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ÖN SÖZ 

 

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

�نوتملَا تو هقَاتت قح قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيونَ يملسم متأَنإِلَّا و�  
 

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

�هجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَيقُوا ياتاًء ونِسا وريالًا كَثا رِجمهنثَّ مبا و
  �اللَّه الَّذي تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا

 

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

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه  .لَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدايا أَيها ا�
  �فَقَد فَاز فَوزا عظيما

 

     “Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz söyləyin! (Əgər belə 
etsəniz) Allah əməllərinizi islah edər və günahlarınızı bağışlayar. Hər kəs 
Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsə, böyük bir səadətə (Cənnətə) nail olar” 
(əl-Əhzab, 70-71). 
     Şübhəsiz ki, sözlərin ən doğrusu Allahın kəlamı, yolların ən xeyirlisi 
Muhəmmədin salləllahu aleyhi və səlləm1 yoludur. Əməllərin ən pisi sonradan 
uydurulanlardır. Sonradan uydurulub dinə salınan hər bir əməl bidətdir, 
hər bir bidət isə zəlalətdir. Zəlalət isə oddadır.2 

                                                 
1 Allahın salavatı və salamı onun üzərinə olsun! Biz bu kəlməni bəzəkli ərəb şrifti ilə də yaza bilərdik. 
Lakin məqsəd, oxucunun bu kəlməni oxuyub savab qazanması və onu salavatı deməyə təşviq etməkdir. 
2 Bu dua “Xutbətul-Hacə” adı ilə məşhurdur. Əhməd, 1/ 392, 293, 432; Əbu Davud, 2188; ət-Tirmizi, 
1105; İbn Məcə, 1892; Muslim “Şərhu Nəvəvi” 6/ 153-156; Əhməd, 3/ 319, 371; ən-Nəsəi, 3/ 188, 189. 
Hədis alimi Muhəmməd Nəsirəddin əl-Albani � hədisin səhiholduğunu bildirmişdir. 
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      Həmd aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. Hər şeyi yaradan, 
nizama salan, nəzarət edən, bəndələrini doğru yola yönəldən, ruzi verən, 
möminlərə yardım edən, zalımlara tövbə etmək üçün möhlət verən, əbədi 
yaşayan, hər şeydən xəbərdar olan, uca, müqəddəs, səxavətli, bu dünyada 
hər kəsə, Axirətdə isə yalnız möminlərə rəhmli olan Allahdan başqa həqiqi 
ilahın olmadığına şəhadət edirəm. Həmçinin, peyğəmbərlərin ən fəzilətlisi, 
bütün bəşəriyyətə göndərilən, hər kəsə nümunə olan Muhəmməd 
peyğəmbərin Allahın qulu və elçisi olduğuna şəhadət edirəm. Ona, ailəsinə 
və səhabələrinə Allahın salavatı və salamı olsun!  
      Möhtərəm müsəlman qardaş və bacılar! Allaha çox şükürlər olsun ki, 
Allah bizi cəhalət uçurumundan çıxararaq doğru yola yönəltdi və bizə Öz 
Peyğəmbərinin salləllahu aleyhi və səlləm yolunu tutub getməyi nəsib etdi. 
     Uca Allah Qurani-Kərimin bir çox ayələrində yaxşı işləri əmr edib pis 
işlərdən çəkindirməyi buyurmuşdur. Həmçinin, Məhəmməd  salləllahu aleyhi 

və səlləm ümmətinin tərifəlayiq əməlləri etməsi onların ən xeyirli ümmət 
olmasına səbəb kimi göstərilmişdir. Bu əməllərin mühüm sayılanlarından 
biri də, yaxşı işləri əmr edib pis işlərdən çəkindirməkdir. Uca Allah 
buyurur: “Siz insanlar üçün ortaya çıxarılmış ən yaxşı ümmətsiniz. 
(Onlara) yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməlləri qadağan edir və Allaha 
inanırsınız”. (Ali-İmran, 110). 
     Əgər Allahın yaxşı əməllər etməyi əmr edib pis işlərdən çəkindirmək 
haqqında ayəsini imandan öncə qeyd etməsinə diqqət yetirsən, bu vacib 
əməlin nə qədər böyük əhəmiyyət daşıdığını görərsən. Allahın bu əməli 
önə çəkməsinə səbəb onun bütün cəmiyyətin mənafeyini əks etdirməsidir. 
Uca Allah buyurmuşdur: "Mömin kişilərlə mömin qadınlar bir-birinə 
dostdurlar. Onlar (insanlara) yaxşı işlər görməyi əmr edər, pis işləri yasaq 
edər, namaz qılıb zəkat verər, Allaha və Peyğəmbərinə itaət edərlər. Allah, 
əlbəttə ki, onlara rəhm edəcəkdir. Allah, həqiqətən, yenilməz qüvvət və 
hikmət sahibidir!" (ət-Tövbə, 71). 
     Ayədə yaxşı işlər görməyi əmr edib pis işlərdən çəkindirməyin namaz 
qılıb zəkat verməkdən öncə qeyd olunmasına diqqət yetir. Ayə yaxşı işləri 
əmr edib pis işlərdən çəkindirməyin mömin kişi və qadınlara məxsus 
əxlaqi keyfiyyət və onların mütləq sifətlərindən olmasına dəlildir. Onlar bu 
işlərindən ayrılmamalı və onun icrasında səhlənkarlığa yol verməməlidir-
lər. Quranda belə mənalı ayələr çoxdur. Qurani-Kərimdə Allah əməlisaleh 
qullarına yaxşı əməllər etməyə təşviq edərək onların savablarını artı-
racağını vəd verir: “Mallarını Allah yolunda xərcləyənlərin məsəli yeddi 
sünbül verən bir toxumun məsəlinə bənzəyir ki, sünbüllərin hər birində yüz 
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ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsənin mükafatını artırar. Allah (hər şeyi) 
Əhatəedəndir, Biləndir” (əl-Bəqərə, 261). Həmçinin, Peyğəmbərin salləllahu 

aleyhi və səlləm pak sünnəsində də mükafatı böyük olan fəzilətli əməllərə 
dair çoxlu hədislər vardır.3  
     Biz məhz bu mövzuya müraciət edərək Peyğəmbərimizin salləllahu aleyhi 

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

Redaksiya heyəti 

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

 
١-  نسٍ عأَن 
 شيٍء كُلُّ لَه يستغفر الْعلْمِ طَالب وإِنَّ مسلمٍ، كُلِّ علَى فَرِيضةٌ الْعلْمِ طَلَب« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 

 .»الْبحرِ في الْحيتانُ حتى

 
1. Ənəs5 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Elm öyrənmək hər bir müsəlmana fərzdir. Həqiqətən, hər şey, hətta 
dənizdəki balinalar belə elm tələbəsi üçün bağışlanma diləyirlər”.6 
 

٢ -  ىلاهةَ الْبامأَبِى أُم نع 
 ولِ اللَّهسرل رولُ اللَّ �قَالَ ذُكسفَقَالَ ر مالع راآلخو ابِدا عمهدأَح الَنجر لُ « �هفَض
اكُمنلَى أَدى علكَفَض ابِدلَى الْعمِ عالالْع .« ولُ اللَّهسقَالَ ر ى « �ثُمتضِ حاَألرو اتوملَ السأَهو هكَتالَئمو إِنَّ اللَّه

 »خيرالنملَةَ فى جحرِها وحتى الْحوت لَيصلُّونَ علَى معلِّمِ الناسِ الْ
 
2. Əbu Umamə əl-Bəhili7 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və 

səlləm yanında biri abid (ibadət edən), digəri alim olan iki kişidən bəhs 
edildikdə, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Alimin abiddən 
olan üstünlüyü mənim sizin ən aşağı olanınızdan üstünlüyü kimidir”. 
Sonra Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Allah və Onun mələkləri, 
səma və yer əhli, hətta yuvasındakı qarışqa və hətta balina belə insanlara 
xeyir öyrədənə salavat8 edirlər”.9 
 

٣ -  ناِء عدرلَى أَبِى الدع ةيندالْم نلٌ مجر مريٍ قَالَ قَدنِ كَثسِ بقَي 
وهو بِدمشق فَقَالَ ما أَقْدمك يا أَخى فَقَالَ 
 ولِ اللَّهسر نع ثُهدحت كنِى أَنلَغيثٌ بدا �حقَالَ الَ. قَالَ أَم ةاجحل ا جِئْتقَالَ أَم  ا جِئْتقَالَ الَ. قَالَ م ةارجتل تمقَد

 ولَ اللَّهسر تعمى سقَالَ فَإِن يثدذَا الْحى طَلَبِ هقُولُ  �إِالَّ فطَرِيقًا «ي بِه اللَّه لَكا سلْمع يهى فغتبطَرِيقًا ي لَكس نم
ضكَةَ لَتالَئإِنَّ الْمو ةنإِلَى الْجضِ حى اَألرف نمو اتومى السف نم لَه رفغتسلَي مالإِنَّ الْعلْمِ وبِ الْعطَالا لا رِضهتنِحأَج ى عت

 ورثَةُ اَألنبِياِء إِنَّ اَألنبِياَء لَم الْحيتانُ فى الْماِء وفَضلُ الْعالمِ علَى الْعابِد كَفَضلِ الْقَمرِ علَى سائرِ الْكَواكبِ إِنَّ الْعلَماَء
 ».يورثُوا دينارا والَ درهما إِنما ورثُوا الْعلْم فَمن أَخذَ بِه أَخذَ بِحظٍّ وافرٍ

                                                 
5 Əbu Həmzə Ənəs ibn Malik ibn ən-Nədr əl-Ənsari əl-Xəzrəci ən-Nəccari əl-Mədəni � Peyğəmbərin � 
həm xidmətçisi, həm qadın tərəfdən onun qohumu, həm də ən çox hədis rəvayət edən səhabələrindən-
dir. Hicrətdən on il əvvəl dünyaya gəlmiş, hicrətin 93-cü ilində yüz üç yaşında vəfat etmişdir. 
6  İbn Abdul-Bərr “Cəmiu Bəyənul-İlm və Fədlihi” 10; İbn Məcə 223. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-
Sağir”də (№ 3914) səhih olduğunu bildirmişdir. 
7 Əbu Umamə Sudey ibn Əclan əl-Bəhili � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Hicrətin 86-cı ilində 91 yaşında 
vəfat etmişdir. 
8 Salavat kəlməsi dua mənasındadır. Uca Allahın bəndəsinə salavat etməsi - ona rəhm və məğfirət 
etməsi deməkdir. Mələklərin insana salavat etməsi - mələklərin onun üçün istğfar etmələri deməkdir. 
9 ət-Tirmizi, 2685, 2901. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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3. Qeys ibn Kəsir rəvayət edərək demişdir: ”Mədinə şəhərindən olan bir 
kişi Əbud-Dərdə10 
 Dəməşqdə olarkən onun yanına gəldi. Əbud-Dərdə 
 
ondan soruşdu: “Ey mənim qardaşım! Səni bura gətirən nədir?” O: “Sənin 
Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm bir hədisi rəvayət etməyin mənə 
gəlib çatmışdır”- deyə cavab verdi. Əbud-Dərdə 
 soruşdu: “Ehtiyacını 
ödəməkdən ötrü gəlmədinmi?” O: “Xeyr”- dedi. Əbud-Dərdə 
 soruşdu: 
“Ticarət etmək üçün gəlməmisən?” O: “Xeyr, sadəcə bu hədisi öyrənmək 
üçün gəldim”- deyə cavab verdi. Əbud-Dərdə 
 dedi: “Allah Elçisini 
salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurarkən eşidim: “Kim elm öyrənmək məqsə-
dilə yola çıxarsa, Allah onu Cənnətin yoluna yönəldər. Həqiqətən, mələklər 
elm tələb edəndən məmnun olduqları üçün qanadlarını yerə sərərlər. 
Göylərdə və yerdə olan hər kəs, hətta sudakı balıqlar belə alim üçün 
istiğfar edər (bağışlanma diləyər). Alimin abid (ibadət edən) üzərindəki 
üstünlüyü, ayın ulduzlar üzərindəki üstünlüyü kimidir. Şübhəsiz ki, 
alimlər peyğəmbərlərin varisləridirlər. Peyğəmbərlər qızıl və gümüş miras 
qoymamışlar, onların miras qoyduqları yalnız elmdir. Kim onu (elmi) 
götürərsə, artıq tükənməyən bir pay götürmüş olar”.11 
 

٤ - نع دعنِ سقَّاصٍ أَبِي بو 
 .»الورع دينِكُم وخير الْعبادة، فَضلِ من إِلَى أَحب الْعلْمِ فَضلُ« :قَالَ � النبِي عنِ: 
 
4. Səd ibn Əbu Vaqqas 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Mənim üçün elm öyrənmək əlavə ibadət etməkdən daha sevim-
lidir.12 Sizin ən xeyirli əməliniz isə şübhəli şeylərdən çəkinməyinizdir”.13 
 

٥ - نع اذعنِ مسٍ بأَن 
 .»الْعاملِ أَجرِ من ينقُص ال بِه عملَ من أَجر فَلَه علْماً علَّم من« :قَالَ � النبِي أَنَّ: 
 
5. Muaz ibn Ənəs 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm bu-
yurdu: “Kim hər hansı bir elm öyrədərsə, ona öyrətdiyi elmə əməl edənin 
savabı verilir və (bu elmə) əməl edənin savabından heç bir şey əskilmir”.14 
 
 
                                                 
10 Əbud-Dərdə Uveymir ibn Zeyd əl-Ənsari əl-Xəzrəci � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Hicrətin 32-ci ilin-
də Şamda vəfat etmişdir. 
11 ət-Tirmizi, 2682, 2898. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
12 Alimlər fərz ibadətlərdən sonra gələn əlavə ibadətlərdən hansının daha üstün olması barəsində ixtilaf 
etmişlər. Kimisi cihadı, kimisi namazı, kimisi orucu və s. ibadətləri üstün görmüşlər. Lakin əksər 
alimlər elm öyrənməyi bütün əlavə ibadətlərdən üstün görmüşlər.  
13 əl-Hakim, 314. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4214) səhih olduğunu bildirmişdir. 
14 İbn Məcə, 240, 246. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
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ELM MƏCLİSİNİN FƏZİLƏTİ 

 
من نفَّس عن مؤمنٍ كُربةً من كُربِ الدنيا نفَّس اللَّه عنه كُربةً من كُربِ  �قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ
 عن أَبِي هريرةَ  - ٦

ه اللَّه في الدنيا والْآخرة واللَّه في لْقيامة ومن يسر علَى معِسرٍ يسر اللَّه علَيه في الدنيا والْآخرة ومن ستر مسلما ستريومِ ا
يلْتمس فيه علْما سهلَ اللَّه لَه بِه طَرِيقًا إِلَى الْجنة وما اجتمع  عون الْعبد ما كَانَ الْعبد في عون أَخيه ومن سلَك طَرِيقًا

الس هِملَيع لَتزإِلَّا ن مهنيب هونساردتيو اللَّه ابتلُونَ كتي اللَّه وتيب نم تيي بف مةُ قَومحالر مهتيغَشةُ وينك مهفَّتحو
هبسن بِه رِعسي لَم لُهمع طَّأَ بِهب نمو هدنع نيمف اللَّه مهذَكَركَةُ ولَائالْم 

 
6. Əbu Hureyra15 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Kim bir mömini dünya sıxıntılarının birindən qurtararsa, 
Allah da onu Qiyamət gününün sıxıntılarının birindən qurtarar. Kim çətin-
liyə düşənə yüngüllük göstərərsə, Allah da ona dünyada və Axirətdə 
asanlıq göstərər. Kim müsəlmanın eyibini (xətasını) örtərsə, Allah da dün-
yada və Axirətdə onun eyibini (xətasını) örtər. Qul (bəndə) öz (müsəlman) 
qardaşına yardım etdikcə, Allah da ona yardım etməyə davam edər. Kim 
elm öyrənmək üçün bir yola çıxarsa, Allah da ona Cənnətə aparan yolu 
asanlaşdırar. Hər hansı bir qövm Allahın evlərindən birində toplanıb, 
Allahın Kitabını oxuyar və öyrənərlərsə, şübhəsiz onların üzərlərinə 
sükunət enər və onları rəhmət bürüyər. Mələklər onları əhatə edərlər və 
Allah onları Öz dərgahında olanların yanında yad edər. Kim əməl etməkdə 
geri qalarsa, nəsəbi onu irəli sala bilməz”.16 
 

٧ - نةَ أَبِى عريره
 وجدوا فَإِذَا الذِّكْرِ، أَهلَ يلْتمسونَ الطُّرقِ، فى يطُوفُونَ مالَئكَةً للَّه إِنَّ« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ  
 أَعلَم وهو ربهم فَيسأَلُهم قَالَ. الدنيا السماِء إِلَى بِأَجنِحتهِم ونهمفَيحفُّ قَالَ. حاجتكُم إِلَى هلُموا تنادوا اللَّه يذْكُرونَ قَوما
مهنا مقُولُ مى يادبقُولُونَ قَالُوا عي ،كونحبسي ،كونركَبيو كوندمحيو كوندجميقُولُ قَالَ .ولْ فَينِى هأَوقَالَ ر 

 تمجِيدا، لَك وأَشد عبادةً، لَك أَشد كَانوا رأَوك لَو يقُولُونَ قَالَ رأَونِى لَو وكَيف فَيقُولُ قَالَ. رأَوك ما واللَّه الَ فَيقُولُونَ
أَكْثَرو ا لَكبِيحسقُولُ قَالَ. تا يأَلُونِى فَمسقَالَ ي كأَلُونسةَالْ ينقُولُ قَالَ. جلْ يها وهأَوقُولُونَ قَالَ رالَ ي اللَّها وي با رم 
 وأَعظَم طَلَبا، لَها وأَشد حرصا، علَيها أَشد كَانوا رأَوها أَنهم لَو يقُولُونَ قَالَ رأَوها أَنهم لَو فَكَيف يقُولُ قَالَ. رأَوها
 يقُولُ قَالَ. رأَوها ما واللَّه الَ يقُولُونَ قَالَ رأَوها وهلْ يقُولُ قَالَ. النارِ من يقُولُونَ قَالَ يتعوذُونَ فَمم قَالَ. رغْبةً فيها

                                                 
15 Əbu Hureyra Abdur-Rahmən ibn Səxr əd-Dəvsi əl-Yəməni � Peyğəmbərin � məşhur səhabəsidir. 
Əbu Hureyra “pişikcığaz atası” deməkdir. Əgər biz onun adı ilə ləqəbini müqayisə etsək, görərik ki, 
Abdur-Rahmən yəni, ər-Rahmənin qulu, Allahın ən çox sevdiyi adlardan biridir, Əbu Hureyra � isə 
əcaib-qəraib bir ləqəbdir. Lakin buna rəğmən Uca Allah onu insanlara məhz bu ləqəblə tanıtmış və onu 
insanlara sevdirmişdır. Peyğəmbər � onun üçün belə dua etmişdir: “Allahım, bu iki qulunu: Əbu 
Hureyranı və onun anasını insanlara sevdir!” (Ədəbul-Mufrad, 34). Əbu Hureyra � hicrətin 59-cu 
ilində vəfat etmişdir. 
16 Muslim, 2699, 4867. 
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ففَكَي ا لَوهأَوقُولُونَ قَالَ ري ا لَوهأَووا ركَان دا أَشهنم اررا،ف دأَشا وافَةً لَهخقُولُ قَالَ. مفَي كُمهِدى فَأُشأَن قَد تغَفَر 

مقُولُ قَالَ. لَهي لَكم نم كَةالَئالْم يهِمفُالَنٌ ف سلَي مهنا مماَء إِنج ةاجحقَالَ. ل ماُء هلَسقَى الَ الْجشي بِهِم مهيسلج« 
 
7. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Allahın yollarda dolaşıb Allahı yad edən insanları axtaran mələk-
ləri vardır. Onlar Allahı yad edən bir camaat gördükləri zaman bir-birlərini 
çağırıb: “Axtardığınızın yanına gəlin!”- deyirlər. Sonra onlar bu camaatı öz 
qanadları ilə dünya səmasınadək əhatəyə alırlar. Elə həmin vaxt Rəbbi 
mələklərdən - (hər şeyi) onlardan daha yaxşı bildiyi halda - soruşur: “Qul-
larım nə deyirlər?” Mələklər: “Onlar Sənin şəninə təriflər deyir, Səni uca 
tutur, Səni həmd-səna ilə təqdis edir və Səni tərifləyirlər”- deyə cavab 
verirlər. Allah soruşur: “Məgər onlar Məni görüblərmi?” Mələklər deyirlər: 
“Xeyr, vallahi ki, onlar Səni görməyiblər!” Allah soruşur: “Bəs Məni 
görsəydilər, necə (olardı)?” Mələklər deyirlər: “Əgər onlar Səni görsəydilər, 
bundan da çox Sənə ibadət edər, Səni tərifləyər, Səni həmd-səna ilə təqdis 
edər və Sənin şənini uca tutardılar”. Allah soruşur: “Onlar Məndən nə 
istəyirlər?” Mələklər deyirlər: “Onlar Səndən Cənnəti istəyirlər”. Allah 
soruşur: “Məgər onlar Cənnəti görüblərmi?” Mələklər deyirlər: “Xeyr, ya 
Rəbb! Vallahi ki, onlar Cənnəti görməyiblər”. Allah soruşur: “Bəs onu 
görsəydilər, necə (olardı)?” Mələklər deyirlər: “Əgər onu görsəydilər, daha 
əzmlə ona can atar, daha inadla onu diləyər və daha çox rəğbətlə onu 
arzulayardılar”. Allah soruşur: “Onlar (Mənə) nədən sığınırlar?” Mələklər: 
“Cəhənnəm odundan”- deyirlər. Allah soruşur: “Məgər onlar Cəhənnəmi 
görüblərmi?” Mələklər deyirlər: “Xeyr, ya Rəbb! Vallahi ki, onlar Cəhən-
nəmi görməyiblər”. Allah soruşur: “Bəs onu görsəydilər necə (olardı)?” 
Mələklər deyirlər: “Əgər onu görsəydilər, ondan daha uzağa qaçmağa 
çalışar və ondan daha çox çəkinərdilər!” Allah buyurur: “Şahid olun ki, 
Mən onları bağışladım!” Bu vaxt mələklərdən biri deyir: “Bu camaatın 
arasında olan filankəs onlarla (yoldaşlıq edən kimsələrdən) deyildir, sadəcə 
olaraq öz ehtiyacı üzündən ora gəlmişdir”. Onda Allah buyurur: “Bunlar 
elə insanlardır ki, onlarla oturub-duran adam bədbəxt olmaz”.17 
 

٨ - نلِ عيهظَلَةَ بن سنح  
 :لَهم يقَالَ حتى فَيقُومونَتعاىل  اللَّه يذْكُرونَ قَوم جلَس ما« :� اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ
  ».حسنات سيئَاتكُم وبدلَت ذُنوبكُم، لَكُم اللَّه غَفَر قَد قُوموا،

 

                                                 
17 əl-Buxari, 5929, 6045, 6408; Muslim, 2689, 4854, 7015. 
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8. Suheyl ibn Hənzalə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Oturaraq Uca Allahı yad edən elə bir qövm yoxdur ki, 
onlar ayağa qalxdıqda belə deyilməsin: “Qalxın, Allah günahlarınızı bağış-
lamış və günahlarınız savablarla əvəz edildi”.18 
 

ELMƏ ÖYRƏNMƏKLƏ YİYƏLƏNMƏK OLAR 
 

إمنا العلم بالتعلم و إمنا احللم بالتحلم و من يتحر اخلري يعطه و من يتق  � اهللا رسول قال قال�  الدرداء أيب عن - ٩
  الشر يوقه 

 

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

ELM ÖYRƏNMƏK VƏ YA ÖYRƏTMƏK NİYYƏTİ 
 

١٠ - نةَ أَبِي عامأُم  
 كَأَجرِ لَه كَانَ مه،لِّعي أَو خيرا يتعلَّم أَنْ الإِ يرِيد ال الْمسجِد إِلَى غَدا من :قَالَ � النبِي عنِ
اجا حامت هتجح. 

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

ELMİ YAYMAĞIN FƏZİLƏTİ 
 

١١ -  ودعسنِ مب اللَّه دبع نع 
 بِىالن تعمقُولُ  �قَالَ قَالَ سي» بفَر عما سكَم هلَّغئًا فَبيا شنم عمأً سرام اللَّه رضن
 »مبلَّغٍ أَوعى من سامعٍ

 
11. Abdullah ibn Məsud21 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

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

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

 

�       	 
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İSLAM, İMAN VƏ YƏQİNLİK 

 
١٢ - ناسٍ أَبِي عرف  
 ما اِهللا، رسولَ يا: رجلٌ فَنادى ،"شئْتم عما سلُونِي: "� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ أَسلَم من رجلٍ

 التصديق: "قَالَ الْيقني؟ فَما: قَالَ ،"الْإِخلَاص: "قَالَ الْإِميانُ؟ فَما: قَالَ ،"الزكَاة وإِيتاُء لَاةالص إِقَام: "قَالَ الْإِسلَام؟
بالْقيامة". 

 
12. Əsləm qəbiləsindən olan Əbu Firas 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Nə haqda istəyirsinizsə, məndən soruşun?” 
Bir kişi müraciət edərək soruşdu: “Ey Allahın Elçisi, İslam nədir?” O 
buyurdu: “Namaz qılmaq və zəkat vermək”. O yenə soruşdu: “Bəs iman 
nədir?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “İxlas”. O yenə soruş-
du: “Bəs yəqinlik nədir?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: 
“Qiyaməti təsdiq etmək”.24 
 

ALLAHA İMAN GƏTİRƏNLƏR 
 

١٣ - نةَ أَبِي عريره  
 الدري الْكَوكَب ترونَ أَو تراَءونَ كَما الْجنة في لَيتراَءونَ الْجنة أَهلَ إِنَّ قَالَ � اللَّه رسولَ أَنَّ
ارِبي الْغالْأُفُقِ ف عالطَّالي ولِ ففَاضت اتجرا قَالُوا الدولَ يسر اللَّه كونَ أُولَئبِيلَى قَالَ الني بالَّذفِْسي ون هدبِي امأَقْوو 

 الْمرسلني وصدقُوا بِاللَّه آمنوا
 
13. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Cənnət əhli yüksək dərəcələrdə bir-birilərini üfüqdə doğan parlaq 
qərb ulduzunu gördükləri kimi görəcəklər”. Dedilər: “Ey Allahın Elçisi, 
onlar (yüksək dərəcədə olanlar) peyğəmbərlərdir?” O buyurdu: “Xeyr, 
canım Əlində Olana and olsun ki, (onlar) Allaha iman gətirib, elçiləri təsdiq 
edən qövmlərdir”.25 
 


 عن أَبِي هريرةَ  - ١٤ ولُ اللَّهسلَ رئلُ؟ قَالَ: �قَالَ: سالِ أَفْضماَألع أَي :»انٌ بِاللَّهاذَا؟ قَالَ: قَالَ: ثُ »إِميم م
»بِيلِ اللَّهي سف اداذَا؟ قَالَ:  »الْجِهم قَالَ: ثُم»ورربم جفَرٍ قَالَ:  »حعنِ جب دمحم ةايي رِوفو»هولسرو انٌ بِاللَّهإِمي« .  

 
14. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və səlləm 
soruşdular: “Hansı əməl ən fəzilətli (əməl) sayılır?” O dedi: “Allaha iman 

                                                 
24  əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 6442. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3) səhih olduğunu 
bildirmişdir. 
25 Əhməd, 8471, 8452. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3708) səhih li-ğeyrihi olduğunu 
bildirmişdir. 
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gətirmək”. Soruşdular: “Sonra hansıdır?” Dedi: “Allah yolunda cihad et-
mək”. (Yenə) soruşdular: “Sonra hansıdır?” Dedi: “Qəbul olunmuş həcc”.26 
Muhəmməd ibn Cəfərin rəvayətində: “Allaha və Onun Elçisinə iman gətir-
məkdir”- deyilir”.27 
 

İMANIN ŞİRİNLİYİNİ DADANLAR 
 


 عن أَنسٍ  - ١٥ بِيالن نقَالَ:  �ع» هإِلَي بأَح ولُهسرو كَانَ اللَّه نم ،انةَ اِإلميالَوح بِهِن دجو يهف كُن نثَالَثٌ م
وا سمقَذَمأَنْ أَن دعي الْكُفْرِ بف ودعأَنْ ي هكْرأَنْ يو ،لَّهإِالَّ ل هبحَء الَ يرالْم بحأَنْ يا، وماه قْذَفأَنْ ي هكْرا يكَم ،هنم اللَّه ه
  .»في النارِ

 
15. Ənəs � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Üç 
xislət vardır ki, bunlar kimdə olsa, o kimsə bu xislətlər sayəsində imanın şi-
rinliyini dadmış olar: Allahı və Onun Elçisini başqalarından daha çox sev-
mək28, sevdiyi kimsəni yalnız Allah üçün sevmək, Allah onu küfrdən 
qurtardıqdan sonra yenidən küfrə qayıtmağı, oda atılmağı xoşlamadığı ki-
mi, xoşlamamaq”.29 
 


 عن الْعباسِ بنِ عبد الْمطَّلبِ  - ١٦ ولَ اللَّهسر عمس هقُولُ:  �أَنالَمِ «يبِاِإلسا وبر بِاللَّه يضر نم اناِإلمي مطَع ذَاق
ر دمحبِما وينوالًدس«.  

 
16. Abbas ibn Abdulmuttəlib � rəvayət edir ki, Allah Elçisinin  salləllahu 

aleyhi və səlləm belə dediyini eşitdim: “Allahın Rəbb, İslamın din və Muhəm-
mədin peyğəmbər olduğundan razı qalan kimsə imanın tamını dadar!”30 

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

 
١٧ - ع نعار والْإِقْت نفَاق مالْإِنفْسه, ون ناف مصان: الْإِنكن فيه فقد استكمل الْإِمي نر أنه قال: ثَلَاث ماسن يار بذْل مب

 السلَام للْعالَمِ 
 

17. Ammar ibn Yasir 
 rəvayət edir: “Kimdə bu üç şey olarsa, artıq imanını 
kamilləşdirmişdir; insaflı olmaq, ehtiyac içində ola-ola sədəqə vermək və 
hər kəsə salam vermək”.31 
 

١٨ -  نِىهسٍ الْجنِ أَنب اذعنِ ملِ بهس نع 
 ولَ اللَّهسأَنَّ ر أَبِيه نقَالَ  �ع» لَّهل بأَحو لَّهل عنمو لَّهطَى لأَع نم
أَنو لَّهل ضغأَبوهانلَ إِميكْمتاس فَقَد لَّهل كَح.« 

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

İMAN DA KÖHNƏLİR 
 

١٩ - نع دبنِ اِهللا عرٍو بملُ قَالَ: قَالَ � عوسانَ إِنَّ«:  �اِهللا راِإلمي لَقخي لَيف فودكُم جا أَحكَم لَقخي الثَّوب 
لأَلوا ، قالْخأَنْ اَهللا فَاس ددجانَ يمي اِإليقُلُوبِكُم ف«. 

