələb etdiyin zaman bunlar pislənməz”.
Həsən əl-Bəsri belə demişdir: “Dünya mömin üçün gözəl
bir yurddur, çünki dünyada az bir əməl edər və orada
Cənnət üçün azuqə toplayar. Dünya kafir və münafiq üçün
necə pis bir yerdir, belə ki, gecələrini boş keçirər və
Cəhənnəm üçün azuqə toplayar”.
Əyqa ibn Abd əl-Kəlai deyir ki, Peyğəmbər  belə
buyurmuşdur:

، َي أَ ْه َل الَنَّ ِة: قَ َال للاه،"إِ َذا َد َخ َل أَ ْه هل الَن َِّة الَنَّةَ و أَ ْه هل النَّا ِر النَّ َار
ِِ
ِ َك ْم لَبِثْ ته ْم ِف الَْر
: قَ َال،ض يَ ْوٍّم
َ ض َع َد َد سن
َ  لَبِثْ نَا يَ ْوما أ َْو بَ ْع:ي؟ قَاهلوا
ٍّ
ٍّ
ِ
 ْام هكثهوا فِ َيها،ض َوِان َو َجنَِّت
ْ  َر َْحَِت َو ِر،ض يَ ْوم
َ ن ْع َم َما َّاتَْرهْت ِف يَ ْوم أَْو بَ ْع
ِ
ِِ
ِِ
ِ  َك ْم لَبِثْ ته ْم ِف الَْر:ول ِلَ ْه ِل النَّا ِر
ي؟
 هثَّ يَ هق ه،ين
َ ض َع َد َد سن
َ ين همَلَّد
َ َخالد
ٍّ
ٍّ
ِ
ض
َ س َما َّاتَْرهْت ِف يَ ْوم أَْو بَ ْع
َ  لَبِثْ نَا يَ ْوما أَْو بَ ْع:قَالهوا
َ  بْئ: فَيَ هقو هل،ض يَ ْوم
ٍّ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
"ين
َ ين همَلَّد
َ  ْام هكثهوا ف َيها َخالد، َس َخطي َو َم ْعصيَِت َو َنري،يَ ْوم
“Cənnət sakinləri Cənnətə, Cəhənnəm sakinləri də
Cəhənnəmə girdikdən sonra Allah  belə buyuracaq: “Ey
Cənnət sakinləri! Yer üzərində neçə il qaldınız?” Onlar cavab
verirlər: “Bir və ya bir neçə gün”. Allah  belə buyurur: “Bir
və ya bir neçə gündə necə gözəl ticarət etdiniz, Rəhmətimi,
Rizamı və Cənnətimi qazandınız. Orada əbədi və daimi
olaraq qalın!” Allah  sonra Cəhənnəm sakinlərindən
soruşar: “Yer üzərində neçə il qaldınız?” Onlar cavab
verirlər: “Bir və ya bir neçə gün”. Bu zaman Allah  belə
buyurur: “Bir və ya bir neçə gündə necə pis bir ticarət
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etdiniz, qəzəbimi, üsyankarlığı və Cəhənnəmi qazandınız.
Orada əbədi və daimi olaraq qalın!”706
Hakim Səid ibn Tariqdən o da atasından Peyğəmbərin 
belə buyurduğunu rəvayət edir:

ِ ِ
 َو،َّار الدُّنْيَا لِ َم ْن تَ َزَّوَد ِمْن َها ِآل ِخَرتِِه َح َّّت يهْر ِض َي َربَّهه
"نَع َمت الد ه
ِ ت الد
ِ ْ صر
ِِ ِ
ِ بِْئس
 َو إِ َذا،ضا َربِِه
َ ت بِه َع ْن ِر
َ َّار ل َم ْن
ه
َ َّ َ َو ق،ص َّدتْهه َع ْن آخَرته
َ
ِ
ِ َ قَال، قَبَّح للا الدُّنْيا:قَ َال العب هد
ُّ ت
"صان لَربِِه
َْ
َ  قَبَّ َح للاه أَ ْع:الدنْيَا
َ
َ

“Bu dünya Axirəti üçün azuqə hazırlayan və Rəbbinin
razılığını qazanan şəxs üçün nə gözəl bir məkandır.
Axirətinə mane olan və Rəbbinin razılığını qazanmayan
üçün də nə pis bir məkandır. Qul dünya üçün: “Allah  sənin
üzünü qaraltsın!” dediyi zaman dünya ona belə cavab verər:
“Allah  bizim üzərimizdə Ona üsyan edənlərin üzünü
qaraltsın!” 707 Hədisi rəvayət edən Hakim hədisin səhih
olduğunu demişdir. Bu hədisi həmçinin Uqeyli də rəvayət
etmişdir. O demişdir: “Hədisin ravilərindən olan Abdu`lCəbbar bilıinməyən bir ravidir. Bu söz Ali ibn Əbu Talibin 
sözü olaraq da rəvayət edilmişdir.
Əli ibn Əbu Talibə  isnad edilən sözü İbn Əbu Dünyə
zəif bir sənədlə rəvayət etmişdir: “Bir dəfə Əli ibn Əbu Talib
 bir nəfərin dünyanı söydüyünü eşidib belə deyir: “Dünya
Hədisi İbn Kəsir “Təfsir” kitabında İbn Əbu Hatimdən, Əbu Nueym
“əl-Hilyə” kitabında: 5\132 rəvayət etmişdir. Bu hədis Əbu Nueymin də
dediyi kimi mürsəl hədisdir.
707 Hakim “Müstədrak”: 4\312, Ramahurmuzi “Əmsal”: 57\148, İbn
Udey “Kamil”: 3\1099, Uqeyli “Duəfa”: 3\89,. Hakim hədisin səhih
olduğunu demiş, ancaq imam Zəhəbi hədisin münkər olduğunu
bildirmişdir. Hədisin ravilərindən Abdu`l-Cəbbar bilinməyən bir şəxsdir.
İraqi də “Təxric əl-Əhya” kitabında: 4\19 bunun zəif olduğunu
bildirmişdir.
706
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ona qarşı doğru olanlar üçün doğru bir məkan, onu
anlayanlar üçün bir sağlamlıq yurdu, ondan azuqə
toplayanlar üçün çox zəngin bir yer, Allah`ı  sevənlərin
məscidi, vəhyin endiyi məkan, mələklərin namazgahı və
Allah  dostlarının ticarətxanasıdır. Orada Allah`ın 
rəhmətini qazanın və qazanc olaraq Cənnəti əldə edin. Hər
kim dünyanı pisləyərsə o da ondan ayrılmasına icazə verir,
həm özünün həm də ona bağlananların qüsurlu olduğunu
bildirir. O bəlaları ilə ibrət verir, sevincləri ilə bizdə sevinci
artırır. Peşman olanlar onu qınayar, digər tərəfdən o biriləri
də onu tərifləyər. Onun sizə nəql etdiklərini təsdiq edin,
nəsihətlərindən ibrət alın. Ey dünyanın aldadıcı tərəfləri ilə
aldanmış şəxs! Dünya sənə nə zaman təslim edildi? Səni nə
zaman aldatdı? Torpağa uzanmış yatan babalarınlamı?
Yoxsa çürümüş olan analarının bədənləri iləmi? Neçə dəfə
onu əlinlə qarışdırıb, ovuclarınla didik-didik edərək şəfa
istədin, onun üçün həkim axtardın! Ancaq ehtiyacını əldə
edə bilmədin və istədiyin yerinə yetirilmədi. Sabah onların
çürüdüyü yerdə dünya səni də çürüdərək sənə gözəl bir dərs
verəcəkdir. Ancaq ağlamağın sənə fayda verməyəcək.
Dostlarının da sənə bir faydası olmayacaqdır”.708
Bu sözləri ilə möminlərin əmiri olan Əli ibn Əbu Talib 
dünyanın hər bir şəkildə pislənmiş olmadığını bizə açıqlamış
oldu. Dünya onun içində saleh əməllər edərək axirət azuqəsi
hazırlayanlara görə tərifə layiqdir. Onda peyğəmbərlərin
məscidləri yerləşir. Digər tərəfdən dünya vəhyin də endiyi
məkandır. Həm də möminlər üçün bir ticarətxana olduğu
üçün, orada Allah`ın  rəhmətini qazanarlar və ticarətlərinin
qazancı olaraq Cənnəti əldə edərlər. Bu sifətlərə sahib olanlar
üçün dünya nə gözəl bir yaşayış yeridir!
708