 
19. Abdullah ibn Amr33 � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Həqiqətən, hər birinizin qəlbindəki iman paltar köhnəl-
diyi kimi köhnəlir, elə isə Allahdan qəlbinizdə olan imanı təzələməyi 
diləyin!”34 

 

QƏLBDƏ OLAN VƏSVƏSƏLƏR 
 

 قَالَ. بِه أَتكَلَّم ما واللَّه قُلْت هو ما قَالَ صدرِى فى أَجِده شىٌء ما فَقُلْت�  عباسٍ ابن سأَلْت قَالَ زميلٍ أَبو - ٢٠
                                                                                                                            
şəriət qəbul etməmək qəsd edilir. Şəkk yoxdur ki, bu sifətləri özündə cəm edən kimsə imanın şirinliyini 
qəlbinə salmış və onun tamını dadmış olar. 
31 İbn Həcər “Fəthul-Bəri” 1/ 82. əl-Albani İbn Teymiyyənin “İman” əsərinin təhqiqində hədisin səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
32 ət-Tirmizi, 2521, 2713. əl-Albani həsən olduğunu qeyd etmişdir. 
33  Əbu Muhəmməd Abdullah ibn Amr ibn As ibn Vail əs-Səhmi � Peyğəmbərin � səhabəsidir. 
Abdullah ibn Amr � hicrətin 63-cü ilində vəfat etmişdir. 
34  əl-Hakim, 5. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1590) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 
1585) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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 شك فى كُنت فَإِنْ � اللَّه أَنزلَ حتى - قَالَ - أَحد ذَلك من نجا ما قَالَ. وضحك قَالَ شك من أَشىٌء لى فَقَالَ
 قُلْفَ شيئًا نفِْسك فى وجدت إِذَا لى فَقَالَ قَالَ اآليةَ �قَبلك من الْكتاب يقْرُءونَ الَّذين فَاسأَلِ إِلَيك أَنزلْنا مماوه 

 �عليم شىٍء بِكُلِّ وهو والْباطن والظَّاهر واآلخر اَألولُ

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

٢١ - اسٍ عبنِ عنِ اب�  بِيلٌ إِلَى النجاَء را قَالَ: جا �مندلَ اِهللا! إِنَّ أَحوسا رَء َألنْ  فَقَالَ: ييالش فِْسهي نف جِدلَي
 ». اُهللا أَكْبر! الْحمد ِهللا الَّذي رد أَمره إِلَى الْوسوسة« :� اللَّه رسولُيكُونَ حممةً أَحب إِلَيه من أَنْ يتكَلَّم بِه؟! فَقَالَ 

 
21. İbn Abbas � rəvayət edir ki, bir kişi Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və 

səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi, həqiqətən, qəlbimizdə elə bir 
şey hiss edirik ki, yanıb kül olmağımız onu danışmaqdan bizə daha 
xoşdur”. O buyurdu: “Allahu Əkbər! (Şeytanın) işini vəsvəsəyə çevirən 
Allaha həmd olsun!”38 
 

٢٢ - نع دبع اللَّه 
 أَحب كَانَ الطَّير فَتخطَفَه السماِء، من خر لَو الشيَء يجِد الرجلِ عنِ � اللَّه رسولَ سأَلْنا: قَالَ 
هإِلَي نأَنْ م ،كَلَّمتقَالَ ي :ذَاك رِيحص انالْإِمي. 

 
22. Abdullah ibn Məsud 
 demişdir: “Biz Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və 

səlləm qəlbində vəsvəsə hiss edib, bu vəsvəsini danışmaqdansa göydən yerə 
düşüb, quşların da onu götürüb aparmasını daha xoş görən kimsə 
haqqında soruşduq. O buyurdu: “Bu, əsl imandır”.39 
 

                                                 
35 Əbul-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul-Müttəlib əl-Haşimi � hicrətdən az əvvəl dünyaya 
gəlmişdir. Peyğəmbərin � məşhur səhabələrindən biridir. Ən çox hədis rəvayət etmiş yeddi səhabədən 
biridir. Hicrətin 68-ci ilində yetmiş bir yaşında vəfat etmişdir. 
36 Tərcüməsi: “Əvvəl də, Axır da, Zahir də, Batin də Odur. O, hər şeyi bilir” (əl-Hədid, 3). 
37 Əbu Davud, 5112. əl-Albani isnadının həsən olduğunu bildirmişdir. 
38 İbn Hibban, 147. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
39 İbn Hibban, 149. Şueyb əl-Arnavut isnadının səhih olduğunu bildirmişdir. 
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قالوا يا رسول اهللا إنا جند يف أنفسنا شيئا ما حنب أن نتكلم به وأن لنا ما طلعت عليه الشمس 
 رة عن أيب هري - ٢٣

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

إِذَا سرتك حسناتك وساءتك سيئَاتك، فَأَنت « قَالَ: قَالَ رجلٌ: يا رسولَ اِهللا! ما اِإلميانُ؟ قَالَ: 
عن أَبِي أُمامةَ  - ٢٤
نمؤا اِإلمثُ؟ قَالَ:». ملَ اِهللا! فَموسا ري « قَالَ: يف اكإِذَا حهعيٌء فَدش قَلْبِك.« 

 
24. Əbu Umamə 
 demişdir: “Bir kişi dedi: “Ey Allahın Elçisi, iman nədir?” 
O buyurdu: “Yaxşı əməlinə sevinir, pis əməlinə kədərlənirsənsə, sən mö-
minsən”. Kişi dedi: “Ey Allahın Elçisi, bəs günah nədir?” O buyurdu: 
“Əgər qəlbində bir şey tərəddüd edərək səni narahat edərsə, onu tərk et!”41 
 

٢٥ - نةَ عشائولَ أَنَّ�  عسر إِنَّ قَالَ � اللَّه كُمدأَح يهأْتطَانُ ييقُولُ الشفَي نم لَقَكقُولُ خفَي قُولُ اللَّهفَي نفَم لَقخ 
فَإِذَا اللَّه دجو كذَل أَحكُمأْ دقْرفَلْي تنآم بِاللَّه هلسرفَإِنَّ و كذَل بذْهي هنع 

 
25. Aişə42 � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: 
“Həqiqətən, sizdən birinizə şeytan gəlib vəsvəsə edir: “Səni kim yaradıb?” 
O da: “Allah!”- deyir. (Sonra şeytan belə vəsvəsə edir): “Bəs Allahı kim 
yaradıb?” Sizdən biriniz bunu özündə hiss etdikdə: “Əməntu billəhi və 
rusulihi43”- desin. Həqiqətən, bu, vəsvəsini ondan uzaqlaşdırar”.44 

 

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

 

٢٦ - ناسِ عونِ النانَ بعما سصاَألنرِي 
 نولِ عسقَالَ � اِهللا ر :برض ثَالً اللَّهاطًا مرا، صيمقتسلَى معو يتبنج 
اطرالص ،انورا سيهِمف ابوةٌ، أَبحفَتلَى معابِ وواَألب ورتاةٌ، سخرلَى معابِ وب اطراعٍ الصقُولُ دا: يهأَي ،اسالن خلُوااد 
 الَ ويحك: قَالَ اَألبوابِ، تلْك من شيئًا يفْتح أَراد فَإِذَا الصراط، فَوقِ من يدعو وداعٍ تتعرجوا، والَ جميعا، الصراطَ
،هحفْتت كإِنْ فَإِن هحفْتت ،هجلاطُ ترالصو ،الَماإلِِس انورالسو :ودداِهللا، ح ابواَألبةُ وحفَتالْم :ارِمحاِهللا، م كذَلي واعالد 

 .مسلمٍ كُلِّ قَلْبِ في اِهللا واعظُ: الصراط فَوق منِ والداعي اِهللا، كتاب: الصراط رأْسِ علَى
 
26. Nəvvas ibn Səman əl-Ənsari 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu 

aleyhi və səlləm buyurdu: “Allah doğru yolu məsəl çəkir. Yolun hər iki 
tərəfində divarlar, onun üzərində açıq qapılar, qapıların üzərində isə zərif 
pərdə vardır. Yolun başında duran bir carçı belə deyir: “Ey insanlar! 
Hamılıqla doğru yolla gedin və yolunuzdan sapmayın!” Yolun üzərində 
duran bir carçı isə hər dəfə (qul) o qapılardan bir şey açdıqda, belə deyir: 
“Vay sənin halına, onu açma! Onu açsan, ora girəcəksən”. (Sonra Allah 
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bunları açıqlayaraq buyurdu:) “Yol İslamdır, 
divarlar Allahın hüdudları, açıq qapılar Allahın haramları, yolun başında 
duran carçı Allahın Kitabı, yolun üzərində olan carçı isə Allahın hər bir 
mömin qulunun qəlbində olan nəsihətçisidir”.45 
 
CƏNNƏTİ İSTƏYƏN ALLAHA ŞƏRİK QOŞMAYARAQ ONA İBADƏT 

ETSİN 
 


 عن أَبِي هريرةَ  - ٢٧ ولِ اللَّهساَء إِلَى را جابِيرأَنَّ أَع�  لْتخد هلْتملٍ إِذَا عملَى علَّنِي عد !ولَ اللَّهسا رفَقَالَ: ي
قَالَ:  »وتصوم رمضانَةَ الْمكْتوبةَ، وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ، تعبد اللَّه الَ تشرِك بِه شيئًا، وتقيم الصالَ«الْجنةَ. قَالَ: 

 بِيلَّى، قَالَ النا وفَلَم ،هنم قُصالَ أَنا، ودئًا أَبيذَا شلَى هع الَ أَزِيد هدفِْسي بِيي نالَّذلٍ «: �وجإِلَى ر ظُرنأَنْ ي هرس نم نم
  .»أَهلِ الْجنة، فَلْينظُر إِلَى هذَا

 
27. Əbu Hureyra � demişdir: “(Bir dəfə) bir bədəvi Peyğəmbərin salləllahu 

aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mənə elə bir əməl öyrət 
ki, onu yerinə yetirəcəyim təqdirdə Cənnətə daxil olum”. Peyğəmbər 
salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Allaha ibadət et və Ona heç kəsi şərik 
qoşma, fərz buyurulmuş namazları qıl, vacib buyurulmuş zəkatı ver və 
Ramazan ayını oruc tut!” Bədəvi dedi: “Canım Əlində olan Allaha and olsun 

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

٢٨ -  نأَبِىع وبأَي �الً نَّأَ جقَالَ ر بِىلننِى � لبِرلٍ أَخملُنِى بِعخدةَ ينا قَالَ. الْجم ا لَهم قَالَ ؟لَهو بِىالن � :»بأَر 
،الَهم دبعت ،الَ اللَّهو رِكشت ئًا، بِهيش يمقتالَةَ، وى الصتؤتكَاةَ، ولُ الزصتو محالر«.  

 
28. Əbu Əyyub48 � rəvayət edir ki, bir nəfər Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və 

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

نه إِالَّ مؤخرةُ الرحلِ، لَيس بينِي وبي �قَالَ: كُنت رِدف النبِي � حدثَنا أَنس بن مالك، عن معاذ بنِ جبلٍ  - ٢٩
قُلْت لَبيك  »يا معاذَ بن جبلٍ!«قُلْت: لَبيك يا رسولَ اللَّه وسعديك، ثُم سار ساعةً، ثُم قَالَ:  »يا معاذَ بن جبلٍ!«فَقَالَ: 

هلْ «قُلْت: لَبيك يا رسولَ اللَّه وسعديك، قَالَ:  »يا معاذَ بن جبلٍ!«م قَالَ: يا رسولَ اللَّه وسعديك، ثُم سار ساعةً، ثُ
 اللَّه قا حرِي مد؟ �تادبلَى الْعقَالَ:  »ع .لَمأَع ولُهسرو اللَّه :قَالَ: قُلْت»دبعأَنْ ي ادبلَى الْعع اللَّه قالَ فَإِنَّ حو وه

هلْ تدرِي «قُلْت: لَبيك يا رسولَ اللَّه وسعديك، قَالَ:  »يا معاذَ بن جبلٍ!«ثُم سار ساعةً، ثُم قَالَ:  »يشرِكُوا بِه شيئًا
  .»أَنْ الَ يعذِّبهم«سولُه أَعلَم. قَالَ: اللَّه ور«قَالَ: قُلْت:  »ما حق الْعباد علَى اللَّه إِذَا فَعلُوا ذَلك؟

 
29. Ənəs � rəvayət edir ki, Muaz ibn Cəbəl50 
 demişdir: “(Bir dəfə) mən 
Peyğəmbərlə salləllahu aleyhi və səlləm birlikdə onun (mindiyi heyvanın) tər-
kində idim.51 Mənimlə onun arasında yəhərin söykəyindən başqa heç nə 
yox idi. (Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm məni): “Ey Muaz ibn Cəbəl!”– 
deyə çağırdı. Dedim: “Buyur, əmrinə müntəzirəm, ey Allahın Elçisi!” Bir 

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

وانطلقت أتلوه فالتفت فرآين فقال يا أبا ذر فقلت لبيك يا رسول حنو البقيع  �قال انطلق النيب 
 عن أيب ذر  - ٣٠
اهللا وسعديك وأنا فداؤك فقال إن املكثرين هم املقلون يوم القيامة إال من قال هكذا وهكذا يف حق قلت اهللا ورسوله 

قال ما يسرين أن أعلم فقال هكذا ثالثا مث عرض لنا أحد فقال يا أبا ذر فقلت لبيك رسول اهللا وسعديك وأنا فداؤك 
أحدا آلل حممد ذهبا فيمسي عندهم دينار أو قال مثقال مث عرض لنا واد فاستنتل فظننت أن له حاجة فجلست على 
شفري وأبطأ على قال فخشيت عليه مث مسعته كأنه يناجي رجال مث خرج إيل وحده فقلت يا رسول اهللا من الرجل الذي 

إنه جربيل أتاين فبشرين أنه من مات من أميت ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة كنت تناجي فقال أو مسعته قلت نعم قال ف
 وقَد أَتيته ثُم نائم وهو أَبيض ثَوب وعلَيه � النبِي أَتيت: قَالَ � ذَر أَباعن  " ...منع"قلت وإن زىن وإن سرق قال 

 زنى وإِنْ قَالَ سرق وإِنْ زنى وإِنْ قُلْت الْجنةَ دخلَ إِالَّ ذَلك علَى مات ثُم اللَّه إِالَّ إِلَه الَ قَالَ عبد من ما :فَقَالَ استيقَظَ
 علَى سرق وإِنْ زنى وإِنْ قَالَ سرق وإِنْ زنى وإِنْ قُلْت سرق وإِنْ زنى وإِنْ قَالَ سرق وإِنْ زنى وإِنْ قُلْت سرق وإِنْ
 .ذَر أَبِي أَنف رغم وإِنْ قَالَ بِهذَا حدثَ إِذَا ذَر أَبو وكَانَ ذَر أَبِي أَنف رغْمِ

 

                                                 
52 ən-Nəvəvi � demişdir: “Peyğəmbərin � Muazı təkrar çağırması, ona söyləyəcəyinə diqqət yetirməsi 
və onu axıra kimi dinləməsi üçün idi. Rəvayət edilir ki, Peyğəmbər � bir söz söylədiyi zaman, söy-
lədiklərini başa düşsünlər deyə, onu üç dəfə təkrar edərdi, habelə bir tayfanın yanına gəlib onları 
salamladıqda, üç kərə salam verərdi” (əl-Buxari 94). 
53 ən-Nəvəvi � demişdir: “Bilin ki, sələflərdən və xələflərdən haqq yolda olan əhli-sünnə alimləri 
ittifaq etmişlər ki, tövhidi qəbul edərək ölən kimsə hökmən Cənnətə daxil olacaq. Əgər bu adam 
uşaq, yaxud məcnun, yaxud şirkdən və başqa günahlardan tövbə etmiş birisi kimi günahsızdırsa və 
tövbə etdikdən sonra günah etməyibsə, Cəhənnəmdən uzaq olub Cənnətə girəcək... Kim də böyük 
günah edər və tövbə etmədən dünyadan köçərsə, Uca Allahın istəyi altında olar. İstəsə, onu ba-
ğışlayar və Cənnətə daxil edər. İstəsə də, ona Cəhənnəmdə istədiyi qədər əzab verər, sonra da onu 
Cənnətə daxil edər. Allah tövhid üzərində ölən heç bir kəsi – həmin adam nə qədər günah edirsə 
etsin – əbədi olaraq Cəhənnəmdə saxlamaz. Necə ki, kafir olaraq ölən kimsəni – həmin adam nə 
qədər yaxşılıqlar edirsə etsin – Cənnətə daxil etməz...” 
54 Muslim, 143. 
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30. Əbu Zərr55 
 demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm Bəqi qəbris-
tanlığına tərəf getdi. Mən də onun dalınca getdim. O, arxaya dönüb məni 
gördükdə dedi: “Ey Əbu Zərr!” Mən dedim: “Canım sənə fəda olsun, (ey 
Allahın Elçisi!) Buyur əmrinə müntəzirəm!” O dedi: “(Bu dünyada var-
dövlətini) çoxaldanlar Qiyamət günü (savabı) azaldanlardır. Yalnız, “buna 
bu qədər, ona bu qədər xərcləyin” deyənlər müstəsnadır”. Mən dedim: 
“Allah və Onun Elçisi daha yaxşı bilir”. O: “Ona bu qədər” sözünü üç dəfə 
təkrar etdi. Sonra qarşımıza Uhud dağı çıxdı. O dedi: “Ey Əbu Zərr!” Mən 
dedim: “Canım sənə fəda olsun, (ey Allahın Elçisi!) Buyur, əmrinə müntə-
zirəm!” O dedi: “Uhud dağının Muhəmməd ailəsi üçün qızıl olub bir gecə 
onların yanında ondan bircə qızıl, yaxud bircə misqal qalması məni 
sevindirməz”. Sonra qarşımıza bir vadi çıxdı. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm qabağa keçdi. Mən onun subaşına çıxmaq istədiyini zənn etdim. Ona 
görə də bir kənarda oturub onu gözlədim. Onun qayıtmağı gec oldu. Mən 
onun başına bir iş gəlməsindən qorxdum. Sonra onun səsini eşitdim, sanki 
kiminləsə pıçıldaşırdı. Mənim yanıma isə tək gəldi. Mən soruşdum: “Ey 
Allahın Elçisi! Sən kiminlə pıçıldaşırdın?” O soruşdu: “Sən bunu 
eşitdinmi?” Mən: “Bəli!”- deyə cavab verdim. O dedi: “Bu Cəbrail idi. 
Gəlmişdi mənə müjdə versin ki, ümmətimdən hər kim Allaha şərik 
qoşmadığı halda ölsə, Cənnətə daxil olacaq”. Mən dedim: “Zina etsə, 
oğurluq etsə də belə?” (Cəbrail): “Bəli!”- dedi”.56 
 

٣١ -  ا ذَرأَنَّ أَب 
 بِيالن تيقَالَ: أَت ثَهدح� يتاس قَدو هتيأَت ثُم ،مائن وفَإِذَا ه هتيأَت ثُم ،ضيأَب بثَو هلَيع ،مائن وهقَظَ، و
قُلْت: وإِنْ زنى، وإِنْ سرق؟  »ما من عبد قَالَ: الَ إِلَه إِالَّ اللَّه ثُم مات علَى ذَلك إِالَّ دخلَ الْجنةَ«فَجلَست إِلَيه فَقَالَ: 

ثَالَثًا، ثُم قَالَ في الرابِعة:  »وإِنْ زنى، وإِنْ سرق«قُلْت: وإِنْ زنى، وإِنْ سرق؟ قَالَ:  »وإِنْ زنى، وإِنْ سرق«قَالَ: 
»أَبِي ذَر فغْمِ أَنلَى رع« .أَبِي ذَر فأَن مغإِنْ رقُولُ: وي وهو و ذَرأَب جرقَالَ: فَخ 

 
31. Əbu Zərr � demişdir: “(Bir dəfə) mən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və 

səlləm yanına gəldim. (Həmin vaxt) o, üstünə ağ örtük sərib yatmışdı. (Mən 
dönüb getdim və bir müddətdən) sonra yenə onun yanına gəldim. O, hələ 
də yatırdı. (Mən yenə dönüb getdim və bir müddətdən) sonra bir də onun 
yanına gəldim. Artıq o, oyanmışdı. Mən onun yanında oturdum və o, mənə 
belə buyurdu: “Lə iləhə illəllah” deyən və (qəlbən) bunu təsdiqləyərək 
ölən hər bir bəndə mütləq Cənnətə girəcəkdir”. Mən soruşdum: “Zina 

                                                 
55 Əbu Zərr Cundəb ibn Cunadə əl-Ğifari � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Hicrətin 31-ci ilində Mədinə 
yaxınlığında vəfat etmişdir. 
56 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 803. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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etsə, oğurluq etsə belə?” Dedi: “Zina etsə, oğurluq etsə belə”. Mən (yenə) 
soruşdum: “Zina etsə, oğurluq etsə belə?” Dedi: “Zina etsə, oğurluq etsə 
belə”. (Mən bu sualı) üç dəfə (təkrar etdim və hər dəfə eyni cavabı aldım.) 
Sonra dördüncü dəfə dedi: “Əbu Zərin xoşuna gəlməsə belə”. Əbu Əsvəd 
deyir: “Əbu Zərr Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanından çıxarkən 
(öz-özünə) dedi: “Əbu Zərin xoşuna gəlməsə belə”.57 
 

٣٢ -  بِيى النابِرٍ قَالَ: أَتج ن؟ فَقَالَ:  �عانتوجِبا الْمم !ولَ اللَّهسا رلٌ فَقَالَ: يجئًا «ريش بِاللَّه رِكشالَ ي اتم نم
لَ الْجخدارلَ النخئًا ديش بِاللَّه رِكشي اتم نمةَ، ون« . 

 
32. Cabir 58  � demişdir: “Bir nəfər Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm 
yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! (Cənnətə və Cəhənnəmə girməyi) 
vacib edən iki şey nədir?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: 
“Kim Allaha şərik qoşmayıb ölərsə, Cənnətə daxil olar. Kim də Allaha şərik 
qoşub ölərsə, Cəhənnəmə girər”.59 
 

٣٣ - نةَ عادبنِ عب تامالص 
 هأَن ثَفيهم عند كنيسة معاوية  قَامدولَ أَنَّ فَحسكَانَ � اِهللا ر قُولُي :نم دبع الَ اللَّه 
رِكشي ئًا، بِهيش أَقَامالةَ وى الصآتكَاةَ، والز عمسو أَطَاعفَإِنَّ و يدخله اللَّه نم ابِ أَيوأَب ةناَء، الْجش ا إن وةُ لَهانِيثَم 

 وإِنْ رحمه، شاَء إِنْ الْخيارِعلى  أَمرِه من اللَّه فَإِنَّ وعصى وسمع، الزكَاةَ، وآتى ،شيئًا بِه يشرِك الَ اللَّه عبد ومن أَبوابٍ،
 .عذَّبه شاَء

 
33. Ubadə ibn Samit 
 rəvayət edir ki, bir dəfə Muaviyə kilsənin yanında 
insanların arasında dayanaraq belə demişdir: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurmuşdur: “Kim Allaha heç bir şeyi şərik qoşmadan ibadət edər, 
namaz qılar, zəkat verər, eşidər və itaət edərsə, həqiqətən, Allah onu Cən-
nətin səkkiz qapısından hər hansı birindən istəsə, Cənnətə daxil edər. Kim 
də Allaha heç bir şeyi şərik qoşmadan ibadət edər, zəkat verər, eşidər və asi 
olarsa, həqiqətən o, Allahın ixtiyarı altındadır. İstəsə, ona rəhm edər, istəsə 
də ona əzab verər60”.61 

                                                 
57 Muslim, 273; əl-Buxari, 5827. 
58 Əbu Abdur-Rahmən Cabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Həram əl-Ənsari əl-Xəzrəci əl-Mədəni � 
Peyğəmbərin � səhabələrindəndir. Ağac altında Peyğəmbərə � beyət gətirənlərdən olmuşdur. Öz 
zamanında Mədinənin müftisi olmuşdur. Hicrətin 78-ci ilində doxsan dörd yaşında vəfat etmişdir. Ən 
çox hədis rəvayət edən yeddi səhabədən biridir. 
59 Muslim, 269, 278. 
60 Bu, ümumiyyətlə, tövhid əhlindən olan günahkarın mütləq şəkildə Cənnətə daxil olacağına aiddir. 
Belə ki, etdiyi günahlara görə tövbə etməyən hər kəs Allahın istəyi altındadır. Allah ona Cəhənnəm 
əzabını daddırsa da, həmin adam tövhid əhli olduğundan axırda onu Cənnətə daxil edəcək. 
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٣٤ -  وبأَبِي أَي نع
 ثَهدح هأَن  ولَ اللَّهسقَالَ  �أَنَّ رناَء مج دبعالَ اهللا ي رِكشي ئاً، بِهيش يمقيالَةَ، وي الصتؤيو 

 وفرار املُسلمة، النفْسِ وقَتلُ بِاهللا، اِإلشراك: قَالَ الْكَبائر؟ ما قالُوا. الْجنةَ لَه فَإِنَّ الْكَبائر، ويتقي رمضانَ، ويصوم الزكاةَ،
   الزحف يومِ

 
34. Əbu Əyyub 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyur-
muşdur: “Kim Allaha heç bir şeyi şərik qoşmadan ibadət edər, namaz qılar, 
zəkat verər, Ramazan orucunu tutar və böyük günahlardan çəkinərək 
(Allahın hüzuruna) gələrsə, həqiqətən, ona Cənnət verilər”. Dedilər: “Bö-
yük günahlar hansılardır?” O buyurdu: “Allaha şərik qoşmaq, müsəlmanı 
öldürmək və düşmənlə qarşılaşdıqda döyüşdən qaçmaq!”62  
 

٣٥ - نأَبِى ع ذَر
 جاَء ومن وأَزِيد أَمثَالها عشر فَلَه بِالْحسنة جاَء من � اللَّه يقُولُ« :� اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ  
ئَةيبِالس هاؤزئَةٌ فَجيا سثْلُهم أَو رأَغْف نمو بقَرى تنا مربش تبقَرت هنا ماعرذ نمو بقَرى تنا ماعرذ تبقَرت هنا ماعب نمو 

 »مغفرةً بِمثْلها لَقيته شيئًا بِى يشرِك الَ خطيئَةً اَألرضِ بِقُرابِ لَقينِى ومن هرولَةً أَتيته يمشى أَتانِى
 
35. Əbu Zərr 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Allah � buyurur: “Kim yaxşı bir əməl ilə (hüzuruma) gəlsə, ona on misli 
qədər və əlavə (yeddi yüzə qədər və daha çox savab) verərəm. Kim günah 
ilə gəlsə, ona (həmin) günaha bərabər əvəzini verərəm və ya bağışlayaram. 
Kim Mənə bir qarış yaxınlaşsa, Mən də ona bir dirsək63 yaxınlaşaram. Kim 
Mənə bir dirsək yaxınlaşsa, Mən də ona bir qulac64  yaxınlaşaram. Kim 
Mənə doğru yeriyərək gəlsə, Mən də ona doğru yüyürərək gələrəm. Kim 
Mənə heç bir şeyi şərik qoşmadan yer boyda günahla Mənimlə görüşsə, 
Mən də (onun etdiyinin) misli qədər məğfirətlə onu qarşılayaram”.65 
 

 غَفَرت الذُّنوبِ، مغفرة علَى قُدرة ذُو أَني علم من«: � اللَّه قَالَ: قَالَ�  اللَّه رسولِ عن  �عباسٍ ابنِ عنِ - ٣٦
ال لَهيأُ والا بم لَم رِكشئًا بِي ييش« 

 
36. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Allah � buyurdu: “Kim Mənim günahları bağışlamağa qadir ol-

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

فَقَالَ: أَرأَيت إِذَا صلَّيت الصلَوات الْمكْتوبات، وصمت رمضانَ،  �سأَلَ رسولَ اللَّه أَنَّ رجالً 
 عن جابِرٍ  - ٣٧
زِيد علَى ذَلك قَالَ: واللَّه الَ أَ »نعم«وأَحلَلْت الْحالَلَ وحرمت الْحرام، ولَم أَزِد علَى ذَلك شيئًا، أَأَدخلُ الْجنةَ؟ قَالَ: 

  شيئًا.
 
37. Cabir � demişdir: “Bir nəfər Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və səlləm soruş-
du: “De görüm, əgər mən fərz namazları qılsam, Ramazan orucunu tutsam, 
halalı halal, haramı da haram qəbul etsəm və bunlara heç nə əlavə etməsəm, 
Cənnətə daxil olaram?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm: “Bəli!”– deyə 
cavab verdi. O da: “Vallahi ki, mən bunlara heç nə əlavə etməyəcəyəm”.67 
 

LƏ İLƏHƏ İLLƏLLAH KƏLMƏSİNİN ƏZƏMƏTİ 
 

٣٨ - نةَ أَبِى عريره  
 إِالَّ إِلَه الَ قَولُ فَأَفْضلُها شعبةً وستونَ بِضع أَو وسبعونَ بِضع ميانُاِإل« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
ا اللَّهاهنأَداطَةُ ونِ اَألذَى إِماُء الطَّرِيقِ عيالْحةٌ وبعش نم اناِإلمي«. 

 
38. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “İmanın yetmişdən və ya altmışdan çox şöbəsi var. Onların ən 
fəzilətlisi “Lə iləhə illəllah” kəlməsi, ən aşağı olanı isə yoldan bir maneəni 
uzaqlaşdırmaqdır. Həya da imanın şöbələrindən biridir”.68 
 

٣٩ - نع اذعنِ ملٍ ببج  
 � اللَّه رسولُ وأَنى اللَّه إِالَّ إِلَه الَ أَنْ تشهد تموت نفْسٍ من ما" � اللَّه رسولُ قَالَ الَقَ
جِعري كنٍ قَلْبٍ إِلَى ذَلوقإِالَّ م غَفَر ا اللَّها"..."لَهقَالَ م دبالَ ع إِالَّ إِلَه ا قَطُّ اللَّهصلخإِالَّ م تحفُت لَه ابواِء أَبمى الستح 
ىفْضشِ إِلَى ترا الْعم بنتاج رائالْكَب"..."نكَانَ م رآخ هال كَالَم لَ اُهللا، إِالَّ إِلهخة دنالْج." 

 

 

39. Muaz ibn Cəbəl 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Allahdan başqa haqq ilahın olmadığına, mənim də Onun 
Elçisi olduğuna qəlbən, tam yəqinliklə şəhadət edərək ölən elə bir kimsə 
yoxdur ki, Allah onu bağışlamasın”.69 Digər rəvayətdə deyilir: “Səmimi 

                                                 
66 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 11615; əl-Hakim, 7676. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4330) 
həsən olduğunu bildirmişdir. 
67 Muslim, 110. 
68 Muslim, 162. 
69 İbn Məcə, 3796, 3928; əl-Humeydi, 395. əl-Albani həsən səhih olduğunu söyləmişdir. 
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qəlbdən “lə iləhə illəllah” deyən elə bir qul yoxdur ki, böyük günahlardan 
çəkindiyi müddətdə göyün qapıları onun üçün açılmasın və o kəlmə Ərşə 
çatmasın”.70 “Kimin son kəlməsi “lə iləhə illəllah” olarsa, Cənnətə girər”.71  
 

  أَنه الَ إِلَه إِالَّ اللَّه دخلَ الْجنةَ)).: ((من مات وهو يعلَم �قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ:� عن عثْمانَ  - ٤٠
 
40. Osman � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Hər kim Allahdan başqa ibadətə layiq ilahın olmadığını bildiyi halda 
ölərsə, Cənnətə girər”.72  
 

٤١ - نأَبِي ع يرةَهر  �ولُ قَالَ: قَالَسر اللَّه �: "نال: قَالَ م إِال إِلَه اللَّه هتفَعا نموي نم ،رِههد هابلَ أَصقَب كا ذَلم 
هابأَص." 

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

إِلَى الْحرقَة من جهينةَ، فَصبحنا الْقَوم  �يحدثُ قَالَ: بعثَنا رسولُ اللَّه � سمعت أُسامةَ بن زيد بنِ حارِثَةَ -  ٤٢
، فَكَف عنه اَألنصارِي هم، قَالَ: ولَحقْت أَنا ورجلٌ من اَألنصارِ رجالً منهم، فَلَما غَشيناه قَالَ: الَ إِلَه إِالَّ اللَّهفَهزمنا

 بِيالن كلَغَ ذَلا بنما قَدقَالَ: فَلَم ،هلْتى قَتتي ححمبِر هتنطَعفَقَ �و ((؟إِالَّ اللَّه ا قَالَ: الَ إِلَهم دعب هلْتةُ! أَقَتاما أُسي)) :يالَ ل
أَفَالَ شقَقْت «قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّه إِنما قَالَها خوفًا من السالَحِ. قَالَ  (.قَالَ: قُلْت: يا رسولَ اللَّه! إِنما كَانَ متعوذًا

نالَ ع ا أَمأَقَالَه لَمعى تتح ى  )قَلْبِهتح لَيا عهركَرالَ يا زقَالَ: فَم ((؟إِالَّ اللَّه ا قَالَ: الَ إِلَهم دعب هلْتأَقَت)) :َقَالَ: فَقَال
  تمنيت أَني لَم أَكُن أَسلَمت قَبلَ ذَلك الْيومِ.

 
42. Usamə ibn Zeyd � demişdir: “Bir dəfə Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
bizi Cuheynədəki Huraqatın üstünə göndərdi. Biz səhərə yaxın düşmənə hü-
cum etdik və onları məğlubiyyətə uğratdıq. (Orada) mən ənsardan olan bir 
(mücahidlə) kafirlərdən birini haqladıq. Biz onun başının üstünü aldıqda o: 
“Lə ilahə illəllah!”- dedi. (Bunu eşidəndə) ənsardan olan qardaşım ona 
dəymədi. Mən isə nizəmlə onu vurub öldürdüm. Biz Mədinəyə gəldikdə 
hadisəni Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və səlləm danışdılar. Peyğəmbər salləllahu 

                                                 
70 ət-Tirmizi, 3590, 3939. əl-Albani hədisin həsən olduğunu bildirmişdir. 
71 Əbu Davud, 3116, 3118. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
72 Muslim, 136. 
73 əl-Bəzzar, 8292; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 1111; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 96; İbn əl-Arabi “əl-
Mucəm” 1132. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6434) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 
1932) səhih olduğunu bildirmişdir.  
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aleyhi və səlləm mənə dedi: “Ey Usamə! O: “Lə ilahə illəllah” deyəndən sonra 
sən onu öldürdün?!” Dedim: “Ey Allahın Elçisi! O, (canını) qurtarmaq üçün 
belə etdi”. (Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi! O bunu silahdan qorxduğuna 
görə dedi”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu dedi: “Məgər 
sən onun qəlbini yardın ki, biləsən o bunu (ürəkdən) deyib, yoxsa yox?”74). 
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “O: “Lə ilahə illəllah” deyəndən 
sonra sən onu öldürdün?!” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm bu sözü mənə 
o qədər təkrar etdi ki, nəhayət, mən (öz-özümə): “Kaş mən bu gündən öncə 
İslamı qəbul etmiş olmayaydım”- deyə təmənna etdim”.75 
 

٤٣ -  دونِ اَألسب ادقْدالْم نع 
أَيأَر !ولَ اللَّهسا رقَالَ: ي هأَن هربأَخ هأَن برلَنِي، فَضالْكُفَّارِ، فَقَات نالً مجر يتإِنْ لَق ت
 اللَّه بعد أَنْ قَالَها؟ قَالَ رسولُ اللَّه إِحدى يدي بِالسيف فَقَطَعها، ثُم الَذَ مني بِشجرة فَقَالَ: أَسلَمت للَّه، أَفَأَقْتلُه يا رسولَ

: �الَ رسولُ اللَّه قَالَ: فَقُلْت: يا رسولَ اللَّه! إِنه قَد قَطَع يدي، ثُم قَالَ ذَلك بعد أَنْ قَطَعها، أَفَأَقْتلُه؟ قَ »تلْهالَ تقْ«: �
»نبِم كإِنو ،لَهقْتلَ أَنْ تقَب كزِلَتنبِم هفَإِن هلْتفَإِنْ قَت ،لْهقْتي قَالَالَ تالَّت هتمقُولَ كَللَ أَنْ يقَب هزِلَت«. 

 
43. Miqdad ibn əl-Əsvəd � belə rəvayət etmişdir: “(Bir dəfə) mən Peyğəm-
bərə salləllahu aleyhi və səlləm dedim: “Ey Allahın Elçisi! Söylə görüm, əgər 
mən (döyüşdə) kafirlərdən biri ilə üz-üzə gəlib onunla vuruşsam, o, qılıncla 
vurub mənim bir əlimi kəssə, sonra da canını məndən qurtarmaq üçün 
ağaca qalxıb: “Allaha təslim oluram!”- desə, bu sözü dedikdən sonra mən 
onu öldürə bilərəmmi, ey Allahın Elçisi?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Sən onu öldürməməlisən!” Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi! O, 
mənim bir əlimi kəsmiş və bu sözü ancaq əlimi kəsdikdən sonra demişdir. 
Belə isə mən onu öldürə bilərəmmi?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Sən onu öldürməməlisən. Çünki əgər sən onu öldürsən, onun 
halı, sənin onu öldürməmişdən qabaqkı halın kimi olacaq. Sənin halın isə, 
onun bu sözü deməmişdən əvvəlki halı kimi olacaq76”.77 
 

٤٤ -  كالنِ مسِ بأَن نع 
 ولُ اللَّهسقَالَ كَانَ ر� الْفَج إِذَا طَلَع ريغي كسا أَمأَذَان عماَألذَانَ فَإِنْ س عمتسكَانَ يو ر
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر .رأَكْب اللَّه رأَكْب قُولُ اللَّهالً يجر عمفَس إِالَّ أَغَارو� »ةطْرلَى الْفع .« إِالَّ اللَّه أَنْ الَ إِلَه دهقَالَ أَش ثُم

                                                 
74 Muslim, 287, 289.  
75 Muslim, 278; əl-Buxari, 4269, 4021, 6478, 6872; İbn Hibban, 4751; Əhməd, 21793.  
76 Peyğəmbərin � “...onun halı, sənin onu öldürməmişdən qabaqkı halın kimi olacaq” sözü o deməkdir 
ki, zahirən müsəlman olduqdan sonra onun qəsdinə durmaq qadağan olacaq, özü də şəriətə uyğun 
şəkildə mühakimə olunacaq. “Sənin halın onun bu sözü deməmişdən əvvəlki halı kimi olacaq” sözü isə 
o deməkdir ki, əgər sən onu öldürsən, onun varislərinin səndən qisas və ya qanbahası almağa haqqı 
olacaq” (Fəthul-Bəri, 19/ 301). 
77 Muslim, 95, 274; əl-Buxari, 4019, 6865. 
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 فَنظَروا فَإِذَا هو راعى معزى.». خرجت من النارِ« 
إِلَه إِالَّ اللَّه. فَقَالَ رسولُ اللَّه  أَشهد أَنْ الَ

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

٤٥ -  يدعأَبِي س نع ةَ أَوريرأَبِي ه نع �-  شماَألع كا -ش ابأَص وكبةُ توا كَانَ غَزةٌ، قَالَ: لَماعجم اسلن
ولُ اللَّهسا، فَقَالَ رنهادا وا، فَأَكَلْننحاضوا ننرحا فَنلَن تنأَذ لَو !ولَ اللَّهسا رلُوا«: � قَالُوا: يفَقَالَ:  »افْع رماَء عقَالَ: فَج

عاد نلَكو ،رقَلَّ الظَّه لْتإِنْ فَع !ولَ اللَّهسا ري يلَ فعجأَنْ ي لَّ اللَّهلَع ،كَةرا بِالْبهلَيع ملَه اللَّه عاد ثُم ،مهادولِ أَزبِفَض مه
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر .كذَل� :»معلُ »نجلَ الرعقَالَ: فَج مهادولِ أَزا بِفَضعد ثُم ،طَهسا بِنِطَعٍ فَبعقَالَ: فَد  جِيُء بِكَفي

لك شيٌء يِسري قَالَ: ذُرة، قَالَ: ويجِيُء اآلخر بِكَف تمرٍ، قَالَ: ويجِيُء اآلخر بِكَسرة، حتى اجتمع علَى النطَعِ من ذَ
 ولُ اللَّهسا رعقَالَ:  �فَد ثُم ،كَةربِالْب هلَيكُ«عتيعي أَوذُوا فخكَرِ  »مسي الْعكُوا فرا تى متح ،هِمتيعي أَوذُوا فقَالَ: فَأَخ

 ولُ اللَّهسلَةٌ فَقَالَ رفَض لَتفَضوا، وبِعى شتقَالَ: فَأَكَلُوا ح ،لَئُوهاًء إِالَّ مولُ «: �وِعسي رأَنو إِالَّ اللَّه أَنْ الَ إِلَه دهأَش
  .»يلْقَى اللَّه بِهِما عبد غَير شاك، فَيحجب عن الْجنة اللَّه، الَ

 
45. Əbu Hureyra yaxud, Əbu Səid79 � demişdir: “Təbuk80 döyüşündə 
camaata aclıq üz vermişdi. Onlar (Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm 
yanına gəlib) dedilər: “Ey Allahın Elçisi! İzn versəydin, yük dəvələrimizi 
kəsib ətindən yeyər, yağından da istifadə edərdik”. Peyğəmbər salləllahu 

aleyhi və səlləm: “Edin!”– deyə buyurdu. Bu vaxt Ömər81 
 gəlib dedi: “Ey 

                                                 
78 Muslim, 873. 
79 Ravi Aməş hədisin kim tərəfindən rəvayət edildiyinə şəkk etmişdir. 
80 Mədinədən 700 km şimalda yerləşən şəhər. 
81 Əbu Həfs, Ömər ibn Xəttab ibn Nufeyl əl-Qurəşi əl-Faruq � fil ilindən on il sonra, yəni, Muhəmmədə 
� peyğəmbərlik verilməmişdən otuz il əvvəl dünyaya gəlmişdir. Cənnətlə müjdələnmiş on nəfərdən 
biridir. O, Peyğəmbərin � həm ən yaxın iki dostundan biri, həm də onun qayınatası, möminlərin anası – 
Həfsənin O atasıdır. Ömər ibn Xəttab � demək olar ki, Peyğəmbərlə � birlikdə bütün döyüşlərdə 
iştirak etmiş və ələlxüsus da ağac altında ona beyət gətirənlərdən olmuşdur. Ömər ibn Xəttab � 
Rəsulullahın � ikinci xəlifəsi olmuş və məhz onun xilafəti dövründə o dövrün ən böyük imperiyaları, 
habelə Peyğəmbərimizin � arzuladığı Qüds fəth edilmişdir. Peyğəmbər � onu tərifləyib demişdir: 
“Əgər məndən sonra peyğəmbər göndərilmiş olsaydı, Ömər olardı” (ət-Tirmizi, 2/293; Silsilətul-
Əhədisis-Sahiha, 327); başqa bir hədisdə Peyğəmbər � demişdir: “(Yuxuda) gördüm ki, Cənnətdəyəm. 
Birdən qarşıma bir qəsr və bu qəsrin həyətində bir cavan qız çıxdı. Soruşdum: “Bu qəsr kimindir?” 
Dedilər: “Ömərindir!” Mən qəsrin içinə girib ora göz gəzdirmək istədim, lakin sənin qısqanclığın 
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Allahın Elçisi! Əgər belə etsək, miniyimiz azalacaq. (Yaxşı olar ki,) 
camaata ərzaqlarının qalanını sənin yanına gətirməyi buyurasan, sonra da 
onlar üçün Allahdan buna bərəkət diləyəsən. Yəqin ki, Allah bunun 
bərəkətini artırar”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm: “Yaxşı!”– dedi. 
Sonra bir döşənək gətizdirdi və onu yerə sərdi. Sonra da camaata artıq 
qalmış ərzaqlarını gətirib (onun içinə qoymağı) buyurdu. (Onlardan) 
kimisi bir ovuc darı, kimisi bir ovuc xurma, kimisi də bir tikə yemək gətir-
məyə başladı. Nəhayət, döşənəyin üstündə az miqdarda ərzaq yığıldı. 
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm yığılmış (ərzaq komasına) bərəkət 
dilədikdən sonra (camaata): “Xurcunlarınızı doldurun!”– deyə buyurdu. 
Onlar da xurcunlarını doldurmağa başladılar. Nəhayət, orduda olan xur-
cunların hamısını (ağızbaağız) doldurdular. Üstəlik (bu yeməkdən) doyun-
caya qədər yedilər. Hələ artıq da qaldı. Onda Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm dedi: “Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa həqiqi məbud yox-
dur və mən Allahın elçisiyəm! Bu iki (şəhadət kəlməsinə) şəkk etməyərək 
bunlarla Allaha qovuşan hər bir bəndə mütləq Cənnətə girəcəkdir”.82 
 

٤٦ -  تامنِ الصةَ بادبع نع ،يابِحنالص نع 
 مالً، لهفَقَالَ: م ،تكَيفَب ،توي الْمف وهو هلَيع لْتخقَالَ: د هأَن
لَئ !اللَّهي؟ فَوكبتقَالَ: و ثُم ،كنفَعَألن تطَعتاس نلَئو ،لَك نفَعَألش تفِّعش نلَئو ،نَّ لَكدهَألش تهِدشتاس ن نا مم !اللَّه

 ولِ اللَّهسر نم هتعمس يثدا، �حداحيثًا ودإِالَّ ح ،وهكُمثْتدإِالَّ ح ريخ يهف يطَ  لَكُمأُح قَدو موالْي وهثُكُمدأُح فوسو
 ولَ اللَّهسر تعمفِْسي، سقُولُ:  �بِني»ارالن هلَيع اللَّه مرح ،ولُ اللَّهسا ردمحأَنَّ مو إِالَّ اللَّه أَنْ الَ إِلَه هِدش نم«.  

 
46. Sunabihi83 demişdir: “Ubadə ibn Samit ölüm ayağında ikən mən onun 
yanına gəldim və (onun bu halını görüb) ağlamağa başladım. Dedi: “Sakit 
ol görüm, niyə ağlayırsan? Vallahi, əgər məni şahid tutsalar, sənin lehinə 

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

aleyhi və səlləm belə dediyini eşitmişəm: “Kim Allahdan başqa həqiqi mə-
budun olmadığına və Muhəmmədin Onun Elçisi olduğuna şahidlik etsə, 
Allah Cəhənnəm odunu ona haram edər”.84 
 

قَالَ: لَبيك يا رسولَ اللَّه ». يا معاذُ بن جبلٍ«ومعاذٌ رديفُه علَى الرحلِ قَالَ:  �ى أَنَّ النبِ �عن أَنسٍ  - ٤٧
إِالَّ اللَّه وأَنَّ  ما من أَحد يشهد أَنْ الَ إِلَه«قَالَ لَبيك يا رسولَ اللَّه وسعديك. ثَالَثًا. قَالَ: ». يا معاذُ«وسعديك. قَالَ 

إِذًا «قَالَ يا رسولَ اللَّه، أَفَالَ أُخبِر بِه الناس فَيستبشروا قَالَ ». محمدا رسولُ اللَّه صدقًا من قَلْبِه إِالَّ حرمه اللَّه علَى النارِ
 تأَثُّما. وأَخبر بِها معاذٌ عند موته». يتكلُوا

 
47. Ənəs � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm Muazla 
 
birlikdə dəvənin tərkində ikən: “Ey Muaz!”- deyə çağırdı. (Muaz): “Buyur, 
əmrinə müntəzirəm, ey Allahın Elçisi!”- deyə cavab verdi. (Peyğəmbər 
salləllahu aleyhi və səlləm) yenə: “Ey Muaz!”- deyə çağırdı. O: “Buyur, əmrinə 
müntəzirəm, ey Allahın Elçisi!”- deyə cavab verdi. Bu hal üç dəfə təkrar 
olduqdan sonra Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Allahdan başqa 
həqiqi məbudun olmadığına və Muhəmmədin Allahın elçisi olduğuna sidq 
ürəkdən şəhadət verən elə bir kəs yoxdur ki, Allah ona Cəhənnəm odunu 
haram etməsin”. (Muaz) dedi: “Ey Allahın Elçisi! Bunu insanlara xəbər 
verimmi ki, sevinsinlər?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Belə 
olduğu təqdirdə (buna) arxayın olacaqlar”. Muaz 
 günaha batacağından 
qorxub ölümündən qabaq bu haqda (insanlara) xəbər verdi85”.86 
 

٤٨ -  تامالص نةُ بادبا عثَندح 
 ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر� :»حو إِالَّ اللَّه أَنْ الَ إِلَه دهقَالَ: أَش نم هد)لَه رِيكالَ ش(، 
ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتمكَلو هتأَم نابو اللَّه دبى عيسأَنَّ عو ،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ارأَنَّ النو ،قةَ حنأَنَّ الْجو ،هنم وحرو 

 ».أَدخلَه اللَّه الْجنةَ علَى ما كَانَ من الْعملِ«... .»بِ الْجنة الثَّمانِية شاَءحق، أَدخلَه اللَّه من أَي أَبوا

                                                 
84 Muslim, 142. 
85 Şeyx Əbu Amr ibn əs-Səlah � demişdir: “Peyğəmbər �, həyat təcrübəsi və savadı olmayan kimsələrin bu 
müjdədən xəbər tutub çaş-baş qalacaqlarından və arxayınlaşacaqlarından qorxub, bunu ümumi şəkildə 
qadağan etmişdir. Halbuki özü bunu Muaza, Əbu Hureyraya, Ömərə və digərlərinə � – aldanmayacaq-
larına və arxayınlaşmayacaqlarına əmin olduğu səhabələrinə xəbər vermişdir. Muaz da öz növbəsində bunu 
etibar etdiyi yaxın adamlarına xəbər vermişdir”. 
86 əl-Buxari, 128; Muslim, 148. 
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48. Ubədə ibn Samit87 � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Hər kim Allahdan başqa həqiqi məbudun olmadığına, Onun 
Tək olduğuna (və heç bir şəriki olmadığına), Muhəmmədin Onun qulu və 
elçisi olduğuna, İsanın Allahın qulu, kənizinin oğlu, Məryəmə göndərdiyi 
kəlməsi və Onun ruhundan olduğuna, Cənnətin haqq, Cəhənnəmin də 
haqq olduğuna şahidlik etsə, Allah Cənnətin səkkiz qapısının hansından 
diləsə, onu oradan (Cənnətə) daxil edər88”.89 Digər rəvayətdə deyilir: “...nə 
əməl etmiş olursa-olsun, Allah onu Cənnətə daxil edər”.90 
 


 حدثَنِي أَبو هريرةَ  - ٤٩ ولِ اللَّهسلَ روا حودا قُعكْرٍ - �قَالَ: كُنو با أَبنعم  رمعو-  ولُ اللَّهسر فَرٍ فَقَامي نف� 
لَ مأَو تا، فَكُننقُما ونفَزِعا، ونوند طَعقْتا أَنْ يينشخا ونلَيطَأَ عا، فَأَبرِننِ أَظْهيب نم ولَ اللَّهسي رغتأَب تجرفَخ ،فَزِع ن

�َألنطًا لائح تيى أَتتح ، طائح فوي جلُ فخدي بِيعفَإِذَا ر ،أَجِد ا، فَلَمابب لَه لْ أَجِده بِه ترارِ، فَدجنِي النبارِ لص نم
 ةارِجلُ  - بِئْرٍ خودالْج :بِيعالرو -  تفَزتفَاح)لَبالثَّع زفتحا يكَم(  ولِ اللَّهسلَى رع لْتخةَ؟«، فَقَالَ: �فَدريرو هأَب« 

قُلْت: كُنت بين أَظْهرِنا، فَقُمت فَأَبطَأْت علَينا، فَخشينا أَنْ تقْتطَع دوننا،  »ما شأْنك؟«فَقُلْت: نعم، يا رسولَ اللَّه! قَالَ: 
يا أَبا «ا الْحائطَ، فَاحتفَزت كَما يحتفز الثَّعلَب، وهؤالَِء الناس ورائي، فَقَالَ: فَفَزِعنا، فَكُنت أَولَ من فَزِع، فَأَتيت هذَ

الَّ اللَّه، مستيقنا بِها اذْهب بِنعلَي هاتينِ فَمن لَقيت من وراِء هذَا الْحائط يشهد أَنْ الَ إِلَه إِ«وأَعطَانِي نعلَيه قَالَ:  »هريرةَ!
ةنبِالْج هرشفَب ،هقَلْب« سالَ رعن اناته :ةَ؟ فَقُلْتريرا ها أَبي الَنعالن اناتا هفَقَالَ: م ،رمع يتلَق نلَ مفَكَانَ أَو ولِ اللَّه� 

ربةً، الَ إِلَه إِالَّ اللَّه مستيقنا بِها قَلْبه، بشرته بِالْجنة. فَضرب عمر بِيده بين ثَديي ضبعثَنِي بِهِما، من لَقيت يشهد أَنْ 
 ولِ اللَّهسإِلَى ر تعجةَ! فَرريرا ها أَبي جِعي، فَقَالَ: ارتسال تررفَخ�ركَاًء، وب تشهلَى ، فَأَجع وفَإِذَا ه ،رمنِي عبك

قُلْت: لَقيت عمر، فَأَخبرته بِالَّذي بعثْتنِي بِه، فَضرب بين ثَديي  »ما لَك يا أَبا هريرةَ؟«: �رسولُ اللَّه  )لي(أَثَرِي، فَقَالَ 
قَالَ لَه .جِعي، قَالَ: ارتسال تررةً خبرض  ولُ اللَّهس؟«: �رلْتا فَعلَى مع لَكما حم !رما عي«  !ولَ اللَّهسا رقَالَ: ي

تسم إِالَّ اللَّه أَنْ الَ إِلَه دهشي يلَق نم ،كلَيعةَ بِنريرا هأَب ثْتعي، أَبأُمو تبِبِأَبِي أَن هرشب ،ها قَلْبا بِهنققَالَ: ي ،ةنالْج»معن« 
 ولُ اللَّهسلُونَ، قَالَ رمعي لِّهِما، فَخهلَيع اسلَ النكتى أَنْ يشي أَخلْ، فَإِنفْعقَالَ: فَالَ ت� :»لِّهِمفَخ«.  

 
49. Əbu Hureyra � demişdir: “(Bir dəfə) biz bir dəstə adamla Peyğəmbərin 
salləllahu aleyhi və səlləm ətrafında oturmuşduq. Əbu Bəkr91 və Ömər � də 

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

                                                                                                                            
kişilərdən qəbul edən ilk şəxs Əbu Bəkr � olmuşdur. Peyğəmbər � əs-Siddiq ləqəbini Əbu Bəkrə � İsra 
və Merac səfərini şəkk-şübhə etmədən təsdiqlədiyi üçün vermişdir. O, Peyğəmbərin � ən yaxın 
səhabələrindən, hicrət yoldaşı və Cənnətlə müjdələnmiş on nəfərdən biridir. Bir çox döyüşlərdə iştirak 
etmiş, malı və canı ilə İslam dininə yardım etmişdir. Əbu Bəkrin � fəzilətinə dair bəzi ayələr: ət-Tövbə, 
40, əl-Leyl, 17-21 və s. Hədislərdən isə bunları qeyd etmək olar: Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, 
Peyğəmbər � səhabələrə xitab edib dedi: “Həqiqətən, mənə ən yaxın yoldaş və mal-dövləti ilə ən çox 
qayğı göstərən Əbu Bəkrdir. Rəbbimdən qeyrisini (ifrata varmaqla) sevmiş olsaydım, Əbu Bəkri 
sevərdim. Lakin, o mənim müsəlman qardaşımdır.  Elə isə, məscidə açılan Əbu Bəkrin qapısından 
başqa bütün qapıları bağlayın!”  (əl-Buxari, 3654). Cubeyr bin Mutim � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � 
onun yanına gələn qadına qayıdıb, bir müddət sonra gəlməyini bildirdi. Qadın: “Səni tapa bilməsəm 
necə?”- deyə soruşduqda, o dedi: “Məni tapmasan, Əbu Bəkrin yanına get!” (əl-Buxari, 3659). Əbu 
Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbərdən � eşitdim, o dedi: “Hər kəs Allah üçün saleh əməl edərsə, 
Cənnət  qapılarından dəvət olunar; namaz əhli namaz qapısından, cihad əhli cihad qapısından, sədəqə 
əhli sədəqə qapısından və  oruc əhli Rəyyan adlı oruc qapısından Cənnətə dəvət olunar”. Bunu eşidən 
Əbu Bəkr � dedi: “Ey Allahın Elçisi! O qapıların hamısından dəvət olunan olacaqmı?” Allahın Elçisi �: 
“Bəli, və mən istəyirəm ki, sən onlardan olasan, ey Əbu Bəkr!”– deyə cavab verdi” (əl-Buxari, 3666). 
Urva ibn əz-Zubeyr � rəvayət edir: “Mən Abdullah ibn Amrdan � müşriklərin Peyğəmbərə � nə 
etdikləri barəsində soruşduqda, o dedi: “Peyğəmbər � namaz qılarkən Uqbə ibn Əbu Muit gəlib 
dəsmalı onun boynuna sarıdı və boğmağa başladı. Bunu görən Əbu Bəkr gəlib onu kənara itələdi və 
Allahın bu kəlamını oxudu: “Məgər, siz bir adamı "Rəbbim Allahdır”- deməyinə görə öldürəcəksiniz?! 
Halbuki, o, Rəbbinizdən sizə açıq-aşkar möcüzələr gətirmişdir” (Ğafir, 28) (əl-Buxari, 3678). Əbu Musa 
əl-Əşari � rəvayət edir ki, bir dəfə Əbu Bəkr � Peyğəmbərin � yanına daxil olmaq üçün izn istədi. Mən 
bunu Peyğəmbərə � çatdırdıqda, o dedi: “İzn ver, gəlsin və onu cənnətlə müjdələ!” (əl-Buxari, 3674). 
İbn Abbas � rəvayət edir ki, mən Ömər ibn əl-Xəttabın � vəfatından sonra, onun çarpayısının 
ətrafına toplaşıb dua edənlərin arasında dayanmışdım; Arxamda dayanan bir kişi dirsəyini çiynimə 
qoyub dedi: “Allah sənə rəhmət etsin! Allahdan istəyirəm ki, sən yoldaşlarınla (Məhəmməd � və Əbu 
Bəkrlə � bir yerdə olasan! Çünki mən çox vaxt Peyğəmbərin � dediyini eşidirdim: “Mən, Əbu Bəkr və 
Ömər filan yerdə idik.  Mən, Əbu Bəkr və Ömər filan əməli etdik.  Mən, Əbu Bəkr və Ömər filan yerə 
getdik”. Mən dönüb arxamda dayanan səhabənin kim olduğuna baxdım.  Bu, Əli bin Əbu Talib � idi” 
(əl-Buxari, 3677). Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: “Mənim səhabələrimi 
söyməyin! Həqiqətən, sizdən biriniz Uhud dağı boyda qızıl sədəqə versə belə, onlardan birinin verdiyi 
bir ovuca (sədəqəyə) hətta yarısına belə çata bilməz” (əl-Buxari, 3673). Əli � iki şeyx - Əbu Bəkr və 
Ömər � haqqında demişdir: “Müsəlmanların ən yaxşısı, Allaha və Onun Elçisinə � ən yaxını - xəlifə 
Siddiq və xəlifə Faruq olmuşlar. And içirəm ki, onların İslamda yerləri həqiqətən böyükdür. Onların 
yoluxduğu adam şiddətli İslam xəstəliyinə tutular (yəni, onlardan ibrət götürənlər dinlərində daha 
möhkəm olardılar). Allah onlara rəhmət etsin və onları gördükləri ən yaxşı işlərə görə 
mükafatlandırsın” (Meysəm  “Şərh Nəhcul-Bəlağə”, 1/31, Tehran çapı). Məclisi istinadla Cəfər əs-
Sadiqdən �, o da babalarından, onlar da Əlidən � rəvayət etmişdir: “Peyğəmbərimizin � səhabələrini 
söyməməyi sizə vəsiyyət edirəm. Onlar Peyğəmbərdən � sonra dinə heç bir yenilik gətirməmişlər. 
Həqiqətən, Peyğəmbər � də belə vəsiyyət etmişdir” (Biharul-Ənvar”, 22/305, 306). Peyğəmbərin � 
vəfatından sonra səhabələrin şurası tərəfindən seçilərək xilafətə gəlmiş və 2 il 3 ay xəlifə olmuşdur. 
Hicrətin 13-cü ilində 63 yaşında vəfat etmişdir. 
92  Səhabələr adətən bir toplumdan xəbər verdikdə, onların hamısının adlarını çəkməz, ən hör-
mətlilərinin və ya bunlardan bəzilərinin adlarını çəkməklə kifayətlənər və “başqaları” deyərdilər. 
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ənsardan 93  olan Nəccar oğullarının bostanına gəldim. Bostanın ətrafına 
hərləndim ki, bəlkə bir qapı tapıb (oraya girim), amma tapa bilmədim. Bir 
də baxdım ki, çöldəki su quyusundan bostanın içinə bir arx gedir. Mən yerə 
yatıb (tülkü kimi) sürünərək Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına 
daxil oldum. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm: “Əbu Hureyradırmı?”– 
deyə soruşdu. Dedim: “Bəli, ey Allahın Elçisi!” Soruşdu: “Sənə nə olub?” 
Dedim: “Sən aramızdan qalxıb getdin və bir qədər ləngidin deyə, başına bir 
iş gələcəyindən qorxub təşvişə düşdük. Hamıdan əvvəl mən narahat ol-
dum, qalxıb bu bostana gəldim və yerə yatıb tülkü kimi sürünərək bura 
daxil oldum. Oradakı camaat da arxamca gəlir”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm: “Ey Əbu Hureyra!”– deyib nəleyinlərini94 mənə verdi və dedi: “Götür 
apar bu nəleyinlərimi! 95  Bu bostanın çölündə, Allahdan başqa həqiqi 
məbudun olmadığına şahidlik gətirən və yəqinliklə buna inanan kəsə rast 
gəlsən, onu Cənnətlə müjdələ”96. Mənim ilk rast gəldiyim adam Ömər oldu. 
O soruşdu: “Bu nə nəleyinlərdir, ey Əbu Hureyra?” Dedim: “Bu, Pey-
ğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm nəleyinləridir. Bunları mənə verərək 
göndərib ki, Allahdan başqa həqiqi məbudun olmadığına şahidlik gətirən 
və yəqinliklə buna inanan hər kəsi Cənnətlə müjdələyim”. (Bunu eşidəndə) 
Ömər sinəmə bir zərbə vurdu və mən arxası üstə yerə dəydim. Sonra 
(mənə): “Geri dön, ey Əbu Hureyra!”– dedi, mən də Peyğəmbərin salləllahu 

aleyhi və səlləm yanına qayıtdım. Mən az qala ağlayacaqdım. Ömər də ar-
xamca gəlirdi. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm (məndən): “Sənə nə olub, ey 
Əbu Hureyra?”– deyə soruşdu. Dedim: “Mən Ömərə rast gəldim və sənin 
mənə tapşırdığını ona xəbər verdim. (Buna rəğmən) o mənim sinəmə bir 
zərbə vurdu və mən arxası üstə yerə düşdüm. (Sonra mənə): “Geri dön!”– 
dedi”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm ondan: “Ey Ömər, bunu etməyə 
səni nə vadar etdi?”– deyə soruşdu. Ömər dedi: “Atam-anam sənə fəda 
olsun, ey Allahın Elçisi! Doğrudanmı, sən nəleyinlərini Əbu Hureyraya 
verib göndərmisən ki, Allahdan başqa həqiqi məbudun olmadığına 

                                                 
93 İslamı qəbul etmiş və Muhəmməd Peyğəmbərin � sədaqətli silahdaşları olmuş Mədinənin yerli 
sakinləri. Onlar Məkkədən və başqa şəhərlərdən gələn mühacirləri evlərinə qəbul edir və onları zəruri 
əşyalarla təmin edirdilər.  
94 Nəleyin - başmağa oxşar ayaqqabı. 
95 Peyğəmbərin � səndəlləri Əbu Hureyraya 
 verməkdə məqsədi bu idi ki, bunlar səhabələr üçün 
zahiri bir əlamət olsun və onlar Əbu Hureyranın 
 Peyğəmbərə � rast gəldiyini bilsinlər və onun 
söylədiklərini daha tez qəbul etsinlər. Halbuki, onlar bunsuz da onun dediyini qəbul edirdilər 
(Mişkətul-Məsabih, 1/ 298). 
96 Onlara xəbər ver ki, bu sifətləri özündə cəm edən hər kəs Cənnət əhlindən olacaq. Hədisdən açıq-
aydın görünür ki, nə tövhid kəlməsinə iman gətirmədən onu tələffüz etməyin, nə də tələffüz etmədən 
ona inanmağın faydası var. Əksinə, bunları cəm etmək labüddür. 
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şahidlik gətirən və yəqinliklə buna inanan hər kəsi Cənnətlə müjdələsin?” 
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm: “Bəli”- deyə cavab verdi. Ömər dedi: 
“Belə etmə, (ey Allahın Elçisi)! Düzü, mən insanların buna arxayın olaca-
ğından qorxuram. Burax onları, (yaxşı) işlər görməyə çalışsınlar97”. Pey-
ğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm: “Yaxşı, qoy çalışsınlar!”- deyə buyur-
du”.98 
 

 قَالَ. أَكْبر واللَّه اللَّه إِالَّ إِلَه الَ الْعبد قَالَ إِذَا« قَالَ � اللَّه رسولِ علَى شهِدا أَنهما  
سعيد وأَبِى هريرةَ أَبِى عن - ٥٠
 أَنا إِالَّ إِلَه الَ عبدى صدق قَالَ. وحده اللَّه إِالَّ إِلَه الَ الْعبد قَالَ وإِذَا. أَكْبر وأَنا أَنا إِالَّ إِلَه الَ عبدى صدق � اللَّه يقُولُ

 لَه اللَّه إِالَّ إِلَه الَ قَالَ وإِذَا. لى شرِيك والَ أَنا إِالَّ إِلَه الَ عبدى صدق قَالَ. لَه شرِيك الَ اللَّه إِالَّ إِلَه الَ قَالَ وإِذَا. وحدى
لْكالْم لَهو دمقَالَ. الْح قدى صدبالَ ع ا إِالَّ إِلَهأَن ىل لْكالْم ىلو دمإِذَا. الْحالَ قَالَ و إِالَّ إِلَه الَ اللَّهلَ ووالَ حةَ وإِالَّ قُو 

قَالَ. بِاللَّه قدص ىعدالَ ب ا إِالَّ إِلَهالَ أَنلَ ووالَ حةَ وو قَالَ. »بِى إِالَّ قُوأَب اقحإِس قَالَ ثُم ئًا اَألغَريش لَم همقَالَ. أَفْه 
فَرٍ َألبِى فَقُلْتعا جفَقَالَ قَالَ م نم نزِقَهر دنع هتوم لَم هسمت ارالن. 