İbn Əbu Dünyə “Zəmmu`d-Dünyə”: səh. 147.
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Onun aldadıcı və hiyləgər olmasına gəldikdə isə, dünya
öz öyüdləri ilə açıq bir şəkildə bizə elan edir, ibrətləri ilə
nəsihət verir, necə bir fəlakət ilə ayıblanacaq bir yaşayış yeri
olduğunu əhalisinə açıq bir şəkildə göstərir. Onların
hallarındakı dəyişiklik açıq bir şəkildə görünür,
sağlamlıqdan xəstəliyə, cavanlıqdan yaşlılığa və çöküşə
doğru keçid, znginlikdən yoxsulluğa, izzətdən zillətə gediş
açıq bir şəkildə izlənməkdədir. Ancaq dünyaya bağlı
olanların bu bağlılğı onları kar və kor etmişdir. Bu növ
insanlar dünyanın bu çağırışlarını eşitməzlər.
Dünya öz dili ilə baxın elan edir,
Əgər ona qulaq asan varsa, baxın belə deyir.
Özünə güvənən necə ömürlər çürütdüm,
Necə cəmiyyətləri toplanmayacaq şəkildə dağıtdım.
Yahya ibn Muaz ər-Razi belə deyir: “Əgər insanlar qeyb
aləmində dünyanın bitəcək olmasına görə deyilən ağıları
eşitmiş olsalardı qəlbləri paça-parça olardı”.709
Hikmət əhli olan bir şəxs belə demişdir: “Dünya, günlərin
insanlara söylədiyi ibrətli misallardır. Zamanın söylədiyi elm
üçün tərcüməyə gərək yoxdur. Dünya sevgisi, bu nəsihətlərə
qarşı qəlblərin qulaqlarını karlaşdırır. Bütün məxluqat eşitsə
də o bir şey eşitməz”.
Ehtiyaclarından artıq şeylərə qarşı zahidlərin davranışları
üç növdür: Bəziləri bunları əldə edər, bunları mühafizə edər
və Allah`a  yaxınlaşmaq üçün bunları bir vasitə olaraq
istifadə edər. Səhabələr və digər bir çox şəxs belə edərdi.
Əbu Süleyman beli deyir: “Osman  və Abdu`r-Rahman
ibn Avf  Allah`ın  yer üzündəki xəzinələri idi. Buradan