 
50. Əbu Hureyra və Əbu Səid əl-Xudri99 � rəvayət edirlər ki, Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Qul: “Lə iləhə illəllahu Vallahu Əkbər” 
(Allahdan başqa haqq ilah yoxdur və Allah ən Böyükdür) - dedikdə, Allah 

� buyurur: “Qulum doğru söylədi, Məndən başqa haqq ilah yoxdur və Uca 
olan Mənəm”. Qul: “Lə iləhə illəllahu vahdəhu” (Allahdan başqa haqq ilah 
yoxdur, O təkdir) - dedikdə, Allah buyurur: “Qulum doğru söylədi, tək 
olan Mənəm, Məndən başqa haqq ilah yoxdur”. Qul: “Lə iləhə illəllahu lə 
şərikə ləhu” (Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, Onun şəriki də yoxdur) - 
dedikdə, Allah buyurur: “Qulum doğru söylədi, Məndən başqa haqq ilah 
yoxdur və Mənim şərikim də yoxdur”. Qul: “Lə iləhə illəllahu ləhul-mulku 
va ləhul-həmdu” (Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, mülk və həmd Ona 
məxsusdur) - dedikdə, Allah buyurur: “Məndən başqa haqq ilah yoxdur, 
                                                 
97 Qazı İyad � və bir çox başqa alimlər � demişlər: “Ömərin 
 hərəkəti və Peyğəmbərə � etdiyi 
müraciəti, heç də onun Peyğəmbərə � etiraz etməsi və onun əmrinə qarşı çıxması demək deyildir. Çünki 
Peyğəmbərin � Əbu Hureyraya 
 tapşırdığı bu iş ancaq ümmətin könlünü açacaq və onları müjdələyəcək 
bir xəbər idi. Lakin Ömər 
 bunun gizli saxlanmasını insanlar üçün daha məqsədəuyğun və onların 
arxayınlaşmamaları üçün daha əlverişli hesab etmiş, habelə bunun o müjdədən daha xeyirli olduğunu 
güman etmişdir. Nəhayət, Ömər 
 bu məsələni Peyğəmbərə � ərz etdikdə, o, Ömərin 
 təklifi ilə 
razılaşmışdır. Bu da dəlildir ki, imam və ya rəhbər şəxs bir şeyi məsləhət gördüyü, tabeçiliyində olan 
kimsənin isə bunun tam əksini məsləhət bildiyi təqdirdə, tabeçilikdə olan adam məsələni rəhbər şəxsə 
bildirməlidir. Bildirməlidir ki, o, buna bir daha nəzər salsın və əgər tabeçiliyində olan adamın dediyi 
məqsədəuyğundursa, onu dəstəkləsin, əks halda isə ona yanlış düşündüyünü başa salsın”. 
98 Muslim, 147. 
99 Əbu Səid Səd ibn Malik ibn Sinan əl-Xudri � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Ən çox hədis rəvayət etmiş 
yeddi səhabədən biridir. Mədinənin müftisi olmuşdur. Xəndək döyüşündə və Rizvan beyətində (yəni, 
ağac altında olan beyətdə) iştirak etmişdir. Hicrətin 74-cü ilində vəfat etmişdir. 
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mülk və həmd Mənə məxsusdur”. Qul: “Lə iləhə illəllahu va lə həulə va lə 
quvvətə illə billəh” - (Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, qüdrət və güc 
yalnız Allaha məxsusdur) - dedikdə, Allah buyurur: “Qulum doğru 
söylədi, Məndən başqa haqq ilah yoxdur, qüdrət və güc yalnız Məndədir”. 
Əbu İshaq dedi: “Sonra Əğarr Əbu Muslim anlamadığım bəzi şeylər 
söylədi. Mən Əbu Cəfərə: “O nə dedi?”- deyə soruşdum. O dedi: “Ölüm 
anında bunları deməyə imkan verilən şəxsə Cəhənnəm odu toxunmaz”.100 
 

٥۱ - نى عدعس ةيرالْم � قَالَت :رم رمةَ عبِطَلْح  �دعب فَاةولِ وسر ا: فَقَالَ � اللَّهم ا لَكيبكَئ كاَءتأَس 
 نورا كَانت إِالَّ موته عند أَحد يقُولُها الَ كَلمةً َألعلَم إِني« :يقُولُ � اللَّه لَرسو سمعت ولَكن الَ: قَالَ عمك؟ ابنِ إِمرةُ

هيفَتحصإِنَّ لو هدسج هوحرو انجِدا لَيا لَهحور دنع توالْم« .فَلَم أَلْهى أَستح فِّيوا: قَالَ تا أَنهلَمأَع هي يالَّت ادأَر همع 
  .َألمره منها لَه أَنجى شيئًا أَنَّ علم ولَو علَيها

 
51. Sudə əl-Murriyyə � rəvayət edir ki, bir gün Ömər 
 Allah Elçisinin 
salləllahu aleyhi və səlləm vəfatından sonra Talhənin 
 yanından keçərkən onu 
kədərli görüb dedi: “Nəyə görə kədərlisən? Əmin oğlunun (Əbu Bəkrin �) 
hakimiyyətə gəlməsi səni kədərləndirdi?” Talhə 
 dedi: “Xeyr, lakin mən 
Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitdim: “Həqiqətən, 
mən elə bir kəlmə bilirəm ki, onu ölüm vaxtı deyən elə bir kimsə yoxdur ki, 
onun əməl dəftəri nurlanmasın, onun bədəni və ruhu buna görə rahatlıq 
tapmasın”. Amma mən o kəlməni ondan vəfat edənə qədər soruşmadım”. 
Ömər 
 dedi: “Mən o kəlməni bilirəm! O, Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və 

səlləm əmisinə təklif etdiyi (tövhid kəlməsidir). Əgər Peyğəmbər salləllahu 

aleyhi və səlləm əmisini oddan xilas edə bilən daha yaxşı bir şey bilsəydi, onu 
əmr edərdi”.101 
 

٥٢ - نفَةَ عذَينِ حب انمالْي 
 ما يدرى ال حتى الثُّوبِ، وشي يدرس كَما اِإلسالم يدرس«: � اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
اميالَ صالَةٌ والَ صك وسالَ نقَةٌ، ودرى صسلَيلَى وع ابتي � اِهللا كف ،لَةقَى فَالَ لَيبي يضِ فاألر نهةٌ، مقَى آيبتو 

فائطَو ناسِ مالن يخالش ،الْكَبِري وزجالْعقُو وا: لُونَيكْنرا أَداَءنلَى آبع هذة همالَ: الْكَل اُهللا إِالَّ إِلَه نحا فَنقُولُهفَقَالَ. »ن لَه 

 حذَيفَةُ عنه فَأَعرض صدقَةٌ؟ والَ نسك والَ صيام والَ صالَةٌ ما يدرونَ، ال وهم اُهللا إِالَّ إِلَه ال: عنهم تغنِي ما: صلَةُ، 
ا ثُمهدر هلَيكُلَّ ثَالثاً ع كذَل رِضعي هنذَيفَةُ عح 
، لَ ثُمأَقْب هلَيي عف ،ثَةا: فَقَالَ الثَّاللَةُ يص !جِيهِمنت نارِ مثَالثاً الن. 

 

                                                 
100 İbn Məcə, 3794, 3926. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
101 İbn Məcə, 3795, 3927. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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52. Huzeyfə ibn əl-Yəmən102 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

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

٥٣ - نع  نِيهه الْجرنِ مرِو بمع
: يا رسولَ اِهللا! أَرأَيت إِنْ رجلٌ من قُضاعة، فَقَالَ لَه �قَالَ: جاَء رسول اِهللا  
ر تقُمو هرالش تمصس، ومات الْخلَوالص تلَّيصلُ اِهللا، ووسر كأَنإَالَّ اُهللا، و أَنْ الَ إِله تهِدكَاةَ، شالز تيآتانَ، وضم

  ».الصديقني والشهداِء من مات علَى هذَا، كَانَ من« :�فَقَالَ رسولُ اِهللا 
 
53. Amr ibn Murra əl-Cuhəni 
 rəvayət edir ki, Qudaa qəbiləsindən olan 
bir kişi Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm yanına gələrək soruşdu: “Ey 
Allahın Elçisi! De görüm, əgər mən Allahdan başqa həqiqi məbudun 
olmadığına, sənin Allahın Elçisi olduğuna şəhadət etsəm, beş vaxt namazı 
qılsam, Ramazan ayını oruc tutub ibadətlə keçirsəm və zəkat versəm (nə 
əldə edərəm)?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Kim bu 
əməllər üzrə ölərsə, o, sidq ürəkdən inananlardan və şəhidlərdəndir”.104 

 

٥٤ - نع دبع اللَّه نرٍو بمع
 الْخالَئقِ رُءوسِ علَى الْقيامة يوم أُمتى من بِرجلٍ يصاح« � اللَّه رسولُ قَالَ يقُولُ  
رشنفَي ةٌ لَهعسونَ تعستو جِالجِلٍّ كُلُّ سس درِ مصالْب قُولُ ثُمي لْ � اللَّهه ركنت نذَا مئًا هيقُولُ شا الَ فَيي بقُولُ رفَي 

كتى أَظَلَمتبظُونَ كَتافالْح قُولُ ثُمي أَلَك ذْرع ةٌ أَلَكنسح ابهلُ فَيجقُولُ الرقُولُ. الَ فَيلَى فَيإِنَّ ب ا لَكندنع اتنسح 
إِنوالَ ه ظُلْم كلَيع موالْي جرخفَت ا بِطَاقَةٌ لَهيهف دهالَ أَنْ أَش إِالَّ إِلَه أَنَّ اللَّها ودمحم هدبع ولُهسرقُولُ قَالَ وا فَيي با رم 

هذالْبِطَاقَةُ ه عم هذه جِالَّتقُولُ السفَي كالَ إِن ظْلَمت .عوضفَت جِالَّتى السف فَّةالْبِطَاقَةُ كى وف فَّةك تفَطَاش جِالَّتالس 
                                                 
102 Huzeyfə ibn əl-Yəmən ibn Cabir əl-Absi � Peyğəmbərin � məşhur səhabəsidir. “Sirrin sahibi” ləqəbi 
ilə tanınmışdır. Peyğəmbər � münafiqlərin adlarını yalnız ona bildirmişdi. Hicrətin 36-cı ilində, Osman 
ibn Əffanın � vəfatından qırx gecə sonra vəfat etmişdir. 
103 İbn Məcə, 4049, 4185. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
104 İbn Xuzeymə, 2212. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 749) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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ثَقُلَتالْبِطَاقَةُ و« 

 
54. Abdullah ibn Amr ibn əl-As 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi 

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

 
ŞƏFAƏT 

 
 إبراهيم فيقول! لَبيكاه يا: � الرب فيقول! رباه يا: القيامة يوم إبراهيم يقول: قال � النيب عن 
 حذيقة عن - ٥٥

 إميان من شعريةٌ أو ذرةُ قلبه يف كانَ من الناسِ) (من النارِ من أخرِجوا فيقولُ بنِي حرقْت رب يا
 
55. Huzeyfə 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Qiyamət günü İbrahim deyəcək: “Ya Rəbb!” Rəbb � buyuracaq: “Çağırı-
şını eşitdim və qəbul etdim”. İbrahim deyəcək: “Ya Rəbb, övladlarımı 
yandırdın!” Allah buyuracaq: “Qəlbində zərrə və ya arpa dənəsi qədər 
imanı olan hər kəsi Cəhənnəmdən çıxarın!”106 
 

٥٦ - نسِ عأَن 
 أَي أقول حىت ويشفعين وأشفع ويشفعين � ربي إِلَى أَشفَع زِلْت ما قال � اللَّه رسولُ إىل يرفعه  
 ال ورحمتي وجاللي وعزتي يل هذه َألحد وال محمد يا لَك لَيست هذه فيقول اللَّه إِال إِلَه ال قَالَ فيمن شفِّعنِي رب
عي أَدارِ فا الندال يقول أَح إِال إِلَه اللَّه 

                                                 
105 ət-Tirmizi, 2639, 2850; İbn Məcə, 4300. 4442. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
106 İbn Hibban, 7378. Şueyb əl-Arnavut isnadını əl-Buxari və Muslimin şərtlərinə əsasən səhih adlandır-
mışdır. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3645) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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56. Ənəs 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Mən Rəbbimə � durmadan şəfaət edəcəyəm, O da şəfaətimi qəbul edəcək. 
Mən şəfaət etməyə davam edəcəyəm, O da şəfaətimi qəbul edəcək, hətta 
mən deyəcəyəm: “Ey Rəbbim! Məni “lə iləhə illəllah” deyən kimsələrə şəfa-
ətçi et”. Allah buyuracaq: “Ey Muhəmməd, bu nə sənə, nə də bir kimsəyə 
məxsus deyildir. Bu Mənə məxsusdur. İzzətimə, Əzəmətimə və Mərhəmə-
timə and olsun ki, Mən “lə iləhə illəllah” deyən kəsləri odun içində burax-
mayacağam”.107 
 

٥٧ -  كالنِ مب فوع نع
أَتانِي آت من عند ربي فَخيرنِي، بِين أَنْ يدخلَ نِصف أُمتي : «�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
 رتتةَ فَاخفَاعالش نيبةَ، ونئاًالْجيبِاِهللا ش رِكشالَ ي اتم نمل يهةَ، وفَاعالش.« 

 
57. Auf ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Rəbbimin dərgahından bir mələk yanıma gəlib ümmətimin yarı-
sını Cənnətə salmaq və ya şəfaət etmək seçimi arasında mənə ixtiyar verdi. 
Mən də şəfaəti seçdim. Bu şəfaət Allaha heç bir şeyi şərik qoşmadan ölən-
lərə aiddir”.108 
 

٥٨ - نرِو عمنِ عبٍ، بيعش نع ،أَبِيه نع ،هدولَ أَنَّ جساِهللا ر � امع ةوغَز وكبت قَام نلِ ملِّ اللَّيصي،ي عمتفَاج اَءهرو 
 أَحد أُعطيهن ما خمسا، اللَّيلَةَ أُعطيت لَقَد: لَهم فَقَالَ إِلَيهِم، وانصرف صلَّى إِذَا حتى يحرسونه، أَصحابِه من رِجالٌ
 ولَو بِالرعبِ، الْعدو علَى ونصرت قَومه، إِلَى يرسلُ إِنما قَبلي من وكَانَ ،عامةً كُلِّهِم الناسِ إِلَى فَأُرسلْت أَنا أَما: قَبلي
 كَانوا ،أَكْلَها يعظِّمونَ قَبلي من وكَانَ آكُلُها، الْغنائم لي وأُحلَّت رعبا، منه لَملئَ شهرٍ مِسريةُ وبينهم بينِي كَانَ

 يعظِّمونَ قَبلي من وكَانَ وصلَّيت، تمسحت الصالَةُ أَدركَتنِي أَينما وطَهورا، مساجِد اَألرض لي وجعلَت يحرِقُونها،
،كا ذَلموا إِنلُّونَ كَانصي يف ِسهِمائكَن ،هِمعبِيةُ وسامالْخو يه ام ،ييلَ هي قلْ: لكُلَّ فَإِنَّ س بِين أَلَ، قَدس ترفَأَخ 

  .اللَّه إِالَّ إِلَه الَ أَنْ شهِد ولمن لَكُم فَهِي الْقيامة، يومِ إِلَى مسأَلَتي
 
58. Amr ibn Şueyb atasından, o da Amrın babasından (Abdullah ibn 
Amrdan) � rəvayət edir: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm Təbuk 
döyüşü olan ili gecə qalxıb namaz qılırdı və səhabələrindən bir dəstə onu 
qorumağa toplaşdılar. Nəhayət, namazını qurtardıqdan sonra onlara üz 
tutub buyurdu: “Bu gecə mənə məndən əvvəlki peyğəmbərlərdən heç 
birinə verilməyən beş xislət verildi. Məndən öncəki peyğəmbərlər yalnız öz 
qövmünə göndərildiyi halda, mən bütün insanlara göndərildim. (Düşmə-
nin qəlbinə salınan) qorxu ilə mənə yardım edilir, hətta mənimlə onlar 
                                                 
107 İbn Əbu Asim, 685. əl-Albani “Ziləlul-Cənnə”də (№ 828) səhih olduğunu bildirmişdir. 
108 ət-Tirmizi, 2441, 2628. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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arasında bir aylıq məsafə olsa belə qəlbləri qorxu ilə dolar. Mənə qəni-
mətlər halal edildi, halbuki məndən əvvəlkilər qənimətləri götürməyi 
haram sayardılar, onlar qənimətləri (bir yerə toplayıb) yandırırdılar. 
Mənim üçün hər yer səcdəgah və təmizləyici edildi. Harda namazın vaxtı 
girsə, təyəmmüm edib namaz qıla bilərəm. Məndən əvvəlkilər isə bunu 
etməyi haram görürdülər. Onlar yalnız kilsələrdə və məbədlərdə namaz 
qılırdılar. Beşincisi, olduğu kimidir.109 (Qiyamət günü) mənə: “İstə”- deyi-
ləcək. Həqiqətən, hər bir peyğəmbərin istəyi olmuşdur, mən isə istəyimi 
Qiyamət günü sizin və “lə iləhə illəllah” şəhadət verən kəslər üçün sax-
lamışam”.110 
 

ذه إِني لَقَائم أَنتظر أُمتي تعبر علَى الصراط إِذْ جاَءنِي عيسى فَقَالَ: ه« قَالَ: �قَالَ: حدثَنِي نبِي اِهللا  
عن أَنسٍ  - ٥٩
أَنْ يفَرق جمع اُألممِ إِلَى حيثُ يشاُء  �اَألنبِياء قَد جاَءتك يا محمد! يشتكُونَ أَو قَالَ يجتمعونَ إِلَيك ويدعونَ اَهللا 

ن فَهمؤا الْمأَمقِ وري الْعونَ فملْجم لْقالْخو يهف ما هظَمِ معقَالَ: اُهللا، ل ،وتالْم اهشغتر فَيا الْكَافأَمو ،ةكْمكَالز هلَيع و
حتى قَام تحت الْعرشِ فَلَقي ما لَم يلْق ملَك مصطَفَى،  �قَالَ: يا عيسى! انتظر حتى أَرجِع إِلَيك قَالَ: فَذَهب نبِي اِهللا 

إِلَى جِبرِيلُ: اذْهب إِلَى محمد فَقُلْ لَه: ارفَع رأْسك سلْ تعطَ واشفَع تشفَّع قَالَ:  �فَأَوحي اُهللا  والَ نبِي مرسلٌ
فَالَ أَقُوم مقَاماً إِالَّ  �ربِي ى فَشفِّعت في أُمتي أَنْ اخرِج من كُلِّ تسعة وتسعني إِنساناً واحداً قَالَ: فَما زِلت أَتردد علَ

من شهِد أَنه الَ إِلَه إِالَّ اُهللا  �من ذَلك أَنْ قَالَ: يا محمد! أَدخلْ من أُمتك من خلْقِ اِهللا  �شفِّعت حتى أَعطَانِي اُهللا 
كلَى ذَلع اتمصاً ولخداً ماحوماً وي.« 

 
59. Ənəs 
 rəvayət edir ki, Allahın Peyğəmbəri salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Həqiqətən, mən (Qiyamət günü) ayaq üstə ümmətimin sirat 
körpüsünün üstündən keçməyini gözlədiyim zaman İsa yanıma gəlib 
deyəcək: “Ey Muhəmməd! Bu peyğəmbərlər sənin yanına gəlib, sənə 
şikayət edir və Allaha dua edirlər ki”- və ya -“yanına toplanaraq Allaha 
dua edirlər ki, ümmətlərin halı çox dəhşətli olduğu üçün Allah onları bir-
birindən ayırıb istədiyi yerə (Cənnətə və ya Cəhənnəmə) salsın”. Həmin 
vaxt insanlar tər içində olacaqlar. Möminə gəlincə, bu ona zökəm kimi 
gələcək. Kafir olan kəsi isə ölüm bürüyəcək”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm deyəcək: “Ey İsa, sənin yanına qayıdanadək gözlə!” Allahın Peyğəm-
bəri salləllahu aleyhi və səlləm gedib Ərşin altında, heç bir seçilmiş mələyə və 
ya göndərilmiş peyğəmbərə nəsib olmayan məqamda duracaq. Sonra Allah 

                                                 
109  Yəni, beşinci xislət əslində, heç də əvvəlki peyğəmbərlərə verilməyən və yalnız Muhəmməd 
Peyğəmbərə � xas olan bir şey deyil. Sadəcə Peyğəmbər � bu istəyini Qiyamət gününə saxlamaqla 
digər peyğəmbərlərdən seçilmişdir. 
110 Əhməd, 7068. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3634) həsən olduğunu bildirmişdir. 
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� Cəbrayıla belə vəhy edəcək: “Muhəmmədin yanına get və ona de: 
“Başını qaldır, istə, istədiyin sənə veriləcək, şəfaət et, şəfaətin qəbul edilə-
cək”. Mən ümmətimə hər doxsan doqquz insandan birinin (Cəhənnəmdən) 
çıxmasına şəfaət edəcəyəm. Mən Rəbbimə � üz tutaraq dayanmadan, 
Allaha şəfaət edilə bilən hər məqamdan şəfaət edəcəyəm, nəhayət Allah � 
bunu mənə verərək belə buyuracaq: “Ey Muhəmməd! Ümmətindən bir gün 
olsa belə ixlasla “lə iləhə illəllah” kəlməsinə şəhadət verən və bunun 
üzərində ölən kəsləri (Cənnətə) daxil et!”111 
 

 لَقَد« � اللَّه رسولُ قَالَ الْقيامة يوم بِشفَاعتك الناسِ أَسعد من اللَّه، رسولَ ياقُلْت قَالَ:  �عن أَبِي هريرةَ  - ٦٠
تنا ظَنا يةَ أَبريرأَلَنِى الَ أَنْ هسي نذَا عه يثدالْح دلُ أَحأَو ،كنا ممل تأَير نم كصرلَى حع ،يثدالْح دعاسِ أَسالن 

  .»نفِْسه أَو قَلْبِه من اخالص اللَّه، إِالَّ إِلَه الَ قَالَ من الْقيامة يوم بِشفَاعتى
 

60. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, mən (Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və 

səlləm): “Ey Allahın Elçisi! Qiyamət günü sənin şəfaətin sayəsində ən böyük 
səadətə çatan adam kim olacaq?”– deyə soruşdum. Allah Elçisi salləllahu 

aleyhi və səlləm dedi: “Ey Əbu Hureyra! Mən sənin hədis öyrənməyə olan 
hərisliyini görüb düşünürdüm ki, səndən əvvəl heç kəs bu hədis barəsində 
məndən soruşmayacaq. Qiyamət günü mənim şəfaətim sayəsində ən böyük 
səadətə çatanlar, səmimi-qəlblə “lə iləhə illəllah”– deyən kimsələr 
olacaq”.112  
 

ALLAHDAN QORXARAQ BİR ŞEYİ TƏRK EDƏN 
 

٦١ - نةَ أَبِى عادأَبِى قَتاِء ومها قَاالَ الدكَان انركْثي فَرالس وحذَا نه تيا قَاالَ. الْبنيلَى أَتلٍ عجر نلِ مأَه ةيادفَقَالَ الْب 
 إِالَّ � اللَّه اتقَاَء شيئاً تدع لَن إِنك« وقَالَ وتعالَى تبارك اللَّه علَّمه مما يعلِّمنِى فَجعلَ � اللَّه رسولُ بِيدى أَخذَ لْبدوِىا

طَاكأَع راً اللَّهيخ هنم« 

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

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

 
٦٢ - نسِ عأَن 
 الْقُدسِ حظرية يف منه ألسقينه علَيه يقْدر وهو الْخمر ترك من« � اللَّه قَالَ: قَالَ � اهللا رسولَ أَنَّ 
نمو كرت رِيرالْح وهو رقْدي هلَيأل ع وهنكَس اهي إيف ةريظسِ حالْقُد« 

 
62. Ənəs 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Allah � buyurur: “Kim içki içmək iqtidarında ola-ola onu tərk edərsə, 
Mən mütləq ona Cənnətdə içki içizdirərəm. Kim ipək geyinmək iqtidarında 
ola-ola onu tərk edərsə, Mən mütləq ona Cənnətdə ipək geyindirərəm”.115 
 

٦٣ - نةَ أَبِي عريره
 منينِوأَ خوفَينِ عبدي علَى أَجمع لَا وعزتي: يقُولُ أَنه � ربه عن ذَلك يروِي � النبِي عنِ  
 الْقيامة يوم أَخفْته الدنيا في أَمننِي وإِذَا الْقيامة، يوم أَمنته الدنيا في خافَنِي إِذَا

 
63. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
Rəbbindən � rəvayət edərək belə buyurur: “İzzətimə and olsun ki, quluma 
eyni zamanda iki qorxu və iki arxayınlıq vermərəm. Əgər bu dünyada 
Məndən qorxsa, Qiyamət günü ona arxayınlıq bəxş edərəm. Yox, əgər bu 
dünyada Məndən qorxmayıb arxayın yaşasa, Qiyamət günü onun canına 
vəlvələ salaram”.116 
 

YAXŞI ƏMƏLİ ALLAHA GÖRƏ ET! 
 

٦٤ - نبِ عنِ كَعة برجع 
 يا: فَقَالُوا ونشاطه جلَده من � اِهللا رسولِ أَصحاب فَراى رجلٌ � النبِي علَى مر: قَالَ 
 اِهللا، سبِيلِ في فَهو صغاراً ولَده علَى يِسعى خرج نَكَا إِنْ« :� اِهللا رسولُ فَقَالَ اِهللا؟ سبِيلِ في هذَا كَانَ لَو! اِهللا رسولَ

 سبِيلِ في فَهو يعفَّها نفِْسه علَى يسعى كَان وإِنْ اِهللا، سبِيلِ في فَهو كَبِريينِ شيخنيِ أَبوينِ علَى يسعى خرج كَانَ وإِنْ
 .»الشيطَان سبِيلِ في فَهو ومفَاخرةً اًءريِ خرج كَانَ وإِنْ اِهللا،

 
64. Kəb ibn Ucra 
 rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və 

səlləm yanından bir kişi keçirdi. Kişi öz çevikliyini və cəldliyini səhabələrə 
göstərdikdə onlar dedilər: “Ey Allahın Elçisi, kaş ki, bütün bunlar Allah 
yolunda olardı”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Əgər azyaşlı 

                                                 
114 Əhməd, 20758, 21282. Şueyb əl-Arnavut isnadının səhih olduğunu, Səlim ibn İyd əl-Hilali isə hədisin 
səhih olduğunu bildirmişdir. 
115 əl-Bəzzar, 7271. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2375) hədisin səhih li-ğeyrihi olduğunu 
bildirmişdir. 
116 İbn Hibban, 640. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir. 
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övladına görə bir yerə gedirsə, bu, Allah yolundadır. Əgər ahıl yaşına 
çatmış valideynlərinə görə bir yerə gedirsə, bu, Allah yolundadır. Əgər 
ləyaqətini qorumaq üçün bir yerə gedirsə, bu da Allah yolundadır. Yox, 
əgər o, riyakarlıq və lovğalıq üçün gedirsə, bu, şeytanın yolundadır”.117 
 

رايتان، رايةٌ بِيد ملَك  بِبابِه ما من خارِجٍ يخرج يعنِي من بيته إِالَّ« :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
عنِ أَبِي هريرةَ  - ٦٥
، أَتبعه الْملَك بِرايته، فَلَم يزلْ تحت راية الْملَك حتى يرجِع إِلَى بيته، �ورايةٌ بِيد شيطَان، فَإِنْ خرج لما يحب اهللا 

عبطُ اهللا، أَتخسا يمل جرإِنْ خوهتيإِلَى ب رجِعى يتح طَانيالش ةاير تحزلْ تي فَلَم ،هتيطَانُ بِرايالش ه.«  
 
65. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Evindən çıxan elə bir kimsə yoxdur ki, qapısında iki bayraq 
olmasın. Bayrağın biri mələyin əlində, o biri isə şeytanın əlindədir. Əgər o, 
Allahın � sevdiyi bir şey üçün (evindən) çıxarsa, mələk bayrağı ilə onun 
ardınca gedər və o, evinə qayıdana qədər mələyin bayrağı altında olar. Yox, 
əgər o, Allahı qəzəbləndirəcək bir şey üçün çıxarsa, şeytan bayrağı ilə onun 
ardınca gedər və o, evinə qayıdana qədər şeytanın bayrağı altında olar”.118 
 

٦٦ - نةَ أَبِى عامأُم ىلاهالْب  
 فَقَالَ لَه ما الذِّكْرو اَألجر يلْتمس غَزا رجالً أَرأَيت فَقَالَ � النبِى إِلَى رجلٌ جاَء قَالَ
 من يقْبلُ الَ اللَّه إِنَّ« قَالَ ثُم. »لَه شىَء الَ« � اللَّه رسولُ لَه يقُولُ مرات ثَالَثَ فَأَعادها. »لَه شىَء الَ« � اللَّه رسولُ
 .»وجهه بِه وابتغى خالصا لَه كَانَ ما إِالَّ الْعملِ

 
66. Əbu Umamə əl-Bəhili 
 rəvayət edir ki, bir kişi Peyğəmbərin salləllahu 

aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: “Savab və (insanlar arasında) şöhrət əldə 
etmək üçün döyüşən nə qazanır?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm: “Heç 
nə qazanmır”- deyə buyurdu. Həmin adam təkrarən üç dəfə soruşdu və 
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm yenə: “Heç nə qazanmır”- deyə buyurdu. 
Sonra dedi: “Həqiqətən, Allah xalis Onun üçün və yalnız Onun Üzünü 
diləyərək edilən əməlləri qəbul edir”.119 
 

DİLİN DÜZ OLMASI İMANLA BAĞLIDIR 
 

٦٧ - نسِ عنِ أَنب كالم 
 حتى قَلْبه يستقيم والَ قَلْبه، يستقيم حتى عبد إِيمانُ يستقيم الَ« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 

                                                 
117 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 282. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1428) səhih olduğunu 
bildirmişdir. 
118 Əhməd, 8269. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir. 
119 ən-Nəsəi, 3140, 3153. əl-Albani hədisin həsən səhih olduğunu bildirmişdir. 
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يمقتسي ،هانسالَ للُ وخدلٌ يجةَ رنالَ الْج نأْمي هارج وبقهائ«. 

 
67. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Qulun qəlbi düz olmadıqca imanı düz olmaz, dili düz olmadıqca 
da qəlbi düz olmaz. Qonşusu, şərindən və zülmündən əmin olmayan kimsə 
Cənnətə girməz120”.121 

 
ƏMR EDİLƏNLƏRİ YERİNƏ YETİRƏN 

 
٦٨ -  وبأَبِي أَي نع 
 بِيلٌ إِلَى النجاَء رقَالَ: ج�  ننِي مداعبيو ةنالْج ننِينِي مدي لُهملٍ أَعملَى علَّنِي عفَقَالَ: د

فَلَما أَدبر، قَالَ رسولُ اللَّه  »الصالَةَ، وتؤتي الزكَاةَ، وتصلُ ذَا رحمك تعبد اللَّه الَ تشرِك بِه شيئًا، وتقيم«النارِ. قَالَ: 
  .»إِنْ تمسك بِما أُمر بِه دخلَ الْجنةَ«: �

 
68. Əbu Əyyub � demişdir: “Bir nəfər Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm 
yanına gəlib dedi: “Məni Cənnətə yaxınlaşdıracaq və oddan uzaqlaşdıracaq 
bir əməl öyrət ki, onu yerinə yetirim”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Heç bir şeyi Allaha şərik qoşmadan Ona ibadət et, namaz qıl, 
zəkat ver və qohumluq əlaqələrini möhkəmlət!122” Adam dönüb getdikdən 
sonra Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Əgər ona əmr edilənləri 
yerinə yetirsə, Cənnətə daxil olar”.123 
 

PEYĞƏMBƏRİ SALLƏLLAHU ALEYHİ VƏ SƏLLƏM GÖRMƏDƏN ONA İMAN 
GƏTİRƏNLƏR 

 
 أصحايب انتم قال: إخوانك؟ لسنا اهللا رسول يا فقيل: خواينإ ألقى مىت" قال:�  اهللا رسول أن�  صاحل أيب عن - ٦٩

                                                 
120 İmam Nəvəvi � demişdir: “Hədisdə keçən “Cənnətə girməz” sözü iki cür izah edilə bilər: Birincisi 
budur ki, bu, qonşuya əziyyət verməyin haram olduğunu bilə-bilə bu yaramaz əməli halal sayan 
kimsəyə aiddir. (Allahın və Onun Peyğəmbərinin � haram buyurduğunu halal sayan) adam isə kafir 
sayılır və beləsi Cənnətə əsla girməyəcək. İkincisi də budur ki, o, Cənnətin qapıları açıldığı zaman 
oraya ilk əvvəl daxil olacaq kimsələrlə birgə daxil olmayacaq, əksinə, bir müddət məhşərdə 
saxlanılacaq. Bundan sonra o, ya cəzalandırılacaq, ya da Allah ona rəhm edəcək və beləliklə də o, 
Cənnətə daxil olacaq. Haqq yolu tutub gedənlərin bu etiqadda olduğuna görə biz hədisi bu şəkildə izah 
etdik. Əvvəldə qeyd etmişdik ki, haqq əhlinin etiqadına görə günah işlər görmüş və tövhid üzərində 
dünyasını dəyişmiş hər kəs Uca Allahın istəyi altındadır. İstər onu bağışlayar və Cənnətə daxil edər, 
istərsə də, əvvəlcə cəzalandırar, sonra Cənnətə daxil edər”. 
121 Əhməd, 13071. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2554) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da 
(№ 2841) həsən olduğunu bildirmişdir. 
122 İmkan daxilində qohum-əqrəbaya yaxşılıq etmək, onlara əl tutmaq, qarşılaşdıqda onlara salam 
vermək, onları ziyarət etmək və başqa bu kimi haqlarını ödəmək hər bir müsəlmanın borcudur.  
123 Muslim, 106. 
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 اهللا مالئكة قالوا: إميانا؟ أعجب اخللق أي اهللا: رسول هلم قال مث ويصدقونين يب يؤمنون يروين مل أميت من قوم وإخواين

 قالوا: إليهم يوحى همو يؤمنون ال هلم وما قال: فالنبيون قالوا: رم عند وهم يؤمنون ال هلم وما : �اهللا رسول فقال
 يؤتون يدركوين مل أميت من قوم ولكنهم فيهم اهللا وأنبياء يؤمنون ال هلم وما : �اهللا رسول فقال النبيني فأصحاب

 فيجدون بعدكم، من جييؤون قوم إميانا الناس أعجب ... ولكن"و يف رواية  "ويصدقونه به فيؤمنون رم من بكتاب
  ."إميانا اخللق، أو الناس، أعجب فهم ويتبعونه، به، فيؤمنون الوحي، من كتابا

 
69. Əbu Salih � rəvayət edir ki, bir dəfə Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
dedi: “(Görəsən) qardaşlarımla nə vaxt görüşəcəm?” Dedilər: “Ey Allahın 
Elçisi, məgər biz sənin qardaşların deyilmiyik?” O buyurdu: “Siz mənim 
səhabələrimsiniz, qardaşlarım isə ümmətimdən məni görmədən mənə 
iman gətirib, məni təsdiq edənlərdir”. Sonra Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm onlara dedi: “Yaradılmışlardan iman baxımından ən qəribə olanlar 
kimlərdir?” Səhabələr dedilər: “Allahın mələkləridir”. Allah Elçisi salləllahu 

aleyhi və səlləm buyurdu: “Onlar Rəblərinin yanında ola-ola niyə iman gətir-
məsinlər ki?!” Səhabələr dedilər: “Onda peyğəmbərlərdir”. O buyurdu: 
“Onlara vəhy gəldiyi halda niyə də iman gətirməsinlər ki?!” Səhabələr 
dedilər: “Peyğəmbərlərin səhabələridir”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Allahın peyğəmbərləri onların yanında ola-ola niyə də iman 
gətirməsinlər ki?! Lakin onlar ümmətimdən məni görməyib özlərinə 
Rəbləri tərəfindən bir kitab gətirilən, ona iman gətirən və onu təsdiq edən 
qövmdür”.124 Digər rəvayətdə belə deyilir: “... Lakin insanlar arasında iman 
baxımından ən qəribə olanlar, sizdən sonra gəlib, vəhydən ibarət olan bir 
kitab görən, ona iman gətirən, ona tabe olan qövmdür. İnsanlar və ya 
yaradılmışlar arasında iman baxımından ən qəribə olanlar məhz onlar-
dır”.125 
 

٧٠ -  نِىهنِ الْجمحالر دبأَبِى ع نع 
 ولِ اللَّهسر دنع نحا ننيا قَالَ  �قَالَ بمآها رفَلَم انباكر إِذْ طَلَع» انيدنك
ذْحمانجِي .«دذَ بِيا أَخقَالَ فَلَم .هايِعبيا لمهدأَح ها إِلَينجٍ. قَالَ فَدذْحم نالٌ مفَإِذَا رِج اهيى أَتتح ولَ اللَّهسا رقَالَ ي ه

قَالَ فَمسح علَى يده فَانصرف ثُم أَقْبلَ اآلخر حتى ». طُوبى لَه«أَرأَيت من رآك فَآمن بِك وصدقَك واتبعك ماذَا لَه قَالَ 
طُوبى لَه ثُم طُوبى لَه ثُم طُوبى «لَ أَخذَ بِيده ليبايِعه قَالَ يا رسولَ اللَّه أَرأَيت من آمن بِك وصدقَك واتبعك ولَم يرك قَا

 فَمسح علَى يده فَانصرف قَالَ». لَه
 

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

səlləm əlinə sürtərək çıxıb getdi”127 
 


عن أَبِي أُمامةَ  - ٧١  بِيقَالَ: �أَنَّ الن » اترم عبى سطُوببِي، و نآم آنِي ثُمر نمى لبانِيطُوري لَمبِي و نآم نمل.« 

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

QƏRİBLƏR 
 

٧٢ - نع دبنِ اِهللا عرِو بمنِ عي باصالْع 
: فَقيلَ. »للْغرباِء طُوبى« :عنده ونحن يومٍ ذَات � اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
ناُء مبرا الْغلَ يوسقَالَ اِهللا؟ ر: »اسونَ أُنحالي صاسٍ فوٍء أُنكَثَريٍ، س نم هِميصعي أَكْثَر نمم مهعيطي«. 

 
72. Abdullah ibn Amr ibn əl-As 
 rəvayət edir ki, bir gün biz Allah 
Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm yanında ikən o belə buyurdu: “Qəriblərə 
Tubə olsun!” Dedilər: “Qəriblər kimlərdir, ey Allahın Elçisi?” O buyurdu: 
“Onlar, çox pis insanların arasında yaşayan əməlisaleh insanlardır. Onlara 
qarşı çıxanlar, onların tərəfini saxlayanlardan daha çoxdur”.129 

                                                 
126 Hədisdə keçən “Tubə olsun” ifadəsi eynilə Qurandakı ayəyə bənzəyir. Həmin ayədə Uca Allah 
buyurur: “İman gətirib saleh əməllər edənlər üçün (Tubə) xoş güzəran və gözəl qayıdış yeri hazırlan-
mışdır” (ər-Rəd, 29). Bəzi təfsirçilər ayədə keçən “tubə” kəlməsinin “Cənnət” və ya “Cənnətdəki ağac” 
olduğunu söyləmişlər. 
127 Əhməd, 17426, 17852. Şueyb əl-Arnavut isnadını həsən və qüvvətli, ravilərini də əl-Buxari və Musli-
min ravilərindən olduğunu demişdir. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da 1241 nömrəli hədisin 
şərhində isnadının yaxşı olduğunu bildirmişdir.   
128 İbn Hibban, 7189. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
129 Əhməd, 6650. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3921) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 
1619) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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 عن أَبِي هريرةَ  - ٧٣ ولُ اللَّهساِء«: �قَالَ: قَالَ ربرلْغى لا، فَطُوبأَ غَرِيبدا بكَم ودعيسا وغَرِيب الَمأَ اِإلسدب«. 

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

SƏN SEVDİKLƏRİNLƏ BİRLİKDƏ OLACAQSAN 
 

٧٤ - نأَبِي ع ذَر  
ها قَالَ أَنولَ يسر لُ اللَّهجالر بحي ملَا الْقَوو يعطتسلَ أَنْ يمعي هِملمقَالَ كَع تا أَنا يأَب ذَر عم نم 
تببي قَالَ أَحفَإِن بأُح ولَ اللَّهسروقَالَ ه كفَإِن عم نم تببا قَالَ أَحهادو فَأَعأَب ا ذَرهادولُ فَأَعسر اللَّه �  

 
74. Əbu Zərr 
 demişdir: “Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi, bir kişi bir 
qövmü sevir, lakin onların əməli kimi əməl edə bilmir”. O buyurdu: “Ey 
Əbu Zərr, sən sevdiklərinlə birlikdəsən!” Dedim: “Həqiqətən, mən Allahı 
və Onun Elçisini sevirəm”. O buyurdu: “Sən sevdiklərinlə birlikdəsən”. 
Əbu Zərr 
 təkrar soruşdu, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm də təkrar 
söylədi”.131 
 

٧٥ -  نسٍعأَن �الً أَنَّ جأَلَ رس بِىنِ � النع ،ةاعى فَقَالَ الستةُ ماعاذَا« :قَالَ السمو تددا أَعَء الَ قَالَ .»لَهىإِالَّ ش 
 مع أَنت« :� النبِى بِقَولِ فَرحنا بِشىٍء فَرِحنا فَما أَنس قَالَ. »أَحببت من مع أَنت« :فَقَالَ. � ورسولَه اللَّه أُحب أَنى
نم تببقَالَ. »أَح سا أَنفَأَن بأُح بِىا � النأَبكْرٍ وب ،رمعو وجأَرأَكُونَ أَنْ و مهعى مببِح ،ماهإِنْ إِيو لْ لَممثْلِ أَعبِم 

هِمالمأَع.  
 
75. Ənəs � rəvayət edir ki, (bir dəfə) bir nəfər Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi 

və səlləm Qiyamət barəsində soruşub dedi: “Qiyamət Saatı nə zaman 
gələcək?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Sən Qiyamətə nə 
tədarük görmüsən?” Adam dedi: “Heç bir şey hazırlamamışam, mən 
sadəcə Allahı və onun Rəsulunu sevirəm”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurdu: “Sən sevdiyin kəslə bir yerdə olacaqsan!” Ənəs 
 dedi: 
“Biz Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm: “Sən sevdiyin kəslə bir yerdə 
olacaqsan!” sözünə sevindiyimiz kimi heç bir şeyə sevinməmişdik”. Ənəs 

 dedi: “Mən Peyğəmbəri salləllahu aleyhi və səlləm, Əbu Bəkri, Öməri � 

                                                 
130 Muslim, 372. 
131 Əbu Davud, 5128. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 



48                                                                                                                                     FƏZİLƏTLİ ƏMƏLLƏR    

 
sevirəm və ümid edirəm ki, onlar qədər yaxşılıq etmiş olmasam belə, bu 
sevgimə görə onlarla bir yerdə olacağam”.132 
 

ALLAH ÜÇÜN SEVMƏK VƏ ALLAH ÜÇÜN NİFRƏT ETMƏK 
 

 وما حسنةٌ قَالَ الصلَاةُ قَالُوا أَوسطُ الْإِسلَامِ عرى أَي فَقَالَ � النبِي عند جلُوسا كُنا قَالَ
  عازِبٍ بنِ الْبراِء عنِ - ٧٦
يا هكَاةُ قَالُوا بِهةٌ قَالَ الزنسا حمو يا هقَالُوا بِه اميانَ صضملَقَا ر نسا حمو وه قَالُوا بِه جقَالَ الْح نسا حمو وه بِه 

 اللَّه في وتبغض اللَّه في تحب أَنْ الْإِميان عرى أَوسطَ إِنَّ قَالَ بِه هو وما حسن قَالَ الْجِهاد قَالُوا

 
76. Bəra ibn Azib133 
 demişdir: “(Bir gün) Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və 

səlləm hüzürunda oturmuşduq. O soruşdu: “Bilirsinizmi İslamın qırılmayan 
ən möhkəm ipi hansıdır?” Dedilər: “Namaz”. O buyurdu: “Namaz 
yaxşıdır, amma o deyil”. Dedilər: “Zəkat”. O buyurdu: “Zəkat yaxşıdır, 
amma o deyil”. Dedilər: “Ramazan orucu”. O buyurdu: “Ramazan orucu 
yaxşıdır, amma o deyil”. Dedilər: “Həcc”. O buyurdu: “Həcc yaxşıdır, 
amma o deyil”. Dedilər: “Cihad”. O buyurdu: “Cihad yaxşıdır, amma o 
deyil. Həqiqətən, imanın qırılmayan ən möhkəm ipi Allah üçün sevməyin 
və Allah üçün nifrət etməyindir”.134 
 

ALLAHA VƏ AXİRƏT GÜNÜNƏ İNANAN... 
 

٧٧ -  ياعزحٍ الْخيرأَبِي ش نع 
 بِيكَانَ «قَالَ:  �أَنَّ الن نمو ،ارِهإِلَى ج ِسنحرِ فَلْيمِ اآلخوالْيو بِاللَّه نمؤكَانَ ي نم
  .»يومِ اآلخرِ فَلْيكْرِم ضيفَه، ومن كَانَ يؤمن بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ فَلْيقُلْ خيرا أَو ليسكُتيؤمن بِاللَّه والْ

 
77. Əbu Şureyh əl-Xuzai135 � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Kim Allaha və Axirət gününə inanırsa, qonşusu ilə yaxşı 
rəftar etsin! Kim Allaha və Axirət gününə inanırsa, qonağına yaxşı 
baxsın!136 Kim Allaha və Axirət gününə inanırsa, ya xeyir danışsın, ya da 

                                                 
132 əl-Buxari, 3688; Muslim 2639. 
133 Əbu Umarə Bəra ibn Azib ibn Haris əl-Ənsari əl-Harisi əl-Mədəni � Peyğəmbərin � məşhur səhabə-
lərindəndir. Hicrətin 72-ci ilində vəfat etmişdir. 
134 Əhməd, 18524, 18547. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3030) həsən li-ğeyrihi olduğunu 
bildirmişdir. 
135 Əbu Şureyh Xuveylid ibn Amr əl-Xuzai 
 Peyğəmbərin � səhabəsidir. Məkkənin fəthi günü İslamı 
qəbul etmişdir. Əbu Şureyh hicrətin 68-ci ilində vəfat etmişdir. 
136 Qazı İyad � demişdir: “İslam ayinlərini yerinə yetirən hər kəsə qonşusuna və qonağına yaxşılıq 
etmək gərəkdir. Qonşunun haqlarını ödəmək və bu hüquqları qorumaq müsəlmanın borcudur. Bu 
xüsusda Uca Allah buyurur: “Allaha ibadət edin və heç bir şeyi Ona şərik qoşmayın! Valideynlərə, qo-
hum-əqrəbaya, yetimlərə, kasıblara, yaxın və uzaq qonum-qonşuya, yol yoldaşına, müsafirə və sahib 
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sussun!137”138 
 

ƏNSARI SEVMƏK İMANIN ƏLAMƏTİDİR 
 

٧٨ -  ناِءعرالْب �قَالَ :قَالَ  بِىالن �: »ارصالَ اَألن مهبحإِالَّ ي ،نمؤالَ مو مهضغبإِالَّ ي ،قافنم نفَم مهبأَح هبأَح ،اللَّه 
نمو مهضغأَب هضغأَب اللَّه«.  

 
78. Bəra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Ənsarı139 yalnız mömin sevər və onlara yalnız münafiq nifrət edər. Kim 
onları sevsə, Allah onu sevər. Kim onlara nifrət etsə, Allah da ona nifrət 
edər”.140 
 

İKİQAT ƏCR QAZANANLAR 
 

٧٩ - الً مجر تأَيقَالَ: ر ،بِيعالش نع ،انِيدمحٍ الْهالنِ صحِ بالص نرٍو! عما عا أَبفَقَالَ: ي بِيعأَلَ الشانَ ساسرلِ خأَه ن
إِذَا أَعتق أَمته ثُم تزوجها: فَهو كَالراكبِ بدنته، فَقَالَ الشعبِي:  -في الرجلِ  -إِنَّ من قبلَنا من أَهلِ خراسانَ يقُولُونَ 

ثَالَثَةٌ يؤتونَ أَجرهم مرتينِ: رجلٌ من أَهلِ الْكتابِ «قَالَ:  �بردةَ بن أَبِي موسى عن أَبِيه، أَنَّ رسولَ اللَّه  حدثَنِي أَبو
 بِيالن كرأَدو هبِيبِن نآم�  دبعو ،انرأَج فَلَه قَهدصو هعباتو بِه نفَآم ،انرأَج فَلَه هديس قحالَى وعت اللَّه قى حأَد لُوكمم

تا وقَهتأَع ا، ثُمهبأَد نسا فَأَحهبأَد ا، ثُمذَاَءهغ نسا فَأَحذَّاهةٌ فَغأَم لَه تلٌ كَانجروانرأَج ا، فَلَههجوز«. بِيعقَالَ الش ثُم 
يندذَا إِلَى الْمونَ ها ديملُ فحرلُ يجكَانَ الر ٍء، فَقَديرِ شييثَ بِغدذَا الْحذْ هخ :انِياسرلْخل.ة 

 
79. Saleh ibn Saleh əl-Həmdani demişdir: “Mən Xorasan əhlindən bir nəfər 
gördüm, (bu adam) Şəbiyə dedi: “Ey Əbu Amr! Bizim tərəflərdə xorasan-
lılardan bəziləri, öz kənizini azad edib sonra onunla evlənən kimsə haqqında: 
“O, qurbanlıq dəvəsinə minmiş kimidir”– deyirlər. Şəbi dedi: “Əbu Burdə ibn 
Əbu Musa öz atasından mənə rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi 

və səlləm belə buyurmuşdur: “Savabları özlərinə ikiqat verilən üç qisim insan 
vardır; Kitab əhlindən olan bir kimsə (əvvəlcə) öz peyğəmbərinə iman 
gətirər, sonra da Muhəmmədə salləllahu aleyhi və səlləm yetişər və ona iman 

                                                                                                                            
olduğunuz (kölə və kənizlərə) yaxşılıq edin! Həqiqətən, Allah lovğalıq edənləri və özünü öyənləri sevmir” 
(ən-Nisa, 36). Peyğəmbər � də hədisdə belə buyurmuşdur: “Cəbrail qonşu haqqında mənə o qədər 
tövsiyə etdi ki, qonşuya da mirasdan pay düşəcəyini güman etdim” (əl-Buxari, 6014). Həmçinin, 
qonaqpərvər olmaq İslam ədəb-ərkanına, peyğəmbərlərin və əməlisaleh insanların əxlaqına aid olan 
əməllərdəndir...”. 
137 Ömər ibn Abdul-Aziz � demişdir: “Hər kim danışdığı sözün etdiyi əməllərə aid olduğunu hesab 
edərsə, ancaq özünə aid olan sözləri dilinə gətirər” (İbn Asakir “Tarixu Dəməşq”, 48/117). 
138 Muslim, 176. 
139 Allah Elçisinə � yardım etmiş Mədinə şəhərinin müsəlman sakinləri. 
140 əl-Buxari, 3783. 
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gətirər, onun ardınca gedər və onun (gətirdiyini) təsdiqləyərsə, ikiqat savab 
qazanar;141 Kölə edilmiş bir qul həm Uca Allahın haqqını, həm də ağasının 
haqqını ödəyərsə, ikiqat savab qazanar; Cariyəyə142 sahib olan bir adam 
onun qayğısına qalar və bunu gözəl tərzdə yerinə yetirər, habelə ona 
tərbiyə verər və bunu gözəl tərzdə yerinə yetirər, sonra da onu azad edib 
onunla evlənərsə, ikiqat savab qazanar”. Sonra Şəbi xorasanlıya dedi: “Heç 
bir şey (vermədən) hədisi götür. Vaxtı ilə adam belə bir hədisi öyrənmək 
üçün ta Mədinəyə qədər gedərdi”.143 
 

٨٠ -  اللَّه دبع نع 
 ولِ اللَّهسبِر رِيا أُسا  �قَالَ: لَمهإِلَي ،ةساداِء السمي السف يهى، وهتنالْم ةردإِلَى س بِه هِيتان
بها يهِي متنا يهإِلَيا، وهنم ضقْبضِ، فَياَألر نم بِه جرعا يهِي متنا يهنم ضقْبا، فَيهقفَو نم قَالَ:  -طُ بِه يغشى إِذْ

ثَالَثًا: أُعطي الصلَوات الْخمس، وأُعطي خواتيم  �قَالَ: فَراش من ذَهبٍ. قَالَ: فَأُعطي رسولُ اللَّه  �يغشى ما السدرةَ
 رغُفو ،ةقَرالْب ةورس- مئًا ليش هتأُم نم بِاللَّه رِكشي لَم ن- .اتمقْحالْم  

 
80. Abdullah (ibn Məsud) � demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
İsra gecəsində (göyə) qaldırıldığı zaman son həddəki Sidr ağacının yanına 
qədər aparıldı. Bu (ağac) altıncı səmadadır. Yerdən yüksəldilən hər nə 
varsa, ancaq oraya qədər gedib çata bilir və (hər şey) oradan götürülür. Üst 
tərəfindən endirilən hər nə varsa, orada dayanır və oradan götürülür”. 
(Allah) buyurur: “O zaman Sidr ağacını bürüyən bürümüşdü” (ən-Nəcm, 
16). (Yəni) qızıldan pərvanələr (və başqa bu kimi göz oxşayan şeylər). 
(Abdullah 
 davam edib) dedi: “Orada Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və səlləm 
üç şey verilmişdi; ona beş namaz bəxş edilmiş,144 əl-Bəqərə surəsinin son 
ayələri verilmiş145 və bir də ümmətindən Allaha heç bir şeyi şərik qoşma-

                                                 
141 Uca Allah buyurur: “(Qurandan) əvvəl özlərinə Kitab verdiyimiz kəslər ona iman gətirirlər. Onlara 
(Quran) oxunduğu zaman: “Biz ona iman gətirdik. O, həqiqətən də, Rəbbimizdən olan haqdır. Biz ondan 
əvvəl də müsəlman idik!”– deyirlər. Səbir etdiklərinə görə onlara mükafatları ikiqat veriləcəkdir” (əl-
Qəsəs, 52-54). 
142  Cariyə – keçmiş zamanlarda azadlıqdan məhrum edilən, pulla alınıb-satıla bilən, hər cəhətdən 
sahibinin arzularına tabe olan qız və ya qadındır.  
143 Muslim, 387. 
144 Yəni beş vaxt namaz qılmaq vacib buyurulmuşdur. 
145 Uca Allah buyurur: “Peyğəmbər öz Rəbbindən ona nazil edilənə iman gətirdi, möminlər də (iman 
gətirdilər). Hamısı Allaha, Onun mələklərinə, kitablarına və elçilərinə iman gətirdilər. (Onlar dedilər): 
“Biz Onun elçiləri arasında fərq qoymuruq!” Onlar dedilər: “Eşitdik və itaət etdik! Ey Rəbbimiz! 
Səndən bağışlanma diləyirik, dönüş də yalnız Sənədir!” Allah hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı 
qədər mükəlləf edər. Hər kəsin qazandığı (xeyir yalnız) onun özünə, qazandığı (şər də yalnız) öz əley-
hinədir. “Ey Rəbbimiz, unutsaq və ya xəta etsək bizi cəzalandırma! Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkilərə 
yüklədiyin kimi, bizə də ağır yük yükləmə! Ey Rəbbimiz, gücümüz çatmayan şeyi daşımağa bizi vadar 
etmə! Bizi əfv et, bizi bağışla və bizə rəhm et! Sən bizim Himayədarımızsan! Kafirləri məğlub etməkdə 
bizə yardım et!” (əl-Bəqərə, 285-286). Burada “əl-Bəqərə surəsinin son ayələri verilmiş” deyildikdə ayələr-
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dan ölən kimsələr üçün sahibini həlak edəcək böyük günahların bağışlan-
ması vəd edilmişdir146”.147 
 

MÖMİN MURDAR OLMAZ 
 

٨١ -  نةَ أَبِىعريره �أَنَّ  بِىالن � هيى لَقضِ فعطَرِيقِ ب ةيندالْم وهو ،بنفَ جتسنخان ،هنم بلَ، فَذَهسفَاغْت اَء ثُمج 
 إِنَّ اللَّه، سبحانَ« :فَقَالَ. طَهارة غَيرِ علَى وأَنا أُجالسك أَنْ فَكَرِهت جنبا، كُنت :قَالَ. »هريرةَ أَبا يا كُنت أَين« :فَقَالَ

نمؤالَ الْم سجني«.  
 
81. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, bir gün o, cənabətli olduğu halda Mədi-
nənin küçələrindən birində Peyğəmbərlə salləllahu aleyhi və səlləm rastlaşdı. 
Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və səlləm aralanıb getdi, sonra da qüsl alıb geri 
qayıtdı. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm: “Harada idin, ey Əbu Hureyra?”- 
deyə soruşdu. (Əbu Hureyra 
): “Cənabətli idim. Odur ki, təmiz olmadı-
ğım halda sənin yanında oturmaq istəmədim”- deyə cavab verdi. 
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm: “Subhənallah! Mömin murdar olmaz”- 
dedi”.148 
 

ALLAHLA QARŞILAŞMAQ İSTƏYƏN 
 

٨٢ -  نةَعادبنِ عب تامالص � نع بِيقَالَ � الن: نم بقَاَء أَحل اللَّه بأَح اللَّه قَاَءهل نمو قَاَء كَرِهل اللَّه كَرِه اللَّه 
قَاَءهل ةُ قَالَتشائع أَو ضعاجِ بوأَزا هإِن هكْرلَن توقَالَ الْم سلَي ذَاك نلَكو نمؤإِذَا الْم هرضح توالْم رشب انوبِرِض اللَّه 

هتامكَرو سٌء فَلَييش بأَح ها إِلَيمم هامأَم بقَاَء فَأَحل اللَّه بأَحو اللَّه قَاَءهإِنَّ لالْكَ ورإِذَا اف رضح رشذَابِ ببِع اللَّه 
هتقُوبعو سٌء فَلَييش هأَكْر ها إِلَيمم هامأَم قَاَء كَرِهل اللَّه كَرِهو اللَّه قَاَءهل.  