709

Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 10\56.
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Allah`a  itaət üçün xərcləyərdilər. Onların qəlbən etdikləri
bu əməllər Allah`ın  razılığı üçün idi”.710
Zahidlərdən bəziləri isə əlində nə varsa hamısını
verərdilər və heç nəyi saxlamazdılar. Bunlar da iki
qisimdirlər: Bir qismi onda olanları öz iradəsi və qəlbinin
rahatlığı ilə paylayar, digər bir qismi nəfsləri ilə mübarizə
apararaq bu işi edirdi. Bunlardan hansının daha üstün
olmasında ixtilaf edilmişdir. İbn Səmmak və Cüneyd nəfsin
comərdlik və zahidlik məqamının həqiqətinə çatdığı üçün
birincinin daha fəzilətli olduğunu demişdirlər. İbn Əta isə
nəfsə qarşı mübarizə olduğu üçün ikincinin daha üstün
olduğunu qeyd etmişdir.
Zahidlərdən bir qismi isə artıq bir şey əldə etmək üçün
çalışmazdılar və bunlar ehtiyacları olan şeylərin daha
çoxunu istəməzdilər. Bu istəksizlikləri, daha çoxunu
qazanmaq qüdrətləri olduğu halda və ya bunun əksi olduğu
zaman ortaya çıxa bilər. Bunda ən üstünü qüdrəti olduğu
halda bunu istəməyənlərin davranışlarıdır. Buna görə də
sələfdən bir çox insan, Ömər ibn Əbdü`l-Əzizin Veysəl
Qarani və oxşarlarından daha zahid olduğunu demişdirlər.
Əbu Süleyman711 və bir çox şəxs bu görüşdədirlər.
Malik ibn Dinar belə deyərdi: “İnsanlar, Malik zahiddir
deyirlər, əsl zahid Ömər ibn Əbdü`l-Əziz idi”.712
Alimlər bu ikisinin hansının daha üstün olduğu haqqında
ixtilafa düşmüşdülər: Halal olan şeylərdən öz ruzisini tələb
edib onunla qohumlarına kömək etmək və özünə də bir
şeylər ayırmaqmı daha üstündür, yoxsa təmamilə ruzi tələb
etməyi tərk etməkmi? Bəziləri tamamilə tərk etmək və uzaq
Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 9\ 262.
Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 9\272.
712 Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 5\257.
710
711
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dayanmağı seçərək bunun daha üstün olduğunu deyirlər.
Həsən əl-Bəsri bunların arasındadır. Digərləri isə halal
yoldan əldə edilməsinin daha fəzilətli olduğunu demişdirlər.
İbrahim ən-Nəxəi bu fikri müdafiə edənlərin arasındadır.
Dünyanı qəlbləri ilə tərk edən zahidlərin bu barədə
qəlbləri və müşahidələrinə isnad edərək fərqli müəyyən
etmələri və dəyərləndirmələri vardır. Bir qismi, artıq bir şey
əldə etmək üçün çalışmağı da əlavə bir yorğunluq olaraq
görür və buna görə də özünü rahatlatmaq məqsədilə zühd
yolunu seçərlər. Həsən əl-Bəsri belə deyir: “Zahidlik
dünyada bədəni və qəlbi rahatladar”.713
Zahidlərdən bəziləri dünya malından ehtiyaclarından
artığını aldıqları zaman axirətdəki paylarından azalacağı
qorxusu ilə zahidlik yolunu seçmişdirlər. Bəziləri isə
ehtiyaclarından çoxunu əldə etdikləri zaman Qiyamət günü
hesablarının uzanacağından qorxduqları üçün bunu tərk
etmişdirlər. Zahidlərdən biri belə demişdir: “Allah`dan 
dünyalıq istəyən şəxs, hesab günü uzun müddət sorğusualda gözləməyi istəmiş olur”.714
Bəzi zahidlər isə dünyanın bir çox ayıblarla dolu
olduğunu, halının tez-tez dəyişməsini və içindəki hər şeyin
tezliklə bitdiyini dilə gətirir. Bu qədər dəyərsiz və tez bir
zamanda bitməsinə baxmayaraq rəzil və yüngül xarakterli
insanlar ondan pay almaq üçün yarışırlar. Bunun üçün də
zahidlər dünyadan üz çevirirlər. Zahidlərin birindən
soruşurlar: “Sənin dünyaya dəyər verməyinin səbəbi nədir?”
O, belə dedi: “Vəfasının azlığı, cəfasının çoxluğu və onu
istəyənlərin rəzillər olmasıdır”.

713
714

Tavusdan İmam Əhməd “Zühd”: səh. 10.
Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 8\338.
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Onlardan bəziləri isə dünyanın Allah  qatında nə qədər
dəyərsiz olduğunu gördükləri üçün ondan uzaq dayanırlar.
Fudeyl ibn İyad belə deyir: “Əgər bu dünya içərisindəki hər
şeyi ilə birlikdə axirətdə məndən hesab soruşulmayacaq
şəkildə mənə təqdim olunsaydı, bir şəxsin ölmüş bir şeyin
yanından keçdiyi zaman paltarının bulaşmaması üçün ondan
qorunduğu kimi mən də dünyadan bu şəkildə
qorunardım.”715
Bəziləri də, axirət üçün hazırlıq etməyə və ora üçün azuqə
toplamağa mane olacağı qorxusu ilə dünyadan uzaq
dayanırdılar. Həsən əl-Bəsri belə deyir: “Onlardan
(zahidlərdən) biri çox sıxıntılı bir həyat yaşasa, halal bir şey
də başının yanında olsa və bir nəfər ona “Gəlib bu maldan
götürmürsənmi?” desə, o da; “Xeyr! Vallahi mən bunu
etmərəm! Onu götürdüyüm təqdirdə qəlbimin və əməlimin
fəsada uğrayacağından qorxuram”. deyərək cavab verər.716
Ömər ibn Münkədirə bir miqdar mal göndərilmişdi. Bunu
gördüyü zaman Ömər ibn Münkədir ağlamağa başladı və
ağlamağı şiddətləndi. Daha sonra belə dedi: “Dünyanın
qəlbimi məğlub etməsindən və axirətdə bir payının
qalmamasından qorxuram. Məni ağladan bu qorxudur”.
Sonra əmr etdi və gələn malı Mədinənin kasıblarına
payladılar.
Zahidlərin bəziləri dünya malının onları Allah`a  qulluq
etməkdən uzaqlaşdıracağından qorxurlar. Rabia belə deyir:
“Dünyanın başdan ayağa qədər halal olaraq mənim olmasını
və mənim də bunu Allah  yolunda xərcləməyimi istəmərəm.
Çünki bu bir göz açıb yumana qədər də olsa məni Allah`a 
ibadət etməkdən uzaqlaşdıra bilər”.
715
716

Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 8\89.
İmam Əhməd “Zühd”: səh. 260, Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 6\269.
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Əbu Süleyman əd-Darani belə demişdir: “Zühd, sənin
Allah`ın  (zikri) ilə məşğul olmağına mane olan hər bir şeyi
tərk etməyindir”. 717 Başqa bir yerdə isə belə deyir: “Səni
Allah`ın  (zikri) ilə məşğul olmaqdan uzaqlaşdıran hər bir
şey, ailə, mal-dövlət və övladların, sənin üçün
uğursuzdur”.718
Yenə Əbu Süleyman belə deyir: “Zahidlər bu dünyada iki
təbəqədir. Bir qismi dünyada zahid olub, dünyada olduqları
zaman axirət ruhu açılmamış şəxslərdər. Digər qismi isə,
dünyada zahid olub orada onlara axirətdən bir ruh
açılanlardır. Onlar üçün Allah`a  ibadət halı üzərində
olmaqdan daha sevimli bir şey yoxdur”.719
Başqa bir yerdə isə onun belə dediyi rəvayət olunur:
“Zahid adam dünya məşğuliyyətlərini tərk etmiş və
bunlardan başı sakit olan şəxs deyildir. Həqiqi zahid
dünyaya dəyər verməyən və axirət üçün çalışıb
yorulandır”.720
Zahid olmaq və dünyaya dəyər verməməkdən məqsəd,
qəlbi bunlarla məşğul olmaqdan qurtarmaqdır. Belə ki, zahid
Allah  üçün, Onu tanımaq üçün, Ona yaxınlaşmaq, Onunla
ünsiyyət və Ona qovuşmaq şövqi ilə çalışmaq üçün boş vaxt
tapmış olar. Bununla məşğul olmaq dünya ilə məşğul olmaq
sayılmaz. Peyğəmbər  buyurmuşdur: “Mənə sizin
dünyanızdan qadın və gözəl qoxu sevdirildi, namaz mənim
gözümün nuru edildi”. 721

Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 9\258.
Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 9\264.
719 Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 9\274.
720 Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 9\273.
721 Bu hədis səhhdir, kitabın birinci cildində təxrici verilmişdir.
717
718
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Bu hədisdə gördüyümüz kimi, Peyğəmbər  namazı ona
sevdirilən dünya nemətlərinin içərisində saymamışdır. İmam
Əhmədin “Müsnəd” kitabında və Nəsainin rəvayətində bu
belə qeyd edilmişdir. Zənnimcə, bu iki hədis alimindən geri
qalanlar belə rəvayət etmişdirlər: “Sizin dünyanızdan mənə
üç şey sevdirildi”. 722 Burada namaz da dünyaya daxil
edilmişdir. Buna aşağıdakı hədis də şahidlik edir:

 أَْو َعالِما أَْو، إِلَّ ِذ ْكَر للاِ َو َما َوالَهه، َم ْلعهون َما فِ َيها،"الدُّنْيَا َم ْلعهونَة
"همتَ َعلِما
“Dünya lənətlənmişdir və içindəkilər də lənətlənmişdir.
Ancaq Allah`ı  zikr etmək, Onun bəyəndiyi əməllər, alimlər
və elm öyrənənlər bunun xaricindədirlər.” Hədisi ibn Məcə
və Tirmizi rəvayət etmişdir. Tirmizi Əbu Hüreyrədən 
mərfu 723 olaraq rəvayət edilən hədisin həsən olduğunu
demişdir.724 Bu hədisin bənzəri mürsəl725 və muttasil726 olaraq
rəvayət edilmişdir.
Hədisin bu şəkildə rəvayəti şəz olub, mənaya uyqun gəlməməkdədir.
Çünki namaz dünya əhalisinə aid olan işlər arasında deyildir. Həmçinin
hədisin rəvayət edilən heç bir yolunda bu şəkildə rəvayət edilməmişdir.
Bunu İbn Qayyim “Zədu`l-Miəd” kitabında: 1\151, İraqi , İbn Həcər
“Təlxisu`l-Xəbir” kitabında: 3\116 və Səxavi “Məqasidu`l-Həsənə”
kitabında: səh. 180 rəvayət etmişlər.
723 Mərfu hədis, səhabə, tabiun və digər nəsillərin, sənədi birləşik olub
722



olmamasına baxmayaraq Peyğəmbərdən
rəvayət etdikləri hədisə
deyilir.
724 Tirmizi: 2322 və İbn Məcə: 4112. Tirmizinin də dediyi kimi hədisin
sənədi həsəndir. Hədisi həmçinin imam Əbu Hənifə “Camiu`l-Məsənid”
kitabında: 2\72 Ummu Hənidən, Əbu Nueym “əl-Hilyə” kitabında:



3\157 Cabirdən rəvayət etmişlər.
725
Mürsəl hədis, tabiunun səhabəni
Peyğəmbərdən

 rəvayət etdiyi hədisdir.
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qeyd

etmədən

bir

başa

Təbarani Əbu Dərdadan  mərfu olaraq belə rəvayət
etmişdir: “Dünya və içindəkilər lənətlənmişdir, ancaq
Allah`ın  rizasını qazanmaq üçün olanlar istisnadır”.727 İbni
Əbu Dünyə bunu məvquf 728 olaraq rəvayət etmişdir. 729
Həmçinin Şəhr ibn Həvşəbdən Ubadə  vasitəsi ilə mərfu
olaraq belə rəvayət etmişdir: “Qiyamət günü dünya gətirilər,
“Allah`ın  razılığı üçün olan hissələrini ondan ayırın, digər
hissələrini isə oda atın” deyilər”.
Dünya və içindəkilər lənətlənmişdir deyildikdə, bunların
Allah`dan  uzaq olduğunu bildirməkdədir. Çünki hamısı
insanları Allah`ı  zikr etməkdən və ibadət ilə məşğul
olmaqdan uzaqlaşdırır. Ancaq Allah`a , Onu tanımağa,
yaxınlaşmağa və Onun razılığını qazanmağa sövq edən elm,
Allah`ı  zikr etmək və qulun Allah`a  yaxınlaşmasına
yardımçı olan işlər lənətlənmiş şeylərin xaricindədir. Belə ki,
dünyanın var olmasındakı məqsəd də budur. Allah 
qullarına Ondan qorxmağı və Ona itaət etmələrini əmr
etmişdir. Bu da, davamlı olaraq Allah`ı  zehində tutmaq
(zikr) ilə mümkün ola bilər. Abdullah ibn Məsudun  dediyi
kimi: “Allah`a  qarşı həqiqi mənada təqva sahibi olmaq,
Onu
daimən
zikr
etmək
(xatırlamaq)
və
heç
730
unutmamaqdır”. Belə ki, Allah  namazı, Onu xatırlamaq



Muttasil hədis, ən son ravisindən Peyğəmbərə qədər, sənədində heç
bir qopuqluq olmayan hədisə deyilir.
727 Təbərani “Mucəmu`l-Kəbir”: 10\222. sənədində Xuddaş ibn Muhacir
vardır və bu ravi hədis alimləri tərəfindən tanınmır. Həmçinin bunu
Əzdi “Duəfa” və “Lisan”: 2\294 kitablarında qəvayət etmişlər.
728 Məvquf hədis səhabəyə nisbət edilən hədisə deyilir.
729 İbn Əbu Dünyə “Zəmmu`d-Dunyə”: səh. 6.
730Bunu Təbəri “Camiu`l-Bəyan”: 7536, Təbərani “əl-Kəbir”: 7501, Hakim
“Müstədrək”: 2\294. Hədis səhihdir və bu sözün tam şəkli belədir:
726

“Allah`a

 qarşı həqiqi bir mənada təqva sahibi olmaq, Ona itaət edib
521

və zikr etmək üçün əmr etmişdir. Hac və tavaf da belədir.
İbadətlərin içərisində ən üstün və fəzilətli olanları, içərisində
Allah`ın  ən çox zikr edildiyi ibadətlərdir. Bunlar isə
qınanmış olan dünya mənasının xaricindədir. Dünyanın və
içərisində olan bütün məxluqatın yaranış səbəbi də əslində
elə budur. Allah  belə buyurur:

٥٦ َِومَا خََلقۡتُ ٱلۡجِنَّ َوٱلۡإِنسَ إَِّلَّ لِيَعۡبُدُون
Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün
yaratdım! (Zariyat 56)
Fəqihlərin və sufilərin bir qismi, bu dünyada edilən
ibadətlərin Cənnətdə edilən ibadətlərdən daha fəzilətli və
üstün olduğunu zənn etmişdirlər. Onlar belə deyirlər:
“Cənnətdəki nemətlər qulun payıdır, dünyada edilən
ibadətlər isə Rəbbin haqqıdır. Rəbbin haqqı da qulun
payından
daha
üstündür”.
Bu
səhvdir,
onların
düşüncələrinin səhv olduğunu gücləndirən bir başqa xüsus
da təfsir alimlərinin aşağıdakı ayəyə verdikləri açıqlamadır.
Allah  buyurur:

ٍ يَوۡمَئِذٞ
 مِّنۡهَا وَهُم مِّن َفزَعٞ
مَن جَآ َء بِٱلۡحَسَنَةِ فََلهُۥ خَيۡر
٨٩ َءَامِنُون
Hər kəs (Rəbbinin hüzuruna) yaxşı əməllə gəlsə, onu
(bu əməlin) müqabilində daha yaxşı bir mükafat (Cənnət)
gözləyir. Belələri o gün (qiyamət günü) dəhşətli qorxudan
da əmin olarlar. (Nəml 89)
Təfsir alimləri deyirlər ki, ayədə keçən “yaxşı əməl”
kəlməsinin mənası “Lə iləhə illəllah sözüdür”. Bundan daha
xeyirli bir söz yoxdur. Ancaq cümlədə sözlərin önə və arxaya
keçməsi vardır. Deyilmək istənilən məna belədir: “O, şəxs
üsyan etməmək, Onu zikr edib heç unutmamaq və Ona şükr edib
nankorluq etməməkdir”.
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üçün onda (yəni o sözdə) xeyir vardır”, yəni sözü deyən şəxs
üçün o sözü deməsi səbəbilə xeyir vardır. Bu mövzuda
doğru olan görüş, ayə və hədislərdən də açıq bir şəkildə başa
düşdüyümüz kimi axirətin mütləq bir mənada dünyadan
daha xeyirli olduğudur. Hakim “Səhih” kitabında 731
Müstəvrid ibn Şəddaddan  belə dediyini rəvayət etmişdir:

ِ
 إَِّّنَا:ض هه ْم
ِ " هكنَّا ِعْن َد الن
 فَ َق َال بَ ْع ه، فَتَ َذا َك هروا الدُّنْيَا َو اآلخَرَة، َّب
ِ
ِ ِ
َّ  َو فِ َيها،الصلَةه
 َو.الزَكاةه
َّ  َو فِ َيها،الع َم هل
َ  َو ف َيها،ِالدُّنْيَا بَلَغ ل ْلخَرة
ِ :قَالَت طَائَِفة ِمْن هم
ول
 فَ َق َال َر هس ه، َو قَالهوا َما َشاءَ للاه،اآلخَرةه فِ َيها الَنَّةه
ْ
ْه
ِ  ما الدُّنْيا ِف: ِللا
 فَأَ ْد َخ َل،اآلخَرةِ إِلَّ َك َما َيَْ ِشي أَ َح هد هك ْم إِ َل اليَِم
َ
َ
" فَ هه َو الدُّنْيَا، فَ َما َخَر َج ِمْنهه،صبَ َعهه فِ ِيه
ْ ِإ