 
82. Ubədə ibn Samit � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 

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

YEDDİ QİSM İNSAN 
 


 عن أَبِي هريرةَ - ٨٣  بِيالن نالْ«قَالَ  �ع امالْإِم لُّهلَّ إِلَّا ظلَا ظ موي لِّهي ظف اللَّه ملُّهظةٌ يعبس ةادبأَ بِعشن ابشلُ وادع
لَيقَا عفَرتو هلَيا ععمتاج ي اللَّها فابحت لَانجرو اجِدسي الْمف لَّقعم هلٌ قَلْبجرو بٍ اللَّهصنم أَةٌ ذَاترام هتعلٌ دجرو ه

جرو اللَّه افي أَخالٍ فَقَالَ إِنمجا ويالخ اللَّه لٌ ذَكَرجرو الُهمش قفنا تم هينمي لَمعى لَا تتا حفَاهفَأَخ قَةدبِص قدصلٌ ت
اهنيع تفَفَاض«. 

 
83. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Yeddi qism insan vardır ki, Allah onları Öz kölgəsindən 
başqa heç bir kölgənin olmayacağı bir gündə kölgəsi altında kölgələn-
dirəcəkdir. Bunlar; ədalətli rəhbər, Rəbbinə ibadət etməklə böyüyüb boya-
başa çatmış gənc, qəlbi məscidlərə bağlı olan kişi, bir-birini Allah xatirinə 
sevən, Ona görə görüşüb Ona görə ayrılan iki kişi, gözəl və zadəgan bir 
qadın tərəfindən zinaya çağırıldıqda: “Mən Allahdan qorxuram!”- deyən 
kişi, sağ əli ilə verdiyi sədəqəni sol əlindən gizlədən kişi və xəlvətə çəkilib 
Allahı yad edərək gözləri yaşla dolan kişi”.150 
 

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

 
٨٤ -  رِيعاَألش كالأَبِي م نع 
 ولُ اللَّهسانَ �قَالَ: قَالَ رحبسانَ ويزُأل الْممت لَّهل دمالْحو ،اناِإلمي طْرش ورالطُّه :

لَّهل دمالْحو اللَّه  آلنمُأل  - تمت آنُ  -أَوالْقُراٌء، ويض ربالصانٌ، وهرقَةُ بدالصو ،ورالَةُ نالصضِ، واَألرو اتاومالس نيا بم
 حجةٌ لَك أَو علَيك، كُلُّ الناسِ يغدو فَبايِع نفْسه فَمعتقُها أَو موبِقُها.

 
84. Əbu Malik əl-Əşari151 � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

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

٨٥ - نب ابِرجو ارِىصاَألن وبو أَيثَنِى أَبدح  كالم نب سأَنو اللَّه دبع � لَتزةَ ناآلي هذونَ �أَنَّ هبحالٌ يرِج يهف
رِينطَّهالْم بحي اللَّهوا ورطَهتأَنْ ي�  ولُ اللَّهسورِ فَ« �قَالَ رى الطُّهف كُملَيى عأَثْن قَد ارِ إِنَّ اللَّهصاَألن رشعا ما يم

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

 
DƏSTƏMAZ ALMAĞIN FƏZİLƏTİ 

 
٨٦ - نةَ عقْبع نرٍ بامع 
 من"يقول:  � اللَّه رسولَ سمعت يقُلْ لَم ما � اللَّه رسولِ علَى الْيوم أَقُولُ لَا :يقُولُ  

بكَذ لَيا عأْ متعمدوبتا فَلْيتيب نم منهرجل من أميت يقوم "يقول:  �ومسعت النيب  "جنلِ ماللَّي جالعي هفْسورِ إِلَى نالطَّه 
قَدعليكم  وأَ فَإِذَا عضو هيدي لَّتحةٌ انقْدإِذَا عأَ وضو ههجو لَّتحةٌ انقْدإِذَا عو حسم هأْسر لَّتحةٌ انقْدإِذَا عأَ وضو 

 هذَا عبد سأَلَنِي ما يسألُين نفْسه يعالج هذَا ديعب إِلَى انظُروا: الْحجابِ وراَء للَّذين � اهللا فَيقُولُ عقْدةٌ انحلَّترجليهه 
وفَه ا"..."ما سألين عبدي هذا فهو له لَهم نمٍ، ملسالَ ذَكَرٍ مثَى، وأُن امنإِالَّ ي هلَيعو رِيرج ،قُودعم قَظَ فَإِنيتاس فَذَكَر 
،اللَّه لَّتحةٌ، انقْدإِ عنْو وأَ هضوت ثُم إِلَى قَام الَةالص حبيطًا أَصشن قَد ابا، أَصريخ قَدو لَّتحان هقَدا، عإِنْ كُلُّهو حبأَص 
لَمذْكُرِ وي اللَّه حبأَص هقَدعو ،هلَيع حبأَصيلًا وا ثَقالَنكَس لَم بصا يريخ."  

 
86. Uqbə ibn Amir159 
 demişdir: “Bu gün mən Allah Elçisinin salləllahu 

aleyhi və səlləm buyurmadığı şeylər haqqında danışmayacağam, çünki mən 
Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurduğunu eşitdim: “Kim 
bilərəkdən mənim adımdan yalan danışarsa, Cəhənnəmdəki evinə 
hazırlaşsın”. Həmçinin, Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurdu-
ğunu eşitdim: “Ümmətimdən bir kişi var ki, gecə duraraq dəstəmaz 
almaqla nəfsini müalicə edir. O, əllərini yuduqda bir düyün, üzünü yuduq-
da bir düyün, başını məsh etdikdə bir düyün, ayaqlarını yuduqda isə bir 
düyün açılır. Allah � pərdə arxasında olanlara buyurur: “Nəfsini müalicə 
edən bu quluma baxın! Bu qulum Məndən nə istəyirsə, o da ona verilə-
cəkdir”.160 Digər rəvayətdə deyilir: “Elə bir müsəlman kişi və ya qadın 
yoxdur ki, yatdığı zaman ona düyün vurulmasın. Səhər oyanıb Allahı zikr 
edərsə, bir düyün açılar. Dəstəmaz alıb namaza durarsa, gümrah olar, xeyir 

                                                 
158 İbn Məcə, 355, 383. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
159 Uqbə ibn Amir əl-Cuhəni əl-Misri � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Hicrətin 58-cı ilində vəfat etmişdir. 
160 İbn Hibban, 1052, 2555. Şueyb əl-Arnavut isnadını səhih olduğunu bildirmişdir. 
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qazanar və bütün düyünləri açılar. Səhər oyanıb Allahı zikr etməzsə, 
düyünləri açılmaz, yuxudan əzgin və tənbəl oyanar və xeyir əldə etməz”.161 
 

 �قَالَ: كَانت علَينا رِعايةُ اِإلبِلِ فَجاَءت نوبتي، فَروحتها بِعشي، فَأَدركْت رسولَ اللَّه � عن عقْبةَ بنِ عامرٍ  - ٨٧
 :هلقَو نم كْترفَأَد ،اسثُ الندحا يمقَائ»ا مهِملَيقْبِلٌ عنِ، ميتكْعلِّي رصفَي قُومي ثُم ،وَءهضو ِسنحأُ فَيضوتمٍ يلسم نا م

ها أَجود، فَنظَرت فَإِذَا قَالَ فَقُلْت: ما أَجود هذه فَإِذَا قَائلٌ بين يدي يقُولُ: الَّتي قَبلَ »بِقَلْبِه ووجهِه، إِالَّ وجبت لَه الْجنةُ
الْوضوَء ثُم يقُولُ: أَشهد أَنْ  -أَو فَيسبِغُ  -ما منكُم من أَحد يتوضأُ فَيبلغُ «عمر. قَالَ: إِني قَد رأَيتك جِئْت آنِفًا. قَالَ: 

  .»للَّه ورسولُه، إِالَّ فُتحت لَه أَبواب الْجنة الثَّمانِيةُ، يدخلُ من أَيها شاَءالَ إِلَه إِالَّ اللَّه وأَنَّ محمدا عبد ا
 
87. Uqbə ibn Amir � demişdir: “Dəvələri otarmaq bizə162 həvalə edilmiş-
di. Nəhayət, mənim növbəm gəlib çatdı və mən (vəzifəmi yerinə yetirdik-
dən sonra) axşamüstü dəvələri sürüb (tövləyə) apardım. Sonra Pey-
ğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm (yanına getdim və onun) ayaq üstə durub 
camaata (öyüd-nəsihət) verdiyini gördüm. Söylədiklərindən eşitdiyim isə 
bu oldu: “Hansı bir müsəlman dəstəmaz alar və onu gözəl şəkildə yerinə 
yetirər, sonra da qalxıb qəlbi (xuşu ilə163) və üzü ilə (diqqətini namazın 
hərəkətlərinə) yönəldərək iki rükət namaz qılarsa, Cənnət mütləq ona 
vacib olar”. (Uqbə) dedi: “Mən (öz-özümə): “Bu nə gözəl sözlərdir!”– 
dedim. Birdən qarşımda oturan adam (mənə): “Bundan əvvəlki daha gözəl 
idi”– dedi. Baxdım ki, bu Ömərdir. O dedi: “Mən sənin bir qədər əvvəl 
gəldiyini gördüm. (Sən gəlməmişdən öncə) Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm belə buyurdu: “Sizdən hansı biriniz dəstəmaz alar və dəstəmazını 
kamil şəkildə, (yaxud tam şəkildə) yerinə yetirər, sonra da: “Əşhədu ən lə 
ilahə illəllah və ənnə Muhəmmədən abdullahi və Rəsuluhu!”164– deyərsə, 
Cənnətin səkkiz qapısı onun üçün açılar və o, hansından istəsə, (oradan 
Cənnətə) daxil olar”.165 
 

٨٨ -  أَبِيه نع ،يدبالْع ادبنِ عةَ بلَبثَع نع 
أَزواجا وأَفْرادا: "ما من عبد يتوضأُ  �قَالَ: ما أَدراكُم حدثَنِيه رسولُ اِهللا 
نِه, ثُم يغِسلُ ذراعيه حتى يِسيلَ الْماُء علَى مرفَقَيه, ويغِسلُ فَيحِسن الْوضوَء, فَيغِسلُ وجهه حتى يِسيلَ الْماُء علَى ذَقَ

                                                 
161 İbn Hibban, 2556. Şueyb əl-Arnavut isnadını Muslimin şərtlərinə əsasən səhih olduğunu bildirmiş-
dir. Həmçinin, əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 648) olduğunu bildirmişdir.  
162 Yəni səhabələrdən bəzilərinə. 
163 Tiybi � demişdir: “Namazda xuşu deyildikdə, gözləri ancaq səcdə yerinə zilləyərək, fikri-zikri cəm 
edib başqa heç bir şey haqqında düşünmədən, qorxa-qorxa namaz qılmaq nəzərdə tutulur (ət-Təysir bi 
Şərhul-Camius-Sağir, 1/ 793).  
164 Tərcüməsi: Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa haqq ilah yoxdur və (şahidlik edirəm ki,) 
Muhəmməd Allahın qulu və elçisidir. 
165 Muslim, 553, 576. 
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 ف من ذَنبِه".رِجلَيه حتى يِسيلَ الْماُء من قبلِ كَعبيه، ثُم يقُوم فَيصلِّي ركْعتينِ؛ إِلَّا غُفر لَه ما سلَ

 
88. Sələbə ibn Abbad əl-Abdi atasından 
 rəvayət edir: “Siz nə biləsiniz ki, 
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm tək və ya cüt sayda bunları mənə neçə 
dəfə buyurmuşdur: “Hər hansı bir qul gözəl bir şəkildə dəstəmaz alaraq 
üzünü yuduqda su çənəsindən, qollarını yuduqda su dirsəklərindən, 
ayaqlarını yuduqda su topuqlarından axar, sonra durub iki rükət namaz 
qıldıqda keçmiş günahları bağışlanar”.166 
 

ثَالَثَ مرات، ثُم  دعا بِوضوٍء فَتوضأَ، فَغسلَ كَفَّيه �أَنَّ حمرانَ مولَى عثْمانَ أَخبره أَنَّ عثْمانَ بن عفَّانَ  - ٨٩
رفَقِ ثَالَثَ مرى إِلَى الْمنمالْي هدلَ يغَس ثُم ،اترثَالَثَ م ههجلَ وغَس ثُم ،ثَرنتاسو ضمضى مرسالْي هدلَ يغَس ثُم ،ات

نمالْي لَهلَ رِجغَس ثُم ،هأْسر حسم ثُم ،كثْلَ ذَلم تأَيقَالَ: ر ثُم ،كثْلَ ذَلى مرسلَ الْيغَس ثُم ،اترنِ ثَالَثَ ميبى إِلَى الْكَع
 ولَ اللَّهسر�  ولُ اللَّهسقَالَ ر ذَا، ثُمي هوئضو وحأَ نضونِ،�تيتكْعر كَعفَر قَام ذَا، ثُمي هوئضو وحأَ نضوت نالَ  : م

.بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف ،هفْسا نيهِمثُ فدحي  أُ بِهضوتا يغُ مبوُء أَسضذَا الْوقُولُونَ: ها يناؤلَمكَانَ عابٍ: وهش نقَالَ اب
.الَةلصل دأَح  

 
89. Osmanın � mövlası (azad etdiyi köləsi) Humran belə rəvayət etmişdir: 
“(Bir dəfə) Osman su gətizdirdi və dəstəmaz aldı. (Əvvəlcə) əllərini üç dəfə 
yudu,167 sonra (sağ əli ilə qabdan su götürüb) həm ağzını yaxaladı, həm də 
burnunun içini yudu, sonra üç dəfə üzünü yudu, sonra üç dəfə sağ qolunu 
dirsəyə qədər yudu, sonra da sol qolunu eyni qaydada yudu, sonra başına 
məsh çəkdi, sonra üç dəfə sağ ayağını topuğa qədər yudu, sonra da sol 
ayağını eyni qaydada yudu, sonra belə dedi: “Mən Peyğəmbərin salləllahu 

aleyhi və səlləm mənim dəstəmaz aldığım kimi dəstəmaz aldığını gördüm.168 
(O, dəstəmaz aldıqdan sonra belə) buyurdu: “Hər kim mənim dəstəmaz 
aldığım kimi dəstəmaz alar, sonra qalxıb iki rükət namaz qılar və namaz 
əsnasında heç bir şey haqda düşünməzsə, onun keçmiş günahları bağışla-
nar169”. İbn Şihab demişdir: “Alimlərimiz deyərdilər: “Bu dəstəmaz, bir 
kimsənin namaz qılmaq üçün alacağı dəstəmazın ən kamilidir”.170 

                                                 
166 ət-Tahavi “Şərh Məanil-Əsər” 176, 182. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 188) səhih li-
ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
167 Alimlərin yekdil rəyinə əsasən dəstəmaza başladıqda əlləri üç dəfə yumaq müstəhəbdir. 
168 Hədisdən belə nəticə çıxır ki, üzü, qolları və ayaqları yumaq, habelə başa məsh etmək vacibdir. Bu 
vaciblər “əl-Maidə” surəsinin 6-cı ayəsində öz əksini tapmışdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, burada, 
üzü yumaq deyəndə, ağız və burunu yaxalamaq, habelə başa məsh etmək deyəndə, qulaqlara da məsh 
etmək də buna aid edilir.  
169 Söhbət kiçik günahlardan gedir. 
170 Muslim, 538. 
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 عن حمرانَ مولَى عثْمانَ قَالَ: أَتيت عثْمانَ بن عفَّانَ  - ٩٠سر نثُونَ عدحتا ياسقَالَ: إِنَّ ن أَ ثُمضووٍء، فَتضولِ بِو
 يثَ �اللَّهادأَح ولَ اللَّهسر تأَيي رإِالَّ أَن .يا هرِي مالَ أَد ،�  لَه ركَذَا غُفأَ هضوت نقَالَ: م ذَا، ثُمي هوئضثْلَ وأَ مضوت

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


عن أَبِي هريرةَ - ٩١   ولَ اللَّهسقَالَ:  �أَنَّ ر» ملسالْم دبأَ الْعضوإِذَا ت-  نمؤالْم أَو-  نم جرخ ،ههجلَ وسفَغ
فَإِذَا غَسلَ يديه خرج من يديه كُلُّ خطيئَة كَانَ  - أَو مع آخرِ قَطْرِ الْماِء  -لْماِء وجهِه كُلُّ خطيئَة نظَر إِلَيها بِعينيه مع ا

أَو مع  -الْماِء  فَإِذَا غَسلَ رِجلَيه خرجت كُلُّ خطيئَة مشتها رِجالَه مع -أَو مع آخرِ قَطْرِ الْماِء  -بطَشتها يداه مع الْماِء 
 .»حتى يخرج نقيا من الذُّنوبِ -آخرِ قَطْرِ الْماِء 

 
91. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demiş-
dir: “Müsəlman (yaxud mömin) bir bəndə dəstəmaz aldığı zaman üzünü 
yuduqda, gözləri ilə gördüyü hər bir xəta 172  su ilə, (yaxud suyun son 
damlasıyla) bərabər üzündən çıxar. Əllərini yuduqda, əlləri ilə tutduğu hər 
bir xəta su ilə, (yaxud suyun son damlasıyla) bərabər əllərindən çıxar. Ayaq-
larını yuduqda, ayaqları ilə batdığı hər bir xəta su ilə, (yaxud suyun son 
damlasıyla) bərabər ayaqlarından çıxar. Nəhayət, o bəndə günahlardan tə-
mizlənmiş halda (üzə) çıxar”.173 
 

إِمارة بِشرٍ أَنَّ عثْمانَ بن  عن جامعِ بنِ شداد قَالَ: سمعت حمرانَ بن أَبانَ يحدثُ أَبا بردةَ في هذَا الْمسجِد، في - ٩٢

 عفَّانَ  ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر�.نهنيا بمل اتكَفَّار اتوبكْتالْم اتلَوالَى، فَالصعت اللَّه هرا أَموَء كَمضالْو مأَت نم :  

 
92. Cami ibn Şəddad demişdir: “Mən Humran ibn Əbanın, Bişrin174 əmir 
olduğu dövrdə, bu məsciddə Əbu Burdəyə belə bir hədis danışdığını eşit-

                                                 
171 Muslim, 544. 
172 Burada söhbət kiçik günahlardan gedir. 
173 Muslim, 577. 
174 Həmin dövrdə Bişr ibn Mərvan Kufənin əmiri idi. 
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dim: “Osman ibn Əffan 
 rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm belə buyurmuşdur: “Hər kim Uca Allahın əmr etdiyi kimi dəstəmazı 
tam şəkildə yerinə yetirsə, (qıldığı) fərz buyurulmuş namazları, aralarında-
kı günahlar üçün kəffarə olar”.175 
 

٩٣ -  هدج نع ،أَبِيه نيبٍ، ععنِ شرِو بمع نع
  بِيإِىلَ الن ابِيراَء أَعثَالَثاً ثَالَثً �قَالَ: ج اهوِء، فَأَرنِ الْوضع سأَلُها ي
  ».هذَا الْوضوء، فُمن زاد علَى هذَا، فَقَد أَساَء وتعدى وظَلَم« قَالَ:

 
93. Amr ibn Şueyb atasından və babasından 
 rəvayət edir ki, (bir dəfə) bir 
bədəvi Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib ondan dəstəmaz 
haqqında soruşdu. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm (əzalarını) üç dəfə 
yuyaraq (dəstəmaz almağın qaydasını) ona göstərdi və buyurdu: “Dəstə-
maz budur, kim (üç dəfə yumağı) artırarsa, düzgün etməmişdir, həddini 
aşmışdır və zülm etmişdir”.176 
 

DƏSTƏMAZLI YATAN 
 

٩٤ - نع اذعنِ ملٍ ببج 
 � اهللا فَيسأَلَ اللَّيلِ من فَيتعار طَاهراً ذكْرٍ علَى يبِيت مسلمٍ من ما«: قَالَ � النبِي عنِ: 
  .»إِياه أَعطَاه إِالَّ ، واآلخرة الدنيا من خيراً

 
94. Muaz ibn Cəbəl 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Allahı zikr edərək dəstəmazlı yatan, gecə oyanıb Allahdan � 
dünya və Axirəti üçün xeyir diləyən elə bir müsəlman yoxdur ki, Allah ona 
istədiyini verməsin”.177 
 

DƏSTƏMAZ ƏZALARI QİYAMƏT GÜNÜ NUR SAÇACAQ 
 

غُر محجلُونَ بلْق « :�قَالَ: قيلَ: يا رسولَ اِهللا! كَيف تعرِف من لَم ترى من أُمتك؟ قَالَ  
مسعود  عنِ ابنِ - ٩٥
 ».من آثَارِ الْوضوِء

 

95. İbn Məsud 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm 
soruşdular: “Ey Allahın Elçisi! (Qiyamət günü) ümmətindən görmədiyin 
kəsləri necə tanıyacaqsan?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: 
“Dəstəmaz aldıqlarına görə üzləri parlaq, əlləri və ayaqları nurlu olma-

                                                 
175 Muslim, 547. 
176 Əhməd, 6684. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2980) həsən səhih olduğunu bildirmişdir. 
177 Əbu Davud, 5042, 5044. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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sından (tanıyacağam)”.178 
 

ترِدونَ علَى غُرا محجلني من الْوضوِء، سيماُء أُمتي لَيس َألحد « :�الَ : قَالَ رسولُ اِهللا قَ 
عن أَبِي هريرةَ  - ٩٦
 ».غَيرها

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


عن عبد اِهللا بنِ بسرٍ  - ٩٧ بِينِ النقَالَ: �: ع »ودجالس نم غُر ةاميالْق ومي يتوِء أُمضالْو نلُونَ مجحم.« 
 
97. Abdullah ibn Busr 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Qiyamət günü ümmətimin səcdə və dəstəmaz aldığı yerləri 
nurlu olacaq”.180 
 

٩٨ -  نةَ أَبِىعريره �قَالَ:  تعمس بِىقُولُ � النى إِنَّ« :يتنَ أُموعدي موي ةامياغُ الْقر نيلجحم نوِء، آثَارِ مضالْو 
 .»فَلْيفْعلْ غُرته يطيلَ أَنْ منكُم استطَاع فَمنِ

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

قَومٍ مؤمنِني، وإِنا إِنْ شاَء اللَّه بِكُم السالَم علَيكُم دار «أَتى الْمقْبرةَ فَقَالَ:  �أَنَّ رسولَ اللَّه   �عن أَبِي هريرةَ - ٩٩
أَنتم أَصحابِي، وإِخواننا الَّذين لَم «قَالُوا: أَولَسنا إِخوانك يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ:  »الَحقُونَ، وددت أَنا قَد رأَينا إِخواننا

دعوا بأْتي« ؟ فَقَالَ: فَقَالُوا كَيولَ اللَّهسا ري كتأُم نم دعب أْتي لَم نم رِفعت ف» لٌ غُريخ الً لَهجأَنَّ ر لَو تأَيأَر
نهم يأْتونَ غُرا محجلني من فَإِ«قَالُوا: بلَى، يا رسولَ اللَّه، قَالَ:  »محجلَةٌ، بين ظَهري خيلٍ دهمٍ بهمٍ، أَالَ يعرِف خيلَه؟

ناديهِم: أَالَ هلُم، فَيقَالُ: إِنهم الْوضوِء، وأَنا فَرطُهم علَى الْحوضِ، أَالَ لَيذَادنَّ رِجالٌ عن حوضي كَما يذَاد الْبعري الضالُّ أُ
حفَأَقُولُ: س ،كدعلُوا بدب قًاقَدحقًا س«. 

 
99. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, (bir dəfə) Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm qəbiristanlığa gəlib dedi: “Salam olsun sizə, ey (bu) diyarın mömin 
                                                 
178 İbn Hibban, 1044. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir. 
179 İbn Məcə, 4282, 4423. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
180 ət-Tirmizi, 607. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
181 əl-Buxari, 136. 
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sakinləri! Allah istəsə biz də sizə qovuşacağıq. Qardaşlarımızı görməyimizə 
ümid edirəm!” (Səhabələr) soruşdular: “Biz sənin qardaşların deyilikmi, ey 
Allahın Elçisi?” (Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm) buyurdu: “Siz mənim 
səhabələrimsiniz. Qardaşlarımız isə hələ (dünyaya) gəlməmiş kimsələrdir”. 
(Digər rəvayətdə Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Qardaşlarım 
isə məni görməyib mənə iman gətirən kimsələrdir”182). (Səhabələr) soruşdu-
lar: “Hələ (dünyaya) gəlməmiş kimsələrin sənin ümmətindən olduğunu 
necə tanıyacaqsan, ey Allahın Elçisi?” (Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm) 
buyurdu: “Bir deyin görək, əgər bir adamın alnında və ayaqlarında ağ ləkə 
olan atları olsa və bu atlar, rənginə başqa rəng qarışmamış qapqara atların 
arasında olarsa, o adam öz atını tanımazmı?” (Səhabələr): “Bəli, (tanıyar), 
ey Allahın Elçisi!”– deyə cavab verdilər. (Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm) 
buyurdu: “Heç şübhəsiz ki, onlar da (Qiyamət günü) dəstəmaz almaqdan 
dolayı üzləri parlaq, əlləri və ayaqları nurlu halda (məhşərə) gələcəklər. 
Hamıdan əvvəl hovuzun başına gələn kimsə mən olacağam. Biləsiniz! İtmiş 
dəvə qovulduğu kimi bir çox insanlar da mənim hovuzumun yanından 
qovulacaqlar. Mən: “Haydı, bura gəlin!”– deyə onları səsləyəcəyəm. 
(Cavabında) mənə: “Onlar səndən sonra (dində) dəyişikliklər etmişlər”– 
deyiləcək. Onda mən deyəcəyəm: “Allah (onları məndən) uzaq eləsin, 
uzaq!”183 
 

GÖZƏL ŞƏKİLDƏ DƏSTƏMAZ ALIB NAMAZ QILAN 
 

۱٠٠ - نانَ عثْمع نفَّانَ بع �،  هاأَنعاٍء، دغَ بِإِنلَى فَأَفْرع هارٍ ثَالَثَ كَفَّيرا، مملَهسفَغ لَ ثُمخأَد هينمى يا فِءاِإلن 
،ضمضفَم ،قشنتاسو لَ ثُمغَس ههجثَالَثًا، و هيدينِ إِلَى وفَقَيرارٍ، ثَالَثَ الْمرم ثُم حسم ،هأْسبِر لَ ثُمغَس هلَيثَالَثَ رِج 

 نفْسه، فيهِما يحدثُ الَ ركْعتينِ، صلَّى ثُم هذَا، وضوئى نحو توضأَ من« � اللَّه رسولُ قَالَ :قَالَ ثُم الْكَعبينِ، إِلَى مرارٍ
رغُف ا لَهم مقَدت نم بِهذَن«.   

 
100. Osman ibn Əffan � su gətizdirib (dəstəmaz aldı), əllərinə su töküb 
onları üç dəfə yudu; sonra sağ əlini qaba salıb (su götürdü və bununla) 
həm ağzını yaxaladı, həm də burnunun içini yudu; sonra üç dəfə üzünü və 
üç dəfə qollarını dirsəklərə qədər yudu; sonra başına məsh çəkdi; sonra üç 
dəfə ayaqlarını topuqlara qədər yudu, sonra da dedi: “Peyğəmbər salləllahu 

aleyhi və səlləm demişdir: “Mənim kimi dəstəmaz alıb, qəlbindən heç bir şey 

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

۱٠۱ - نةَ عقْبنِ عرٍ بامع نِىهالْج  
 يقْبِلُ ركْعتينِ صلَّى ثُم الْوضوَء فَأَحسن توضأَ من« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
 .»الْجنةُ لَه وجبت ووجهِه بِقَلْبِه علَيهِما

 
101. Uqbə ibn Amir əl-Cuhəni 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi 

və səlləm buyurdu: “Kim gözəl şəkildə dəstəmaz alar, sonra qəlbi (xuşu ilə) 
və üzü ilə (diqqəti namazın hərəkətlərinə) yönələrək iki rükət namaz 
qılarsa, Cənnət ona vacib olar”.185 
 

۱٠٢ - نع دينِ زب دالخ نِىهالْج  
 فيهِما يسهو الَ ركْعتينِ صلَّى ثُم وضوَءه فَأَحسن توضأَ من« قَالَ � النبِى أَنَّ
غَفَر اللَّه ا لَهم مقَدت نم بِهذَن« 

 
102. Zeyd ibn Xalid əl-Cuhəni 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi 

və səlləm buyurmuşdur: “Kim gözəl şəkildə dəstəmaz alar, sonra səhv etmə-
dən iki rükət namaz qılarsa, Allah onun keçmiş günahlarını bağışlayar”.186 
 


 سمعت عليا  - ۱٠٣ ولِ اللَّهسر نم تعمالً إِذَا سجر تى كُنقُولُ إِننِى  �يفَعناَء أَنْ يا شبِم هنم نِى اللَّهفَعيثًا ندح
قَالَ 
 وصدق أَبو بكْرٍ 
 صدقْته وإِنه حدثَنِى أَبو بكْرٍ  بِه وإِذَا حدثَنِى رجلٌ من أَصحابِه استحلَفْته فَإِذَا حلَف لى

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ  �سي» اللَّه إِالَّ غَفَر اللَّه رفغتسي لِّى ثُمصي ثُم رطَهتفَي قُومي ا ثُمبذَن ذْنِبلٍ يجر نا مملَه .«قَر أَ ثُم
 الذُّنوب إِالَّ اللَّه والَّذين إِذَا فَعلُوا فَاحشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا اللَّه فَاستغفَروا لذُنوبِهِم ومن يغفر�هذه اآليةَ 

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


  الدرداِء أَبو فَقَالَ - ۱٠٤ةُ بِئْساعبِ سالْكَذ هذه تعمولَ سسر قُولُ � اللَّهي نأَ مضوت نسفَأَح وَءهضو ثُم قَام 
 لَه غَفَر � اللَّه استغفَر ثُم والْخشوع الذِّكْر فيهِما يحِسن سهلٌ شك أَربعا أَو تينِركْع فَصلَّى

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


 كُنت عند عثْمانَ - ۱٠٥  ولَ اللَّهسر تعمورٍ فَقَالَ سا بِطَهعفَد� ضحمٍ تلسرِئٍ مام نا مقُولُ مةٌ يوبكْتلَاةٌ مص هر
 ريةً وذَلك الدهر كُلَّهفَيحِسن وضوَءها وخشوعها وركُوعها إِلَّا كَانت كَفَّارةً لما قَبلَها من الذُّنوبِ ما لَم يؤت كَبِ

 
105. Osman ibn Əffan 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Fərz namazının vaxtı gəldikdə gözəl bir şəkildə dəstəmaz alıb 
xuşu ilə, rukusunu (tam riayət edərək namazını) qılan elə bir müsəlman 
yoxdur ki, böyük günah etmədikcə, bu onun namazdan öncə olan günah-
larına kəffarə olmasın. Bu hər zaman üçün belədir”.190 
 

                                                                                                                            
Buxari, 4416). Əli ibn Əbu Talib � sağlığında ikən Cənnətlə müjdələnmiş on nəfərdən biridir. Əli ibn 
Əbu Talib � Rəsulullahın � dördüncü xəlifəsi olmuşdur. Hicrətin 35-ci ilində, zilhiccə ayının 18-i, cümə 
günü xilafətə gəlmiş, 4 il 9 ay möminlərə layiqincə əmirlik etmiş və hicrətin 40-cı ilində, ramazan ayının 
17-si, cümə günü, Kufə şəhərində fars mənşəli xəvaric olan Abdur-Rahmən ibn Mülcəm əl-Muradi 
tərəfindən vurulmuş və üç gündən sonra altmış üç yaşında şəhid olmuşdur. Oğlanları Həsən və 
Hüseyn, habelə Cəfərin oğlu Abdullah onu yuyub kəfənləmiş, Həsən onun cənazə namazını qıldırmış 
və bundan sonra onu dəfn etmişlər. 
188 ət-Tirmizi, 406, 408. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.  
189 Əhməd, 27546, 27586. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 230) həsən adlandırmışdır. 
190 Muslim, 543, 565. 
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 عن حمرانَ مولَى عثْمانَ قَالَ: توضأَ عثْمانُ بن عفَّانَ  - ۱٠٦ ولَ اللَّهسر تأَيقَالَ: ر ا، ثُمنسوًءا حضا وموي� 

  الْمسجِد الَ ينهزه إِالَّ الصالَةُ، غُفر لَه ما خالَ من ذَنبِه. توضأَ فَأَحسن الْوضوَء، ثُم قَالَ: من توضأَ هكَذَا، ثُم خرج إِلَى
 
106. Osmanın mövlası Humran demişdir: “Bir gün Osman ibn Əffan gözəl 
şəkildə dəstəmaz aldı. Sonra belə dedi: “Mən Peyğəmbəri salləllahu aleyhi və 

səlləm gördüm. O, dəstəmaz aldı və bunu gözəl şəkildə yerinə yetirdi. Sonra 
buyurdu: “Kim bu şəkildə dəstəmaz alar, sonra da nəfsini yalnız namaz qıl-
mağa təhrik edərək məscidə gedərsə, keçmiş günahları bağışlanar”.191 
 

من توضأَ للصالَة فَأَسبغَ الْوضوَء، ثُم مشى إِلَى  يقُولُ: �لَ اللَّه قَالَ: سمعت رسو� عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ  - ۱٠٧
  به.الصالَة الْمكْتوبة، فَصالَّها مع الناسِ، أَو مع الْجماعة، أَو في الْمسجِد، غَفَر اللَّه لَه ذُنو

 
107. Osman ibn Əffan � demişdir: “Mən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və 

səlləm belə dediyini eşitmişəm: “Kim namaz qılmaq üçün dəstəmaz alar və 
dəstəmazını tam şəkildə yerinə yetirər, sonra da fərz namazını qılmağa 
gedər və bu namazı insanlarla, yaxud camaatla birgə, ya da məsciddə 
qılarsa, Allah onun günahlarını bağışlayar”.192 
 

۱٠٨ -  دنع تقَالَ: كُن أَبِيه نثَنِي أَبِي عداصِ: حنِ الْعب يدعنِ سرِو بمنِ عب يدعس نب قحا إِسثَندانَ،حثْما  ععفَد
 ولَ اللَّهسر تعمورٍ فَقَالَ: سقُولُ:  �بِطَها «يهوعشخا ووَءهضو ِسنحةٌ، فَيوبكْتالَةٌ مص هرضحمٍ تلسرِئٍ مام نا مم

كُلَّه رهالد كذَلةً وكَبِري تؤي ا لَموبِ، مالذُّن نا ملَها قَبمةً لكَفَّار تا، إِالَّ كَانهكُوعرو«. 