“Peyğəmbərin  yanında oturmuş, dünya və axirət
haqqında danışırdıq. Bəziləri dedilər: “Dünya axirətin
körpüsüdür, əməllər orada edilir, namaz orada qılınır və
zəkat orada verilir”. Digərləri isə belə dedilər: “Axirətdə
Cənnət vardır”. Bir qədər danışdıqdan sonra Peyğəmbər 
buyurdu: “Axirət ilə müqayisədə dünya, sizdən bir nəfərin
dənizə gedib barmağını (dənizin suyuna) batırıb çıxarması
kimidir. Çıxardığı zaman barmağının üzərində nə çıxarsa,
dünya da budur”.
Bu hədis axirətin, dünya və içində olan əməllərdən daha
fəzilətli olduğu haqqındakı bir hökmdür. Bunun izahı isə
budur: “Dünyanın kamiliyyəti elm və əcələ dayanır, elmdən
məqsəd elə əməldir. Bu kamiliyyət, axirətdə dünyadakı ilə
müqayisədə daha çox olur. Elmin əsli Allah`ın  isim və
Hakim “Səhih”: 4\319. İmam Zəhəbi hədisin səhih olduğunu
təasdiqləmişdir.
731
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sifətlərini bilməkdir. Axirət aləmində insanın önündəki
pərdələr qalxacaq, dünyadakı xəbər olaraq ona çatan
məlumatları gözlə görmüş olacaqdır. Yəni “elmu`l-yəqin”
olanlar “aynul yəqin”ə çevriləcəkdir (məlumata söykənən
xəbərlər gözlə görüləcəkdir). Allah  haqqında məlumat
(mərifətullah), Onu görmək və seyretmək halına gələcəkdir.
Heç axirətdəki bu vəziyyətlə dünyadakılar müqayisə
edilərmi?
Bədən ilə edilən əməllərə gəldiyimizdə, bunun dünyada
iki məqsədi vardır:
Birincisi, bədənin üzvlərini Allah`a  itaətlə məşğul etmək
və ibadətlə yormaqdır. İkincisi isə, qəlbləri Allah`a 
bağlamaq və zikri ilə nurlandırmaqdır.
Bunlardan birincisi Cənnət əhalisinin üzərindən
qaldırılmışdır. Belə ki, bu mövzuda gələn bir rəvayətə görə,
Allah  Cənnət əhalisinə göründüyü zaman, onlar səcdəyə
qapılacaqlar, ancaq onlara belə səslənəcək: “Başınızı qaldırın!
Çünki siz artıq əməl diyarında deyilsiniz”.
İkinci məqsədə gəldiyimizdə isə, bu xüsus Cənnət əhalisi
üçün ən mükəmməl bir şəkildə və tam olaraq
gerçəkləşəcəkdir. Axirətdə gerçəkləşəcək olanlarla, dünyada
ikən qəlblərdə gerçəkləşən yaxınlıq, ünsiyyət və bağlılıq
hisləri ilə müqayisə edilməyəcək şəkildə fərqləri vardır.
Axirətdə Allah`ı  açıq bir şəkildə görəcəklər, qəlbləri,
gözləri və qulaqları, Onu görmək və kəlamını eşitmək
nemətinə nail olacaq. Bunlar xüsusilə cümə və bayram
namazları vaxtlarında olacaq. Allah`a  yaxın olan qullar isə
bu nemətləri hər gün iki dəfə sabah və axşam tərəfi yəni
sübh və əsr namazları vaxtlarında əldə etmiş olacaqlar.
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Buna görə Peyğəmbər  Cənnət əhalisinin Rəbblərini
görəcəklərini qeyd etdikdən sonra732 sübh və əsr namazına
riaəyət etməyi onları təşviq etmişdir. Çünki bu iki namaz
vaxtı, Cənnət əhalisinin içərisindən xüsusi şəxslərin Allah`ı 
görmələri və ziyarəti ilə şərəflənəcəkləri iki vaxtdır.
Bununla birlikdə Cənnət əhalisi üçün Quran oxumaq və
zikr neməti heç vaxt kəsilmədən davam edəcəkdir. Orada
necə ki, təbii olaraq nəfəs almaları onlara ilham edilirsə,
Allah`ı  təsbih etmələri də onlara ilham ediləcəkdir. İbn
Üyeynə belə deyir: “Cənnət əhalisi üçün “Lə iləhə illəllah”
sözü, dünya əhalisi üçün isti gündə soyuq suyun verdiyi
ləzzət kimidir. Ariflərin, Allah`ın  zikrindən dünyada
aldıqları zövq hara, Cənnətd daddıqları bu zövq hara..!”
Bununlada biz anlamış olduq ki, “Hər kəs (Rəbbinin
hüzuruna) yaxşı əməllə gəlsə, onu (bu əməlin)
müqabilində daha yaxşı bir mükafat (Cənnət) gözləyir”
(Nəml 89) ayəsində qəsd edilən yaxşı əməl şəhadət
kəlməsidir və bu kəlmənin savabı, onu deyən şəxsi Cənnət
əhalisinin sahib olduğu nemətlərə çatdıracaqdır.
Hər bir halda, Cənnət əhalisinin Allah , Onun sifətləri və
felləri haqqında məlumatları, Ona yaxınlıq, Onu görmək və
zikrindən ləzzət almaq, dünyada mahiyyətinin tam olaraq
bilinməyəcəyi və ifadə edilməyəcək bir haldır. Çünki
dünyadakılar bunları tam mənası ilə dərk edə bilməzlər. Belə
ki, bu qeyd edilən şeylər heç bir gözün görmədiyi, heç bir
qulağın eşitmədiyi və heç bir bəşərin xəyal etmədiyi növdən
olan nemətlərdir. Allah`dan  diləyimiz odur ki, bizdə ortaya



Allah`ı
görmək mövzusunda müxtəlif səhabələrdən çoxlu sayda
rəvayətlər vardır. Misal olaraq bunlara baxmaq olar: Buxari: 554, 743,
7439, Müslim: 301, 302, 633, Əbu Davud: 4729, Tirmizi: 17, 21, İmam
Əhməd: 4\360.
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çıxan şərlərə baxaraq bizi xeyirlərindən məhrum etməsin.
Amin...
İndi təkrar öz mövzumuza dönüb hədisimizi açıqlamağa
davam edək. Peyğəmbər  belə buyurur: “Dünyada zahidlik
et, Allah  səni sevsin”. Bu hədis dünyaya qarşı zahid
olanları Allah`ın  sevdiyinə bir işarədir. Sələfdən biri belə
deyir: “Həvarilər İsaya belə dedilər: “Ey Allah`ın Ruhu! Bizə
bir kəlmə öyrət ki, Allah  bizi sevsin. İsa belə dedi:
“Dünyaya nifrət edin ki, Allah  da sizi sevsin”.
Allah  axirətin əvəzində dünyanı seçənləri qınayaraq
belə buyurur:

٢١ َخ َرة
ِ ٓ وَتَ َذرُونَ ٱلۡأ٢٠ َكََلَّ بَلۡ تُحِبُّونَ ٱلۡعَاجَِلة
Xeyr, xeyr! Siz tez keçib gedəni (fani dünyanı)
sevirsiniz. Axirəti isə tərk edirsiniz. (Qiyamə 20-21) Digər
bir ayədə isə belə buyurur:

٢٠ اٞ
ّّا جَمٞ
وَتُحِبُّونَ ٱلۡمَالَ حُب
Mal-dövləti isə lap çox sevirsiniz. (Fəcr 20) Bir digər
ayədə isə belə buyurur:

٨ ٌوَإ َِّنهُۥ لِحُبِّ ٱلۡخَيۡرِ لَشَدِيد
Həqiqətən, insan var-dövlətə çox hərisdir! (Adiyat 8)
Allah`ın  dünyanı sevənləri qınaması, onu sevməyənləri
təriflədiyinə dəlalət edir. Dünyanı istəməyib onu tərk
edənlər isə daha öndə bu tərifin əhatə dairəsinə girmiş olar.
İmam Əhmədin “Müsnəd” kitabında və İbn Hibbanın
“Səhih” kitabında Əbu Musadan  rəvayət edilən hədisdə
Peyğəmbər  belə buyurur:

ِ َّ  و من أَح،ب دنْياه أَضَّر ِب ِخرتِِه
،ضَّر بِ هدنْيَاهه
َ َ أ،ب آخَرتَهه
َ " َم ْن أَ َح َّ ه َ ه
َ َْ َ َ
"فَآثِهروا َما يَْب َقى َعلَى َما يَ ْف َن
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“Dünyanı sevən axirətinə zərər verər, axirətini sevən isə
dünyasına zərər verər. Siz qalıcı olanı keçici olandan üstün
tutun.”733
İmam Əhmədin “Müsnəd” kitabında və İbn Məcənin
“Sünən” kitabında Zeyd ibn Sabitdən  rəvayət edilən
hədisdə Peyğəmbər  belə buyurmuşdur:

ِ
ِ
،ي َعْي نَ ْي ِه
َ ْ َ َو َج َع َل فَ ْقَرهه ب، فَ َّر َق للاه َعلَْيه أَْمَرهه،" َم ْن َكانَت الدُّنْ يَا َهُّهه
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ْ َ َو َم ْن َكان،ب لَهه
 َجَ َع للاه لَهه،ت اآلخَرةه نيَّتَهه
َ َو َلْ َيْته م َن الدُّنْيَا إلَّ َما هكت
ِ  و أَتَ ْته الدُّنْيا و ِهي ر، و جعل ِغنَاه ِف قَ ْلبِ ِه،أَمره
"اغ َمة
ْ َه َ َ َ َ ه
ََ َ َ َ ه

“Kimin niyyəti dünya malı əldə etmək olarsa, Allah 
onun işlərini puç edər, yoxsulluğu onun gözləri arasına
qoyar, dünya malından da ona yalnız qədərinə yazılmış
şeylər nəsib olar. Kimin də niyyəti Axirəti qazanmaq olarsa,
Allah  onun işlərini yoluna qoyar, onun qəlbini zəngin edər,
dünya malı isə ona ram edilmiş halda gələr” 734 Bu hədisi
Tirmizi 735 Ənəs ibn Malikdən  mərfu olaraq bu mənada
rəvayət etmişdir.
Səhabələrdən Cundəb ibn Abdullah 
belə deyir:
“Dünyanın sevgisi bütün günahların başıdır”. Bu söz mərfu
hədis olaraq Peyğəmbərimizdən  rəvayət edildiyi kimi

İmam Əhməd “Müsnəd”: 4\214, İbn Hibban “Səhih”: 709. Hədis
zəifdir.
734 İmam Əhməd “Müsnəd”: 5\183, İbn Məcə: 4105, Təbərani “Kəbir”:
4891, 4925. İbn Hibban hədisin səhih olduğunu demişdir.
733



Tirmizi: 2465 Hənnad İbn Sirridən
rəvayət etmişdir və həmçinin
“Zühd” kitabında da (669) bunu qeyd etmişdir. Onun rəvayət etdiyi
silsilədə Yəzid İbn Əbən ər-Ruqaşi adlı ravi zəifdir. Ancaq bunu Zeyd
İbn Sabitin hədisi gücləndirir.
735
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Həsən əl-Bəsridən
edilmişdir.736

də

mürsəl

hədis

olaraq

rəvayət

Həsən əl-Bəsri belə deyir: “Hər kim dünyanı sevib onunla
xoşbəxt olarsa, axirət sevgisi qəlbindən çıxar”.737
Avn ibn Abdullah belə demişdir: “Dünya və axirət,
qəlbdə var olan bir tərəzinin iki gözü kimidir, birinə ağırlıq
verildiyi zaman digəri yüngülləşər”.738
Vəhb ibn Münəbbih belə demişdir: “Dünya və axirət iki
xanımı olan bir kişiyə oxşayar, birini razı saldığı zaman
digərini qəzəbləndirmiş olar”.739
Hər bir halda, bu dünyada zahidlik Allah`ın 
peyğəmbərlərinin, Onun dostlarının və Onu sevənlərin
şüarıdır.
Amr ibn As  belə demişdir: “Sizin tutduğunuz yol
Allah`ın  Rəsulunun  yolundan nə qədər uzaqdır. Şübhəsiz
ki, o dünyaya qaşı insanların ən zahidi idi. Siz isə insanların
içərisində dünyaya ən çox rəğbət edənlərsiniz”. Bunu İmam
Əhməd rəvayət etmişdir.740
Abdullah ibn Məsud  tabiundan olan dostlarına belə
deyərdi: “Siz Allah Rəsulunun səhabələrindən daha çox oruc
tutur, namaz qılır və cihad edirsiniz. Ancaq onlar sizdən
daha xeyirli idirlər”. Orada olanlar: “Bu necə olur?” deyərək
Beyhaqi “Şuabu`l-İman”: 19501 Həsən əl-Bəsridən mürsəl olaraq
rəvayət etmişdir. Ancaq Səxavinin “Məqasidu`l-Həsənə” kitabında: səh.
182 da Şeyxulislam Əhməd İbn Teymiyyədən nəql etdiyi kimi, bu
736



Cundub ibn Abdullahın sözüdür.
737 Əbu Nueym “əl-Hilyə”-də: 7\79 bu rəvayətin eynisini Süfyan əsSövridən rəvayət etmişdir.
738 Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 4\251.
739 İbn Əbu Dünyə “Zəmmu`d-Dünyə”: səh. 7.
740 Həmçinin Hakim: 4\315.
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soruşdular. Abdullah ibn Məsud  belə cavab verdi: “Onlar
düyaya qarşı sizdən daha çox zahid idilər və Axirətə də,
sizdən daha çox rəğbət bəsləyirdilər”.741
Əbu Dərda  belə demişdir: “Əgər siz mənə, bir şəxsin
sizin aranızda ən zahid insan olduğuna şahidlik etsəniz, mən
də o şəxsin sizin ən xeyirliniz olduğuna and içərəm”.
Həsən əl-Bəsridən belə dediyi rəvayət edilir:

 َو أَْر َغبه هك ْم، أَْزَه هد هك ْم ِف الدُّنْيَا: َم ْن َخْي هرَن؟ قَ َال،ِول للا
َ  َي َر هس:"قَالهوا
ِ ِف
"ِاآلخَرة
“Dedilər ki, Ey Allah`ın Rəsulu! Bizim ən xeyirlimiz
kimdir?” Peyğəmbər  buyurdu: “Dünyaya qarşı ən zahid
olanınız və Axirət əməllərinə ən çox rəğbət bəsləyəniniz”.742

Bu mövzuda deyilən sözlər həddindən çox olduğu üçün
mövzu uzandıqca uzanacaq və biz Allah`ın  izni ilə bu
mövzuya kifayət qədər yer verdiyimizi düşünürük.
Peyğəmbərimizin  bu hədisindəki ikinci tövsiyə isə,
insanların əlində olanlardan ümidi kəsməkdir. Bu eyni
zamanda insanların məhəbbətini təmin edəcək bir
xüsusiyyətdir. Rəvayət edildiyinə görə, Peyğəmbər  bir
adama belə tövsiyə etmişdir: “İnsanların əllərindəkindən
ümidini kəs, zəngin ol”. Hədisi Təbərani 743 və başqaları
rəvayət etmişdir.

Hənnad “Zühd”: 575, Abdullah İbn Mübarək “Zühd”: 173, İbn Əbu
Şeybə: 13\295, Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 1\136. Hakim: 4\315 hədisin
səhih olduğunu demişdir.
742 Bu hədis zəifdir. Hədisi Beyhaqi “Şuəbu`l-İman” kitabında: 10521
rəvayət etmişdir.
741

Təbərani bunu “Əvsat” kitabında Abdullah ibn Məsuddan
etmişdir və bu “Məcmə” kitabında: 10\286 da belədir.
743
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 rəvayət

Səhl ibn Sədin  mərfu olaraq rəvayət etdiyi hədisdə belə
deyilir:

ِ َّ َو ِعُّزهه ا ْستِ ْغنَ هاؤهه َع ِن الن،املؤِم ِن قِيَ هامهه ِبللَّْي ِل
"اس
" َشَر ه
ْ ف

“Möminin şərəfi gecə namazını qılmasında, izzəti isə
insanlardan ümidini kəsməsindədir”.744
Həsən əl-Bəsri belə demişdir: “İnsanların əllərindəkinə
göz dikmədiyin müddət ərzində, insanlara qarşı dəyərli
olmağa davam edərsən, yaxud insanlar sənə dəyər verməyə
davam edər. Onların əllərində olanlarla maraqlandığın
zaman sözlərindən xoşlanmazlar və səndən nifrət etməyə
başlayarlar”.745
Eyyub Sixtiyani belə demişdir: “Bir insan bu iki
xüsusiyyətə sahib olmadığı müddət ərzində şərəf və izzətə
sahib olmaz: İnsanların əllərindəkinə qarşı gözütox olmaq və
onlardan gələn söz-söhbətə fikir verməmək”.746
Ömər ibn Xəttab  minbərdə verdiyi bir xütbəsində belə
demişdir: “İnsanların əllərində olanlara tamah salmaq
kasıblıq, onlardan ümid kəsmək zənginlikdir. İnsan bir
şeydən ümidini kəsdiyi zaman ona möhtac olmaqdan xilas
olur”.747

Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 3\253, Qadai “Müsnədu`ş-Şihab”: 151 rəvayət
etmiş. Hakim: 4\32 hədisin səhih olduğunu demiş və imam Zəhəbi də
bunu təsdiq etmişdir. Ancaq hədisin ravilərinin arasında Zafir ibn
Süleyman vardır və o zəif bir ravidir. Buna görə də Əbu Nueym belə
demişdir: “Bu qarib bir hədisdir”. Hədisi Uqeyli “Duəfa” kitabında: 2\37
Əbu Hüreyrədən rəvayət etmiş və demişdir: “Bu Həsən əl-Bəsri və
başqalarının sözü kimi rəvayət edilir və onun heç bir isnadı yoxdur”.
745 Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 3\20.
746 Əbu Nueym “əl-Hilyə”: 3\5.
747 İmam Əhməd “Zühd”: səh. 117.
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Rəvayət edilir ki, bir dəfə Abdullah ibn Səlam  Ömər ibn
Xəttabın  yanında Kəb əl-Əhbarla  qarşılaşır və ona belə
deyir: “Ey Kəb! Elm ərbabları kimlərdr?” Kəb  belə cavab
verir: “Onunla əməl edənlər”. Abdullah  belə deyir:
“İnsanlar elmi öyrənib əzbərlədikdən sonra, qəlblərindən o
elmin getməsinə səbəb olan şey nədir?” Kəb  belə cavab
verir: “Tamahkarlıq, acgözlük və ehtiyaclarını insanlardan
tələb etmək”. Bu zaman Abdullah  belə cavab verdi: “Doğru
söylədin!”748
İnsanlardan heç bir şey istəməmək və ehtiyaclarını onlara
deməyərək
iffətli
və
gözütox
olmaq
xüsusunda
Peyğəmbərdən  gələn çoxlu sayda hədislər vardır. Çünki
insanlar, onlarda olanları istəyənlərə yaxşı baxmazlar və ona
nifrət edərlər. Çünki mal-dövlət insan oğlunun gözündə
sevimli və dəyərlidir. Onun sevdiyi bir şeyi istədiyin zaman
onlar tərəfindən yaxşı qarşılanmazsan. Ancaq birindən bir
şey istəndiyi zaman bunu özünə şərəf bilmək, əlində olan
hər şeyi çıxarıb paylamaq, ondan bir şey istəyən şəxsin tam
olaraq ehtiyacını qarşılamaq, yaxud ailəsinə ”Bu paltarların
başqalarının üzərində olması, sizin üzərinizdə olmasından
daha xeyirlidir və ya miniyinizin başqasının altında olması
sizin altınızda olmasından daha xeyirlidir” deməsi kimi
xüsusiyyətlərə gəldikdə isə, bu kimi gözəlliklər insan
oğlunun yaradılışında həqiqətən də çox çətin rast gəlinən
şeylərdəndir. Bunlar uzun müddətdən bəri insanların
arasında bükülüb rəfə qoyulmuş xüsusiyyətlərdir.
Hər hansı bir şəxs insanların əllərində olanlara qaşı zahid
olub, onlara göz dikməzsə, onlara qarşı iffətini qorumuş olar.
Onlarda onu sevərlər, ona yaxşılıq edərlər və ehtiyaclarını
İbn Abdu`l-Bərr “Camiu Bəyani`l-ilmi və fadlihi” kitabında: 2\8
müxtəsər olaraq qeyd etmişdir.
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həll edərlər. Belə ki, bir bədəvinin bəsrəlilərə dediyi
aşağıdakı bu sözlərdə bu xüsus belə ifadə edilir: “Bədəvi bir
dəfə “Bu şəhərin ağası kimdir?” deyə soruşdu. Dedilər ki:
“Həsən əl-Bəsri”. Bədəvi soruşdu: “O, nə ilə onların rəhbəri
oldu?” Onlar cavab verdilər: “İnsanlar onun elminə
möhtacdırlar, ancaq o insanların dünya mallarına qarşı çox
gözütoxdur”.
Sələfdən bir nəfərin dünya və dünya əhli haqqındakə
aşağıdakı tövsiyyəsini xatırlatmaq da yerinə düşərdi:
O, dünya iyrənc bir leşdir sadəcə,
Üstünə köpəklər tökülüşmüş və onu çəkişdirirlər.
Ondan uzaq dursan, onun əhlinə qarşı salamat olarsan,
Əgər ona
boğuşarsan.

meyl

etsən,

onun

üzərində

köpəklərlə
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