 
108. Amr ibn Səid demişdir: “Mən Osmanın yanında ikən o, (dəstəmaz 
almaq üçün) su gətizdirdi və dedi: “Mən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və 

səlləm belə buyurduğunu eşitdim: “Bir fərz namazının vaxtı yetişdikdə 
onun dəstəmazını, xuşusunu və rükusunu193 gözəl tərzdə yerinə yetirən elə 
bir müsəlman bəndə yoxdur ki, böyük günah işləmədikcə bu namazı onun 
əvvəlki günahlarına kəffarə olmasın.194  Bu da hər zaman beləcə davam 
edər”.195 
 

                                                 
191 Muslim, 548. 
192 Muslim, 549. 
193 Ruku – fiqh istilahı olub, qabağa əyilmə, namazda qiraətdən sonra yerə, təzim edirmiş kimi, paralel 
şəkildə önə əyilməni bildirir. Rüku namazın rüknlərindən – vacib ünsürlərindən biridir və fərzdir. 
Rükuda əllər dizlərə qoyulur. 
194 Müsəlman olan kəs gözəl tərzdə dəstəmaz alıb lazımi qaydada namaz qılarsa, bu namaz onun kiçik 
günahlarını silib aparar. 
195 Muslim, 543. 
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۱٠٩ -  ولَ اللَّهسةَ، أَنَّ رريرأَبِي ه نالْ«قَالَ:  �ع بِه و اللَّهحما يلَى مع لُّكُم؟أَالَ أَداتجرالد بِه فَعريا وطَايقَالُوا:  »خ

إِسباغُ الْوضوِء علَى الْمكَارِه، وكَثْرةُ الْخطَا إِلَى الْمساجِد، وانتظَار الصالَة بعد الصالَة، «بلَى، يا رسولَ اللَّه! قَالَ: 
 .»فَذَلكُم الرباطُ

 
109. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, (bir dəfə) Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm (səhabələrinə) buyurdu: “Allahın, sayəsində günahları silib dərəcələri 
artıracağı şeyi sizə öyrədimmi?” Onlar: “Bəli, ey Allahın Elçisi!”– deyə 
cavab verdilər. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Çətinliklərə 
rəğmən196 dəstəmazı kamil şəkildə almaq, məscidlərə getdikdə addımları 
çoxaltmaq 197  və namazdan sonra (növbəti) namazı gözləməkdir. Bunlar 
keşiyində durmağa layiq işlərdir”198.199 
 

۱۱٠ -  رمنِ عنِ ابلَ اِهللا�عوسراً إِالَّ « قَالَ: � : أَنَّ رطَاه تبِيي دبع سلَي هاُهللا، فَإِن كُمراد طَهساَألج هذوا هرطَه
  ».ه بات طَاهراًإِالَّ قَالَ: اللَّهم أَغْفر لعبدك فَإِن )فَلَم يستيقظْ(بات معه ملَك في شعارِه، الَ ينقَلب ساعةً من اللَّيلِ 

 
110. İbn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Vücudlarınızı təmizləyin, Allah da sizi təmizləsin! Həqiqətən, gecə 
təmizlənərək yatan elə bir qul yoxdur ki, bir mələk onun paltarında gecələ-
məsin. O, gecə hər dəfə çevrildikdə (oyandıqda200) mələk belə dua edir: 
“Allahım, qulunu bağışla, həqiqətən, o, təmizlənərək yatmışdır!”201 
 


عن أَبِي هريرةَ  - ۱۱۱ بِينِ النوِء« قَالَ: �: علَغَ الْوضبم ةنلِ الْجةُ أَهلْيلُغ حبت.« 
 
111. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Cənnət əhlinin zinəti dəstəmaz yerlərinə qədər olacaqdır”.202 
 
 

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

 

عن أَبِي الدرداِء  - ۱۱٢  ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر�: اَء بِهِنج نم سملَى  خافَظَ عح نةَ: منلَ الْجخد انإِمي عم

بيت إِنْ استطَاع إِلَيه الصلَوات الْخمسِ, علَى وضوئهِن, وركُوعهِن, وسجودهن, ومواقيتهِن, وصام رمضانَ, وحج الْ
وما أَداُء الْأَمانة؟ قَالَ: الْغسلُ من الْجنابة إِنَّ اللَّه  يا رسول اهللا :قيلسه, وأَدى الْأَمانةَ", نفْ سبِيلًا, وآتى الزكَاةَ طَيبةً بِها

 لَم يأْمنِ ابن آدم علَى شيٍء من دينِه غَيرِها

 
112. Əbud-Dərdə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “İman gətirməklə bərabər kim bu beş əməli edərsə, Cənnətə daxil 
olar; dəstəmazını gözəl şəkildə almaqla, ruku və səcdəsini tam yerinə 
yetirməklə beş vaxt namazları vaxtlı-vaxtında qılan; Ramazan orucunu 
tutan; gücü çatdıqda Evi (Kəbəni) həcc edən; könüllü şəkildə zəkat verən; 
əmanəti qaytaran”. Dedilər: “Ey Allahın Elçisi, əmanəti qaytarmaq nədir?” 
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Cənabət halından 203  qüsl 
etməkdir. Həqiqətən, Allah Adəm oğluna dində yalnız bunu əmanət 
etmişdir”.204 
 

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

 
۱۱٣ -  باْنثَو نع
استقيموا ولَن تحصوا واعلَموا أَنَّ خير أَعمالكُم الصالَة، والَ يحافظُ « :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
  ».وضوِء إِالَّ مؤمنعلَى الْ

 
113. Səubən 205  
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Düz yol tutun! Bilin ki, (nə qədər çalışsanız da) bunu tam bacara 
bilməyəcəksiniz. Bilin ki, sizin əməllərinizin ən xeyirlisi namazdır. Dəstə-
mazı isə ancaq mömin qoruya biləcəkdir”.206 
 

FƏRZ NAMAZLARININ FƏZİLƏTİ 
 

۱۱٤ - نأَبِي ع رِيسإِد ،الَنِيوقَالَ الْخ :تي كُنسٍ فلجم نابِ محأَص بِيالن � يهِمةُ فادبع نب تامالص
 فَذَكَروا  
رفَقَالَ الْوِت مهضعب :اجِبقَالَ وو مهضعةٌ: بنةُ فَقَالَ سادبع نب تامالص
 � اِهللا رسولَ سمعت أَني فَأَشهد أَنا أَما:  
 خمس أُمتك علَى فَرضت قَد إِني: يقُولُ � اللَّه إِنَّ محمد يا: فَقَالَ وتعالَى تبارك اِهللا عند من جِبرِيلُ أَتانِي: يقُولُ

اتلَوص نافَى مو لَى بِهِنع هِنوئوض هِنيتاقومو هِنكُوعرو نهودجسفَإِنَّ و ي لَهدنع ا بِهِندهأَنْ ع لَهخأُد ةَ، بِهِننالْج 
نمنِي ويلَق قَد قَصتان نم كئًا، ذَليش ةً أَومكَل اشههب سفَلَي ي لَهدنع دهإِنْ ع ئْتش هتذَّبإِنْ عو ئْتش هتمحر 

 
114. Əbu İdris əl-Xauləni demişdir: “(Bir dəfə) Peyğəmbərin salləllahu aleyhi 

və səlləm səhabələrinin məclisində idim. Ubədə ibn Samit 
 də onların 
arasında idi. Vitr207 namazı haqqında söhbət düşdü. Bəziləri onun vacib 
olduğunu, bəziləri isə sünnət olduğunu dedilər. Ubədə ibn Samit 
 dedi: 
“Mənə gəlincə, mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə buyur-
duğunu eşitdim: “Cəbrail Uca Allahın dərgahından yanıma gəlib dedi: “Ey 
Muhəmməd! Həqiqətən, Allah � buyurur: “Mən sənin ümmətinə beş 
namazı fərz etdim. Kim bu (namazların) dəstəmazına, vaxtlarına, rukusu-
na,208 səcdəsinə riayət etsə, onu Cənnətə daxil edəcəyimə dair dərgahımda 
əhdi olar. Kim Mənimlə görüşərək bunlardan bir şeyi əskiltmiş olsa, 
Mənim dərgahımda onun üçün əhd yoxdur. Mən istəsəm ona əzab verə-
rəm, istəsəm də ona rəhm edərəm”.209 

                                                 
205 Əbu Abdullah Səubən əl-Yəməni � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Hicri 54-cü ildə Xumsda vəfat edib. 
206 İbn Məcə, 277, 290. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
207 Vitr - tək, İşa namazından Sübh namazınadək olan hər vaxtda qılınan tək rükətli namaz. 
208 Ruku - fiqh istilahı olub, qabağa əyilmə, namazda qiraətdən sonra yerə, təzim edirmiş kimi, paralel 
şəkildə önə əyilməni bildirir. Ruku namazın rüknlərindən olub - vacib ünsürlərindən biridir və fərzdir. 
Rukuda əllər dizlərə qoyulur. Camaatla namaz qılarkən imama rukuda çatan şəxs, ayaq üstə “Allahu 
Əkbər” deyərək rukuya gedir. 
209 ət-Tayəlisi, 574. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 842) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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۱۱٥ - ودعسنِ مب اللَّه دبع نع 
  بِيى النلَةً فَأَتقُب أَةرام نم ابلًا أَصجأَنَّ ر� فَذَكَر لَتزقَالَ فَن لَه كذَل�  مأَق

قَالَ فَقَالَ الرجلُ أَلي هذه � ينالصلَاةَ طَرفَي النهارِ وزلَفًا من اللَّيلِ إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئَات ذَلك ذكْرى للذَّاكرِ
ا ملَ بِهمع نمقَالَ ل ولَ اللَّهسا رييتأُم ن 

 
115. Abdullah ibn Məsud 
 rəvayət edir ki, bir kişi bir qadını öpdü. Sonra 
o, Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib bunu ona söylədi və 
“Gündüzün iki başında (əvvəlində və axırında) və gecənin bəzi saatlarında 
namaz qıl! Həqiqətən, yaxşı işlər pis əməlləri silib aparır. Bu, yada 
salanlar üçün bir xatırlatmadır” (Hud, 114) - ayəsi nazil oldu. Həmin kişi 
soruşdu: “Ey Allahın Elçisi! Bu yalnız mənə aiddir?” O buyurdu: “Ümmə-
timdən belə bir əməl edən kimsələrə aiddir”.210 
 

۱۱٦ -  نةَعريرأَبِي ه 
  ولَ اللَّهسانَ  �أَنَّ رضمانُ إِلَى رضمرو ةعمةُ إِلَى الْجعمالْجو سمالْخ اتلَوقُولُ الصكَانَ ي
رائالْكَب بنتإِذَا اج نهنيا بم اتكَفِّرم 

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

۱۱٧ -  نةَعريرأَبِى ه �،  ولَ اللَّهسر عمس هقُولُ �أَني: »أَنَّ ن لَو متأَيمٍ أَروكُلَّ ي يهِسلُ فتغي ،كُمدابِ أَحا بِبره
نِهرد نى مقبي كقُولُ ذَلا تا، مسمئًا :قَالُوا» ؟خيش نِهرد نى مقبقَالَ ،الَ ي: » و اللَّهحمسِ، يمالْخ اتلَوثْلُ الصم كفَذَل

  »بِها الْخطَايا
 
117. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Bir deyin görüm, əgər sizdən birinizin qapısının önündən çay 
axsaydı, o da hər gün bu çayda beş dəfə yuyunsaydı, onun (bədənində 
olan) çirkabdan bir şey qalardımı?” Əshabələr: “Onun (bədənindəki) çir-
kabdan heç nə qalmazdı”- deyə cavab verdikdə Peyğəmbər salləllahu aleyhi 

və səlləm buyurdu: “Beş vaxt qılınan namazların məsəli də buna bənzəyir. 
Belə ki, Allah bununla günahları silir!”212 
 

إِنَّ الصلَوات الْخمس يذْهنب بِالذُّنوبِ، كَما يذهب الْماُء « يقُولُ: �اِهللا  قَالَ: سمعت رسولَ 
عن عثْمانَ  - ۱۱٨
 ».الدرنَ

                                                 
210 Muslim, 2763, 4963, 7177. 
211 Muslim, 552, 574. 
212 əl-Buxari, 528; Muslim, 667. 
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118. Osman 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Beş vaxt namaz günahları, su çirki yuyub apardığı kimi aparır”.213 
 

۱۱٩ - جر طُوا ثُمابفَر وزالْغ مهلِ فَفَاتالَسةَ السوا غَزوغَز مهأَن ىانَ الثَّقَففْينِ سمِ باصع نو عأَب هدنعةَ واوِيعوا إِلَى مع
و الْعام وقَد أُخبِرنا أَنه من صلَّى فى الْمساجِد اَألربعة فَقَالَ عاصم يا أَبا أَيوب فَاتنا الْغز  �أَيوب وعقْبةُ بن عامرٍ

 ولَ اللَّهسر تعمى سإِن كذَل نم رسلَى أَيع لُّكى أَدأَخ نا ابفَقَالَ ي .هبذَن لَه رقُولُ  �غُفلَّى «يصو را أُمأَ كَمضوت نم
را أُملٍ كَممع نم ما قَدم لَه رغُف .«.معةُ قَالَ نقْبا عي كأَكَذَل 

 
119. Asim ibn Süfyan əs-Səqafi rəvayət edir ki, onlar Muaviyənin dövründə 
baş vermiş Sələsil döyüşündə iştirak etməyib, atlarını sərhəddə bağlı 
saxlamışdılar. Onlar bu əməllərini günah sayıb peşman halda Müaviyənin 

 yanına qayıtdılar. Əbu Əyyub və Uqbə ibn Amir də Müaviyənin � 
yanında idilər. Asim dedi: “Ey Əbu Əyyub, bu ilki döyüşü ötürdük. Bizə 
çatıb ki: “Kim bu dörd məsciddə (Məkkə, Mədinə, Qüds və Quba) namaz 
qılarsa günahları bağışlanar”. Əbu Əyyub 
 dedi: “Ey qardaş oğlu, bundan 
daha asanını sənə xəbər verimmi? Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm 
belə buyurduğunu eşitdim: “Kim əmr olunduğu kimi gözəl şəkildə 
dəstəmaz alar, əmr olunduğu kimi namaz qılarsa keçmiş günahları 
bağışlanar”. Elədirmi, ey Uqbə?” Uqbə ibn Amir 
: “Bəli”- dedi”.214 
 


  الْأَنصارِي أَيوب أَبا أَنَّ - ۱٢٠ثَهدأَنَّ ح بِيقُولُ كَانَ � النإِنَّ كُلَّ ي لَاةطُّ صحا تم نيا بهيدي نم يئَةطخ 
 
120. Əbu Əyyub əl-Ənsari 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurdu: “Hər namaz, ondan əvvəl edilən günahlara kəffarədir”.215 
 

: رجلٌ فَقَالَ ا؟هذَ يعرِف من: فَقَالَ فيها، وأطْنب صالَته أَطَالَ وقَد يصلِّى، وهو فَىت رأَى عمر بن اللَّه عبد أَنَّ - ۱٢۱
 إنّ«: يقُولُ � اللَّه رسولَ سمعت فَإِنى والسجود، الركُوع يطيلَ أَنْ َألمرته أَعرِفُه كُنت لَو: عمر بن اللَّه عبد فَقَالَ. أَنا

دبإذا الع لِّي قامصي يأت كلِّها بِذُنوبِه تعضعلى فو هرأْس هقَيفَكُلَّما وعات كَعر أو دجس ساقَطَتت عنه«. 
 
121. (Bir gün) Abdullah ibn Ömər216 � bir gəncin namazında (qiyamı) 
həddən artıq uzadaraq qıldığını gördü. O soruşdu: “Kim bunu tanıyır?” Bir 

                                                 
213 Əhməd, 518. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1668) səhih olduğunu bildirmişdir. 
214 ən-Nəsəi, 144, 145. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
215 Əhməd, 23503, 23550. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 2144) səhih olduğunu bildirmişdir. 
216 Əbu Abdur-Rahmən Abdullah ibn Ömər ibn Xəttab əl-Ədəvi əl-Qurəşi � Allah Elçisinin � azyaşlı 
səhabələrindəndir. Xəndək döyüşündə iştirak etmiş və ağac altında beyət edənlərdən olmuşdur. Ən çox 
hədis rəvayət edən yeddi səhabədən biridir. Hicrətin 73-cü ilində vəfat etmişdir. 
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kişi dedi: “Mən tanıyıram”. Abdullah ibn Ömər � dedi: “Əgər mən onu 
tanısaydım, ona rukunu və səcdəni uzatmağı buyurardım. Çünki, mən 
Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurduğunu eşitmişəm: 
“Həqiqətən, qul namaza durduqda onun bütün günahları gətirilərək 
başının və hər iki çiyinlərinin üzərinə qoyulur. O, hər dəfə ruku və səcdə 
etdikdə günahları tökülür”.217 
 

۱٢٢ - نةَ أَبِي عريره  
 من يكْتب لَم الْمكْتوبات الصلَوات هؤلَاِء علَى حافَظَ من: "� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ
،نيلافالْغ نمأَ وي قَرف لَةائَ لَيةَم ةآي بكُت نم نيالْقَانِت" 

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

CAMAAT NAMAZININ ADİ NAMAZDAN ÜSTÜNLÜYÜ 
 

 ما لَه غُفر الْمالَئكَة تأْمني تأْمينه وافَق من فَإِنه فَأَمنوا اِإلمام أَمن إِذَا« :قَالَ � النبِى أَنَّ، �عن أَبِي هريرةَ  - ۱٢٣
مقَدت نم بِهذَن«  

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

۱٢٤ - رمنِ عاب نأَ � ع ولَ اللَّهسةً �نَّ رجرد رِينشععٍ وبالْفَذِّ بِس لَاةص نلُ مأَفْض ةاعملَاةُ الْجقَالَ ص 
 
124. Abdullah ibn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Camaatla qılınan namaz tək qılınan namazdan iyirmi 
yeddi dərəcə daha fəzilətlidir”.220 
 

۱٢٥ -  نةَعريرأَبِى ه �،  بِىنِ النا « :قَالَ �عسمخ هوقى سف هالَتصو ،هتيى بف هالَتلَى صع زِيديعِ تمالَةُ الْجص
تى الْمسجِد، الَ يرِيد إِالَّ الصالَةَ، لَم يخطُ خطْوةً إِالَّ رفَعه اللَّه بِها وعشرِين درجةً، فَإِنَّ أَحدكُم إِذَا توضأَ فَأَحسن وأَ

                                                 
217 İbn Hibban, 1734; Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 2062, 3157; əl-Beyhəqi “Sünənul-Kubra” 
4473, 4884. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1671) səhih olduğunu bildirmişdir.  
218 əl-Hakim, 1160. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib” (№ 1437) səhih olduğunu bildirmişdir. 
219 əl-Buxari, 780; Muslim, 912. 
220 Muslim, 1509; ən-Nəsəi, 837; ət-Tirmizi, 215. 
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حت تا كَانم الَةى صكَانَ ف جِدسلَ الْمخإِذَا دو ،جِدسلَ الْمخدى يتيئَةً، حطخ هنطَّ عحةً، وجرلِّى دصتو ،هنِى  –بِسعي

ع هلَي– دحي ا لَمم ،همحار ماللَّه ،لَه راغْف ماللَّه يهلِّى فصى يالَّذ ِسهلجى مف اما دكَةُ مالَئالْميهثْ ف«  
 
125. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “(İnsanın) camaatla qıldığı namazı öz evində və ya bazarda (fərdi 
şəkildə) qıldığı namazdan iyirmi beş dəfə artıqdır.221  Çünki sizdən biri 
lazımı qaydada dəstəmaz alıb ancaq namaz qılmaq məqsədilə məscidə 
gəlsə, məscidə daxil olanadək atdığı hər addıma görə Allah onu bir dərəcə 
yüksəldər və onun bir günahını silər. Məscidə daxil olduqdan sonra orada 
qaldığı vaxt ərzində namazda olduğu kimi sayılar. Namazını qılacağı yerdə 
gözlədiyi vaxt ərzində, dəstəmazı pozulanadək mələklər: “Allahım, onu 
bağışla! Allahım, ona rəhm et!” - deyə onun üçün dua edərlər”.222 
 

 في الصلَاة من لَيعجب اللَّه إِنَّ يقُولُ � اللَّه رسولَ سمعت قَالَ�  الْخطَّابِ بنِ عمر بن اللَّه عبد حدثَنِي - ۱٢٦
  الْجميعِِِِِ

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

۱٢٧ - نةَ عرمبٍ بن سدنج  
 �الِّنيالض وال علَيهِم، الْمغضوبِ غَيرِ: اِإلمام قَالَ إِذَا" :� اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ
 ".اللَّه يجِبكُم آمني،: فَقُولُوا ،)7: الفاحتة(

 
127. Səmura ibn Cundəb 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “İmam Fatihə surəsində: “Ğeyril məğdubi aleyhim vələd-
dallin” (Qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!)” (əl-Fatihə, 7) - 
dedikdə, siz: “Amin”- deyin ki, Allah onu (Fatihə surəsinin əhatə etdiyi 
duanı) qəbul etsin”.225 
 

۱٢٨ -  نةَ يأَبِعريره �قَالَ : تعمولَ سسر قُولُ � اللَّهلُ« :يفْضالَةُ تيعِ صمالَةَ الْجص كُمدأَح هدحسٍ ومبِخ 

                                                 
221 Burada söhbət namazın savabından gedir. 
222 əl-Buxari, 477; Muslim, 1476. 
223 Allahın sifətlərinin necəliyi barəsində fikir yürütmək olmaz. 
224 Əhməd, 5112. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 406) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 
1652) həsən olduğunu bildirmişdir. 
225 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 6748. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 516) səhih li-ğeyrihi 
olduğunu bildirmişdir. 
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رِينشعًءا، وزج عمتجتكَةُ والَئلِ مكَةُ اللَّيالَئمارِ وهى النف الَةرِ صقُولُ:. »الْفَجُءوا يإِنْ فَاقْر مئْتآنَ إِنَّ �:شرِ قُرالْفَج 

  ��مشهودا كَانَ
 
128. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Peyğəmbərin 
salləllahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitdim: “Camaat namazı birinizin fərdi 
şəkildə qıldığı namazdan iyirmi beş dəfə üstündür. Gecə mələkləri ilə 
gündüz mələkləri Sübh namazında bir yerə toplaşırlar”. (Əbu Hureyra �) 
dedi: “İstəyirsinizsə, (bu ayəni) oxuyun: “...Sübh çağı oxunan Quranın226 
şahidləri olur”. (əl-İsra 78)”.227 
 

۱٢٩ - نع ىنِ أُببٍ بكَع  
 أَشاهد« قَالَ. الَ قَالُوا. »فُالَنٌ أَشاهد« فَقَالَ الصبح يوما � اللَّه رسولُ بِنا صلَّى قَالَ
 علَى حبوا ولَو َألتيتموهما فيهِما ما تعلَمونَ ولَو الْمنافقني علَى الصلَوات أَثْقَلُ الصالَتينِ هاتينِ إِنَّ« لَقَا. الَ قَالُوا. »فُالَنٌ

 أَزكَى الرجلِ مع الرجلِ صالَةَ وإِنَّ بتدرتموهالَ فَضيلَته ما علمتم ولَو الْمالَئكَة صف مثْلِ علَى اَألولَ الصف وإِنَّ الركَبِ
نم هالَتص هدحو هالَتصو عنِ ملَيجكَى الرأَز نم هالَتص علِ مجا الرمو كَثُر وفَه بإِلَى أَح الَى اللَّهعت«. 

 
129. Ubeyy ibn Kəb228 
 rəvayət edir ki, bir gün Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm bizə Sübh namazını qıldırdı və soruşdu: “Filankəs buradadır?” 
(Səhabələr): “Xeyr!”- dedilər. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm yenə 
soruşdu: “Bəs filankəs buradadır?” Oradakılar yenə: “Xeyr!”- dedilər. 
(Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm) buyurdu: “Bu iki namaz (İşa və Sübh) 
münafiqlərə ən ağır gələn namazlardır. Əgər onlar bu namazlardakı savabı 
bilsəydilər, dizləri üstündə iməkləyərək də olsa (bunları camaatla qılmaq 
üçün məscidə) gələrdilər. Həqiqətən, birinci səf mələklərin səfi kimidir. Siz 
birinci səfdəki fəziləti bilsəydiniz, onun üçün yarışardınız. Həqiqətən, bir 
adamın başqa bir adamla namaz qılması onun fərdi şəkildə namaz qılma-
sından, iki nəfərlə birlikdə qılması da, bir nəfərlə birlikdə qılmasından 
daha fəzilətlidir. (Namazda iştirak edənlərin sayı) nə qədər çox olarsa, Uca 
Allaha o qədər sevimli olar”.229 
 

۱٣٠ - نع دبع نِ اللَّهب ىشبح ىمثْعالْخ  
 الصدقَة فَأَى قيلَ. »الْقيامِ طُولُ« قَالَ أَفْضلُ اَألعمالِ أَى سئلَ � النبِى أَنَّ
 من« قَالَ أَفْضلُ الْجِهاد فَأَى قيلَ. »علَيه اللَّه حرم ما هجر من« قَالَ أَفْضلُ الْهِجرة فَأَى قيلَ. »الْمقلِّ جهد« قَالَ أَفْضلُ
داهج نيرِكشالْم هالبِم فِْسهنيلَ. »وق لِا فَأَىلْقَت فرقَالَ أَش »نم رِيقأُه همد رقعو هادوج«. 

                                                 
226 Bu vaxt qılınan fəcr namazını gecə mələkləri ilə gündüz mələkləri müşahidə edirlər. 
227 əl-Buxari, 648; Muslim, 649, 1035. 
228 Ubeyy ibn Kəb əl-Ənsari � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Hicrətin 35-ci ilində vəfat etmişdir. 
229 Əbu Davud, 554. əl-Albani hədisin həsən olduğunu bildirmişdir. 
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130. Abdullah ibn Hubşi əl-Xasami 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbərdən 
salləllahu aleyhi və səlləm soruşdular: “Ən fəzilətli əməl hansıdır?” O buyurdu: 
“Namazda qiyamın uzun olması”. Yenə soruşdular: “Ən fəzilətli sədəqə 
hansıdır?” O buyurdu: “Kasıb olduqda verilən sədəqə”. Yenə soruşdular: 
“Ən fəzilətli hicrət hansıdır?” O buyurdu: “Allahın haram buyurduğunu 
tərk etmək”. Yenə soruşdular: “Ən fəzilətli cihad hansıdır?” O buyurdu: 
“Malı və canı ilə müşriklərlə edilən cihad”. Yenə soruşdular: “Ən şərəfli 
ölüm hansıdır?” O buyurdu: “Qanı axıdılaraq və atı kəsilərək öldürülən”.230 
 

CAMAATA SARILMAQ 
 

۱٣۱ -  رمنِ عنِ ابع � رما عنطَبقَالَ خ 
فينا  �قُمت فيكُم كَمقَامِ رسولِ اللَّه بِالْجابِية فَقَالَ يا أَيها الناس إِنى 
جلُ والَ يستحلَف ويشهد أُوصيكُم بِأَصحابِى ثُم الَّذين يلُونهم ثُم الَّذين يلُونهم ثُم يفْشو الْكَذب حتى يحلف الر«فَقَالَ 

فَإِنَّ الشيطَانَ   يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَة إِالَّ كَانَ ثَالثَهما الشيطَانُ علَيكُم بِالْجماعة وإِياكُم والْفُرقَةَالشاهد والَ يستشهد أَالَ الَ
اعممِ الْجلْزفَلْي ةنةَ الْجوحبحب ادأَر نم دعنِ أَبيثْناال نم وهو داحالْو عمنمؤالْم كفَذَل هئَتيس هاَءتسو هتنسح هترس نةَ م.« 

 
131. İbn Ömər � rəvayət edir ki, (bir gün) Ömər 
 Cəbiyədə231 bizə xütbə 
verərək belə dedi: “Ey insanlar! Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm bizim 
aramızda durub xütbə söylədiyi kimi, mən də sizin aranızda durub xütbə 
söyləyirəm. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Sizə səhabə-
lərimin, sonra onların ardınca gələnlərin, sonra onların ardınca gələnlərin 
yolu ilə getməyi tövsiyə edirəm. Sonra gələn nəsillərdə yalan yayılacaqdır. 
O dərəcədə ki, bir kişidən and içmək tələb olunmadığı halda and içəcək. 
Şahidlik tələb olunmadığı halda şahidlik edəcək. Bir qadın bir kişi ilə 
təklikdə qalarsa, üçüncüsü şeytan olar. Camaatdan tutunun! Parçalanma-
dan çəkinin, çünki şeytan (camaata qatışmayıb) tək qalanla bərabər, (cama-
at olan) iki nəfərdən isə uzaqdır. Kim Cənnətin ən gözəl yerlərindən köşkə 
sahib olmaq istəyərsə, camaata sarılsın. Kimin savab işləri onu sevindirib, 
günahları kədərləndirirsə, o mömindir”.232 
 

 يشكُر الَ ومن كُفْر، وتركُها شكْر اِهللا بِنِعمة التحدثُ«: � اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
 بشريٍ بنِ النعمان عنِ - ۱٣٢
 .»عذَاب فُرقَةُوالْ بركَه والْجماعةُ اَهللا، يشكُر الَ الناس يشكُر الَ ومن الْكَثري، يشكُر الَ الْقَليلَ

 

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

۱٣٣ -  نعناسٍ اببع � نع بِيقَالَ � الن: نأَى مر نم ريِهئًا أَميش ههكْري بِرصفَلْي هلَيع هفَإِن نم قةَ فَاراعمالْج 
  .يةًجاهل ميتةً مات إِالَّ فَمات شبرا

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

۱٣٤ - نع دمحنِ مرِ بيبنِ جمٍ بطْعم نع أَبِيه  �قَالَ ولُ قَامسر اللَّه � فيبِالْخ نى منفَقَالَ م »رضن أً اللَّهرام عمس 
 إِخالَص مؤمنٍ قَلْب علَيهِن يغلُّ الَ ثَالَثٌ منه أَفْقَه هو من إِلَى فقْه املِح ورب فَقيه غَير فقْه حاملِ فَرب فَبلَّغها مقَالَتى
 .»ورائهِم من تحيطُ دعوتهم فَإِنَّ جماعتهِم ولُزوم الْمسلمني لوالَة والنصيحةُ للَّه الْعملِ

 
134. Muhəmməd ibn Cubeyr ibn Mutim atasından 
 rəvayət edir ki, Allah 
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm Minadakı Xeyf məscidində dedi: “Sözlərimi 
eşidib onu olduğu kimi çatdıranın Allah üzünü ağ etsin! Ola bilsin ki, 
hədisi daşıyan heç də anlayışlı olmasın. Ola bilsin ki, hədisi daşıyan onu 
daha anlayışlı olana ötürsün. Üç əməl vardır ki, onlara görə möminin 
qəlbində kin-küdurətə yer qalmaz; əməli yalnız Allah üçün etmək, 
müsəlmanların rəhbərlərinə nəsihət etmək və onların camaatına bağlı 
olmaq. Həqiqətən, onlar (rəhbərlər) üçün edilən hətta bir dua belə onların 
qorunmasına səbəbdir”.235 
 

CAMAAT NAMAZINI QIRX GÜN TƏRK ETMƏMƏK 
 

۱٣٥ -  كالنِ مسِ بأَن نع 
 ولُ اللَّهسةَ اُألولَى « �قَالَ قَالَ ركْبِريالت رِكدي ةاعمى جا فموي نيعبأَر لَّهلَّى لص نم
 ».تبت لَه براَءتان براَءةٌ من النارِ وبراَءةٌ من النفَاقِكُ

 

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

CAMAAT NAMAZINI MƏSCİDDƏ QILMAQ NİYYƏTİ 
 


 عن أَبِى هريرةَ  - ۱٣٦ ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر� » اللَّه طَاها أَعلَّوص قَد اسالن دجفَو احر ثُم وَءهضو نسأَ فَأَحضوت نم
 ».من صالَّها وحضرها الَ ينقُص ذَلك من أَجرِهم شيئًا مثْلَ أَجرِ �

 
136. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə 
buyurdu: “Kim gözəl bir şəkildə dəstəmaz alar, sonra məscidə gəlib 
insanların namazı bitirdiklərini görsə belə, Allah � ona namazda iştirak 
edənlərin savabına bərabər mükafat yazar və onların savabından heç bir 
şey əskilməz”.237 
 


 عن أَبِي هريرةَ - ۱٣٧  ولَ اللَّهسنَ �أَنَّ روعست متأَنا ووهأْتفَلَا ت لَاةلصل با  قَالَ إِذَا ثُوةُ فَمينكالس كُملَيعا ووهأْتو
لَاةي صف وفَه لَاةإِلَى الص دمعإِذَا كَانَ ي كُمدوا فَإِنَّ أَحمفَأَت كُما فَاتملُّوا وفَص مكْترأَد 

 
137. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə 
buyurdu: “Namaz üçün iqamə deyildiyi zaman ona (namaza) qaçaraq 
gəlməyin, yeriyərək rahatlıqla gəlin. Çata bildiyinizi (imamla) qılın, çata 
bilmədiyinizi də özünüz tamamlayın. Çünki sizdən biriniz namaz qılmaq 
istədikdə (namaza getdikdə və ya oturub namazı gözlədikdə), namazda 
olmuş kimi sayılır”.238 
 

CAMAAT NAMAZLARINA GEDƏRƏK MƏSCİDLƏRİ ZİYARƏT 
EDƏNLƏR 

 
۱٣٨ - نسٍ عأَن
 فَتقُولُ قَالَ جِريانِي؟ أَين جِريانِي؟ أَين الْقيامة يوم لَينادي اللَّه إِنَّ«: � اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ  

 »الْمساجِد؟ عمار أَين فَيقُولُ يجاوِرك أَنْ ينبغي ومن ربنا ةُالْمالئكَ
 
138. Ənəs 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Həqiqətən, Allah Qiyamət günü belə müraciət edəcək: “Qonşularım hanı, 

                                                 
236 ət-Tirmizi, 241. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6365) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 
2652) həsən olduğunu bildirmişdir. 
237 Əbu Davud, 564. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
238 Muslim, 602, 945, 1390. 
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qonşularım hanı?!” Mələklər deyəcəklər: “Ey Rəbbimiz! Sənə qonşu olmağa 
kim layiq ola bilər?” Allah buyuracaq: “Məscidləri ziyarət edənlər ha-
nı?!”239 
 

۱٣٩ - نةَ أَبِي عريره 
 وإِنْ يفْتقدونهم، غَابوا إِنْ جلَساؤهم، الْمالَئكَةُ أَوتادا للْمساجِد إِنَّ: قَالَ � النبِي عنِ 
 كَلمة أَو ، مستفَاد أَخٍ: خصالٍ ثَالَث علَى الْمسجِد جليس: وقَالَ .أَعانوهم حاجة في كَانوا وإِنْ عادوهم، مرِضوا

ةكَمحم ، أَو ةمحر ةظَرتنم. 

 
139. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Həqiqətən, daim məscidlərə gələn (insanlar) vardır ki, mələklər 
bu insanlarla oturub-durarlar. (Həmin insanlar) gəlmədikdə mələklər 
onları axtararlar. Xəstələndikdə (mələklər) onları ziyarət edər, hər hansı 
ehtiyacları olduqda isə onlara yardım edərlər”. Sonra buyurdu: “Məsciddə 
oturan üç məqsədlə - qardaşından faydalanmaq, hikmətli söz eşitmək və ya 
Allahın rəhmətini gözləmək üçün oturar“.240 
 


 عن أَبِى هريرةَ  - ۱٤٠ بِىنِ النا «قَالَ  �عا مكَم لَه اللَّه شبشبالذِّكْرِ إِالَّ تو الَةلصل اجِدسالْم ملسلٌ مجر طَّنوت
هِملَيع مإِذَا قَد بِهِمائبِ بِغائلُ الْغأَه شبشبتي.« 

 
140. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm belə 
buyurdu: “Əgər müsəlman bir kişi məscidləri özünə namaz qılmaq və zikr 
etmək üçün məskən edərsə, qohum-əqrabası uzaqdan gələni necə qarşıla-
yırlarsa, Allah da onu elə qarşılayar”.241 
 

۱٤۱ -  نةَ أَبِىعريره �نِ ع بِىقَالَ � الن: »نا مإِلَى غَد سالْمجِد احرو دأَع اللَّه لَه لَهزن نم ةنا الْجا كُلَّمغَد أَو 
احر«  

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

                                                 
239 əl-Haris “Müsnəd” 126; Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmiul-Əhədis” 7341. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-
Sahiha”da (№ 2728) səhih olduğunu bildirmişdir. 
240 Əhməd, 9414, 9424. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 329) həsən səhih olduğunu bildirib. 
241 İbn Məcə 800, 849. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
242 əl-Buxari 662; Muslim 285/ 669 (1073). 
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  ».الْمسجِد بيت كُلّ تقي«يقُولُ:  �قَالَ: سمعت رسولَ اِهللا  
عن أَبِي الدرداِء  - ۱٤٢

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


عن سلَيمان  - ۱٤٣ بِينِ النقَالَ: �: ع » قحاهللا، و رائز وفَه ،جِدسى الْمأَت وء ثُّمالْوض نسفَأَح هتيي بأَ فضوت نم
رائالز كْرِمور أَنْ يزلَى الْمع.« 

 
143. Suleyman 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demiş-
dir: “Evində gözəl bir şəkildə dəstəmaz aldıqdan sonra məscidə gələn 
Allahın ziyarətçisidir. Ziyarət edənə ehtiram göstərmək isə ziyarət oluna-
nın üzərində bir haqdır”.244 
 

۱٤٤ - نانَ عثْمنِ عفَّانَ بع  
هقَالَ أَن :تعمولَ سسقُولُ � اِهللا ري" :نأَ مضوغَ تبوَء فَأَسضالْو إِلَى مشى ثُم لَاةص 
ةوبكْتا ملَّاهفَص عامِ مالْإِم رغُف لَه هبذَن" 

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

۱٤٥ - نةَ أَبِي عريره 
 تىح صالَة في كَانَ الْمسجِد أَتى ثُم بيته في أَحدكُم توضأَ إِذَا: � الْقَاسمِ أَبو قَالَ: قَالَ 
،جِعرقُلْ فَالَ يكَذَا يه كبشو نيب هابِعأَص. 

 
145. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Əbul-Qasim (yəni Muhəmməd pey-
ğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm) demişdir: “Biriniz evində dəstəmaz alıb 
məscidə gələrsə, evinə qayıdana qədər namazda sayılar. Amma belə etmə-
sin”- deyib əl barmaqlarını bir-birinə keçirdi”.246 
 

۱٤٦ - نميثم ع  
 إِلَى يغدو من أَول مع بِرايته يغدو الْملَك أَنَّ بلَغنِي« :قَالَ � اِهللا رسولِ أَصحابِ من رجلٌ
 فَالَ يغدو، من أَول مع السوق إِلَى بِرايته يغدو الشيطَانَ وإِنَّ منزِلَه، بِها فَيدخلَ يرجِع حتى معه بِها يزالُ فَالَ الْمسجِد،

                                                 
243 əş-Şihab ”Müsnəd” 72. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6702) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahi-
ha”da (№ 716) həsən olduğunu bildirmişdir. 
244 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 6139. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 322) və “Silsilətul-
Əhədisis-Sahiha”da (№ 1169) səhih olduğunu bildirmişdir. 
245 İbn Xuzeymə, 1489. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 300) səhih olduğunu bildirmişdir. 
246 əl-Hakim, 744. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 446) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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 .»منزِلَه فَيدخلَها يرجِع حتى معه بِها يزال

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

۱٤٧ - ناِء أَبِي عدرالد  
هولُ قَالَ: قَالَ أَنساهللا ر � :نى مشي مف ةلِ ظُلْماجِد إِلَى اللَّيسالْم يورٍ � اهللا لَقبِن موي 
ةاميالْق. 

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

يت من بيوت اللَّه ليقْضى فَرِيضةً من تطَهر فى بيته ثُم مشى إِلَى ب« �قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ  
عن أَبِي هريرةَ - ۱٤٨
 ».من فَرائضِ اللَّه كَانت خطْوتاه إِحداهما تحطُّ خطيئَةً واُألخرى ترفَع درجةً

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

قَالَ حضر رجالً من اَألنصارِ الْموت فَقَالَ إِنى محدثُكُم حديثًا ما أُحدثُكُموه إِالَّ � مسيبِ عن سعيد بنِ الْ - ۱٤٩
 ولَ اللَّهسر تعما سابستقُولُ  �احلَ«ي الَةإِلَى الص جرخ وَء ثُمضالْو نسفَأَح كُمدأَ أَحضوى إِالَّ إِذَا تنمالْي همقَد فَعري م

 اللَّه بكَت�  طَّ اللَّهى إِالَّ حرسالْي همقَد عضي لَمةً ونسح لَه�  جِدسى الْمفَإِنْ أَت دعبيل أَو كُمدأَح بقَرئَةً فَلْييس هنع
فَإِنْ أَت لَه رغُف ةاعمى جلَّى ففَإِنْ فَص ككَانَ كَذَل ىقا بم مأَتو كرا أَدلَّى مص ضعب ىقبا وضعا بلَّوص قَدو جِدسى الْم

كالَةَ كَانَ كَذَلالص ما فَأَتلَّوص قَدو جِدسى الْمأَت.« 
 

                                                 
247 İbn Əbu Asim, 2715, 2394. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 422) səhih məvquf olduğunu 
bildirmişdir. 
248 ət-Tabərani “Müsnəduş-Şəmiyyin” 3513, “Mucəmul-Kəbir” 1744, 1788. əl-Albani “Sahihut-Tərğib 
vət-Tərhib”də (№ 424) səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.  
249 Muslim, 666, 1070, 1553. 
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149. Səid ibn Museyyib � rəvayət edir ki, Ənsardan olan bir kişi ölüm 
ayağında dedi: “Sizə bir hədis söyləyəcəyəm. Bu hədisi yalnız Allahdan 
mükafatını umduğuma görə söyləyirəm. Mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi 

və səlləm belə buyurduğunu eşitdim: “Biriniz gözəl şəkildə dəstəmaz 
aldıqdan sonra namaza gedərsə, hər dəfə sağ ayağını qaldırdıqda Allah � 
ona bir savab yazar və hər dəfə sol ayağını yerə basdıqda Allah � onun bir 
günahını silər. Qoy (məscidə gedən) addımlarını yaxınlaşdırsın, məscidə 
gəlib camaatla namaz qılarsa, günahları bağışlanar. Əgər namazın bir qismi 
artıq qılınmış halda məscidə gələrsə, yetişdiyini onlarla qılıb qalanını 
tamamlayarsa, o savaba nail olar. Əgər namaz qılınıb qurtaran zaman 
məscidə gələr və tək namaz qılarsa, yenə o savaba nail olar”.250 
 


عن عقْبةَ بنِ عامرٍ  - ۱٥٠وسر نقَالَ: �لِ اِهللا : ع هأَن » لَه بالَةَ: كَتى الصعري جِدسى الْمأَت لُ، ثُمجالر رطَهإِذَا ت
اتنسح رشع جِدسا إِلَى الْمطُوهخي ةطْوبِكُلِّ خ اهبكَات.« 

 
150. Uqbə ibn Amir 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Bir kişi dəstəmaz aldıqdan sonra namaz qılmaq üçün məscidə 
gedərsə, məscidə doğru atdığı hər addıma görə əməlləri yazan iki mələk 
onun üçün on savab yazar”.251 
 

ح إِلَى مسجِد الْجماعة، فَخطْوةٌ تمحو سيئَةً، من را« :�قَالَ: قَالَ النبِي  �عن عبد اِهللا بنِ عمرٍو  - ۱٥۱
 ».وخطْوةٌ تكْتب لَه حسنةٌ ذَاهبا وراجِعا

 
151. Abdullah ibn Amr � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Kim camaatla (namaz qılmaq üçün) məscidə yollanarsa, 
gedib qayıdana qədər atdığı bir addım onun bir günahını silər, bir addıma 
görə də onun üçün bir savab yazılar”.252 
 

 إِلَى ىمش ومن كَحجة، فَهِي الْجماعة، في مكْتوبة صالة إِلَى مشى من :قَالَ � النبِي عنِ  
أُمامةَ عن أَبِي - ۱٥٢
الةعٍ صطَوفَهِي ت ةرمنافلة كَع )ةامت( 

 
152. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Kim fərz namazını camaatla qılmaq üçün piyada (məscidə) 

                                                 
250 Əbu Davud, 563. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
251 İbn Hibban, 2043. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
252 İbn Hibban, 2037. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
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gedərsə, bu, həcc etmək kimidir. Kim nafilə namazını qılmaq üçün piyada 
(məscidə) gedərsə, bu, ümrə etmək kimidir”.253 
 

۱٥٣ - نةَ عقْبع نرٍ بامع  
 كَتب الصلَاةَ يرعى الْمسجِد أَتى ثُم الرجلُ تطَهر إِذَا قَالَ أَنه � اللَّه رسولِ عن يحدثُ
لَه اهبكَات أَو هببِكُلِّ كَات ةطْوا خطُوهخإِلَى ي جِدسالْم رشع اتنسح دالْقَاعى وعرلَاةَ يالص كَالْقَانِت بكْتيو نم 

لِّنيصالْم ننيِ مح جرخي نم هتيى بتح جِعري هإِلَي 
 
153. Uqbə ibn Amir 
 deyir ki, bir dəfə Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Dəstəmaz alıb namaz qılmaq üçün məscidə gedən kişiyə əməl-
lərini yazan iki və ya bir mələyi məscidə doğru atdığı hər addıma görə on 
savab yazır. (Məsciddə) oturaraq namazı gözləyən müti olan kimidir və 
evindən çıxıb qayıdanadək namaz qılanlardan yazılır”.254 

 
HƏR KƏS ÖZÜ ÜÇÜN QALADIĞI ODU SÖNDÜRSÜN! 

 
۱٥٤ - ودعسبن م اللَّه دبع نع
   ولِ اللَّهسر نقَالَ: �ع هأَن  ،ما بين آدقُولُ: يفَي ،الةكُلِّ ص ةرضح دنع ادنثُ معبي

فَإِذَا حضرت الْعصر  فَيغفَر لَهم ما بينهماالظهر  ويصلُّونَ وقَدتم علَى أَنفُِسكُم، فَيقُومونَ فَيتطَهرونَما أَ قُوموا فَأَطْفئُوا
نفَي ،كثْلُ ذَلةُ فَممتالْع ترضفَإِذَا ح ،كثْلُ ذَلفَم رِبغالْم ترضفَإِذَا ح ،كثْلُ ذَلونَفَمي  امف جلدمرٍ، ويي خف جلدفَم

رش. 
 
154. Abdullah ibn Məsud 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Allah hər bir namazın vaxtı gələndə bir carçı (mələk) gön-
dərir və o belə deyir: “Ey Adəm oğulları, özünüz üçün qaladığınız (ocağı) 
söndürün!” Onlar ayağa qalxaraq dəstəmaz alıb Zöhr namazını qılırlar. 
(Beləcə) iki namaz arasında olan günahlar bağışlanır. Əsr, Məğrib və İşa 
namazının vaxtı gələndə də eynilə olur. Beləliklə, bəziləri xeyir içində, 
bəziləri isə zərər içindədirlər”.255 
 

NAMAZI GÖZLƏMƏK 
 

۱٥٥ - نةَ أَبِى عريره �قَالَ :قَالَ  بِىالُ الَ« � النزي دبى الْعف الَةا صى كَانَ مف جِدسالْم رظتنالَةَ، يا الصم لَم 

                                                 
253 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7457. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6556) hədisin səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
254 Əhməd, 17440, 17476. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 298) səhih olduğunu bildirmişdir. 
255 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 10104, 10252. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 359) həsən 
olduğunu bildirmişdir. 
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 »يحدثْ

 
155. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Dəstəmazı pozulmadıqca məsciddə namazı gözlədiyi müddət 
ərzində qul namazda olduğu kimi sayılır”.256  
 

من الْمصلِّني، من حين الْقَاعد علَى الصالَة كَالقَانِت، ويكْتب « قَالَ: �: عن رسولِ اِهللا 
عن عقْبه بنِ عامرٍ  - ۱٥٦
هتيإِلَى ب ى يِرجِعتح هتيب نم جرخي.« 

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

شتد بِه فَرسه في سبِيلِ ابعد الصالَة، كَفَارِسٍ  منتظر الصالَة من« قَالَ: �: أَنَّ رسولَ اِهللا 
عن أَبِي هريرةَ  - ۱٥٧
 ثُ أَودحي الَمكَةُ اِهللا مالَئم لَيِهلِّي عصت ،لَى كَشحهرِاِهللا عاط اَألكْببي الرف وهقُوم، وي.« 

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

۱٥٨ - نةَ أَبِى عريره  
 اغُإِسب الدرجات بِه ويرفَع الْخطَايا بِه اللَّه يمحو بِما أُخبِركُم أَالَ« قَالَ � اللَّه رسولَ أَنَّ
 فَذَلكُم الرباطُ فَذَلكُم الرباطُ فَذَلكُم الصالَة بعد الصالَة وانتظَار الْمساجِد إِلَى الْخطَا وكَثْرةُ الْمكَارِه علَى الْوضوِء
 .»الرباطُ

 
158. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə 
buyurdu: “Sizə Allahın günahları nə ilə sildiyini və dərəcələri nə ilə yük-
səltdiyini xəbər verim? Çətin olsa belə kamil şəkildə dəstəmaz almaq, məs-
cidlərə doğru addımları çoxaltmaq və bir namazdan sonra digər namazı 
gözləmək. Bunlar keşiyində durmağa layiq işlərdir! Bunlar keşiyində 
durmağa layiq işlərdir! Bunlar keşiyində durmağa layiq işlərdir!”259 

                                                 
256 əl-Buxari, 176. 
257 İbn Hibban, 2036. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
258 Əhməd, 8610. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 450) həsən olduğunu bildirmişdir. 
259 ən-Nəsəi, 143, 144. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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۱٥٩ - نةَ أَبِي عريره  �ولَ أَنَّسر الُ لَا قَالَ� اللَّهزي كُمدي أَحف لَاةا صم تاملَاةُ دالص هبِسحلَا ت هعنمنْأَ ي بقَلني 

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

SÜBH NAMAZININ FƏZİLƏTİ 
 


 عن جندبِ بنِ سفْيانَ  - ۱٦٠ بِىنِ النقَالَ  �ع»هتمى ذف وا اللَّهرفخفَالَ ت اللَّه ةمى ذف وفَه حبلَّى الصص نم.« 
 
160. Cundəb ibn Sufyan 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm belə buyurdu: “Kim Sübh namazını qılarsa, Allahın himayəsi altında 
olar. Elə isə Allahın himayəsində olanın haqqını tapdalayaraq Allaha 
xəyanət etməyin”.261 
 

 ثُم الشمس تطْلُع حتى اهللا ريذْكُ قَعد ثُم جماعة يف الْفَجر صلَّى من: � اهللا رسول قال: قال � أنس عن - ۱٦۱
 تامة تامة تامة وعمرة حجة كَأَجرِ كانت ركْعتينِ صلَّى

 
161. Ənəs ibn Məlik � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
belə buyurmuşdur: “Kim Sübh namazını camaatla qılar, sonra oturub 
günəş çıxana qədər Allahı zikr edər, sonra iki rükət namaz qılarsa, ona tam, 
tam, tam həcc və ümrə savabı yazılar”.262 
 

SÜBH VƏ ƏSR NAMAZLARINI QILAN CƏNNƏTƏ GİRƏR 
 

   ».ينِ دخلَ الْجنةَمن صلَّى الْبرد« :قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّه  �عن أَبِي موسى  - ۱٦٢
 
162. Əbu Musa263 � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Kim iki sərini (Sübh və Əsr namazlarını) qılarsa, Cənnətə girər”.264 

                                                 
260 Əhməd, 10308, 10313. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 7688) səhih olduğunu bildirmişdir. 
261 ət-Tirmizi, 222. əl-Albani bu hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
262 İbn Həcər “Ravdatul-Muhəddisin” 4617. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6346) səhih oldu-
ğunu bildirmişdir. 
263 Əbu Musa Abdullah ibn Qeys ibn Suleym əl-Əşari ət-Təmimi � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Ömərin 
� dövründə Bəsrənin, Osmanın � dövründə isə Kufənin valisi olmuşdur. Əbu Musa � hicrətin 42-ci 
ilində vəfat etmişdir. 
264 əl-Buxari, 574; Muslim, 635. 
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۱٦٣ -  أَبِيه نةَ عبيؤنِ رةَ بارمع 
يقُولُ لَن يلج النار أَحد صلَّى قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ  � سمعت رسولَ اللَّه قَالَ
وبِهغُررصالْعو رنِي الْفَجعا ي 

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

MƏĞRİB NAMAZINI VAXTINDA QILMAQ 
 

۱٦٤ - نع ثَدرنِ مب دبع ا قَالَ اللَّهلَم ما قَدنلَيو عأَب وبا أَيةُ غَازِيقْبعو نرٍ بامع ذئمولَ يىع رصم رفَأَخ رِبغالْم فَقَام 
هو إِلَيأَب وبفَقَالَ أَي :ا لَهم هذالَةُ ها الصةُ؟ يقْبا فَقَالَ: علْنغا قَالَ:. شأَم تعمولَ سسر قُولُ: � اللَّهالُ الَ« يزى تتأُم 

  »النجوم تشتبِك أَنْ إِلَى الْمغرِب ؤخرواي لَم ما -  الْفطْرة علَى قَالَ أَو -  بِخيرٍ

 
164. Mərsəd ibn Adbullah demişdir: “Əbu Əyyub 
 cihad üçün bizim 
yanımıza gələndə Uqbə ibn Amir 
 həmin vaxt Misir valisi idi. O, Məğrib 
namazını gecikdirdi. Əbu Əyyub 
 durub ona dedi: “Bu nə namazdır, ey 
Uqbə?” O dedi: “Başımız qarışdı”. Əbu Əyyub 
 dedi: “Məgər Allah Elçisi-
nin salləllahu aleyhi və səlləm: “Nə qədər ki, ümmətim Məğrib namazını ulduz-
lar görsənən vaxta qədər gecikdirməyiblər, xeyir içində yaxud fitrət 
üzərində olacaqlar”- buyurduğunu eşitməmisən?!”266 

 
İŞA VƏ SÜBH NAMAZLARINI CAMAATLA QILMAQ 

 
 ».من صلَّى الْعشاَء والْفَجر في جماعة، كَانَ كَقيامِ لَيلَة: «�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
عن عثْمانَ بنِ عفَّان  - ۱٦٥

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


 دخلَ عثْمانُ بن عفَّانَ  - ۱٦٦هإِلَي تدفَقَع هدحو درِبِ فَقَعغالْم لَاةص دعب جِدسا ا الْمفَقَالَ ي تعمي سأَخ نب
 ولَ اللَّهسفَكَأَ �ر ةاعمي جف حبلَّى الصص نملِ واللَّي فنِص ا قَاممفَكَأَن ةاعمي جاَء فشلَّى الْعص نقُولُ ملَّى يا صمن

لَ كُلَّهاللَّي 
                                                 
265 Muslim, 634, 1003, 1468. 
266 Əbu Davud, 418. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir. 
267 İbn Hibban, 2056. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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166. Osman ibn Əffan 
 edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə 
buyurdu: “Kim İşa namazını camaatla qılarsa, gecənin yarısını namaz 
qılmış kimidir. Kim də Sübh namazını camaatla qılarsa, bütün gecəni 
namaz qılmış kimidir”.268 
 

۱٦٧ -  ىلَمةَ اَألسديرب نع 
 بِىنِ النقَالَ  �ع»شرِ الْمشبةاميالْق موي امورِ التبِالن اجِدسى الظُّلَمِ إِلَى الْمف نيائ.« 
 
167. Bureydə əl-Əsləmi 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Zülmət qaranlıqda (Sübh və İşa namazları vaxtı) məscid-
lərə gedənləri Qiyamət günü tam bir nur saçacaqları ilə müjdələ!”269 
 

İŞA NAMAZININ FƏZİLƏTİ 
 

۱٦٨ - نع دبع نِ اللَّهرٍو بمع
 رسولُ فَجاَء عقَّب من وعقَّب رجع من فَرجع الْمغرِب � اللَّه رسولِ مع صلَّينا قَالَ  
ا � اللَّهرِعسم قَد فَزحه فَسو الن قَد رسح نع هيتكْبوا« فَقَالَ ررشذَا أَبه كُمبر قَد حا فَتابب نابِ مواِء أَبمى الساهبي 

كَةَ بِكُمالَئقُولُ الْموا يظُرى إِلَى انادبع ا قَدوةً قَضفَرِيض مهونَ ورظتنى يرأُخ«  
 
168. Abdullah ibn Amr 
 demişdir: “Biz Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
ilə birlikdə Məğrib namazını qıldıqdan sonra bizdən gedən getdi, qalan da 
qaldı. Birdən Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm təngənəfəs və dizləri açıq 
halda tələsik gəldi və dedi: “Sizə müjdə olsun! Budur, Rəbbiniz səma 
qapılarından birini açmış, mələklərin qarşısında sizinlə öyünərək buyurur: 
“Qullarıma baxın! Artıq bir fərzi yerinə yetirib digərini gözləyirlər!”270 
 


 عن أَنسٍ  - ۱٦٩ بِىالن راِء  �قَالَ أَخشالَةَ الْعقَالَ ص لَّى ثُمص لِ، ثُماللَّي فا «إِلَى نِصوا، أَمامنو اسلَّى النص قَد
 » .إِنكُم فى صالَة ما انتظَرتموها

 
169. Ənəs 
 buyurur ki, bir dəfə Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm İşa 
namazını gecənin yarısına qədər gecikdirdi. Sonra namazı qıldırdı və bu-
yurdu: “İnsanlar namaz qılıb yatdılar. Siz isə namazı gözlədikcə, namazda 
sayılırsınız”.271 
 
 

                                                 
268 Muslim, 656, 1049, 1523. 
269 ət-Tirmizi, 223. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
270 İbn Məcə, 801, 850. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.  
271 əl-Buxari, 572, 661. 
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KƏFFARƏLƏR 

 
۱٧٠ - نع اذعنِ ملٍ ببج
 صورة أَحسنِ فى ربى فَرأَيت نوما فَاستثْقَلْت نعست إِنى« وقَالَ بِطُوله � النبِى عنِ  
 عبد بن جهضم حدثَنا الْيشكُرِى هانِئ أَبو هانِئ بن معاذُ حدثَنا بشارٍ بن محمد حدثَنا. »اَألعلَى الْمُأل يختصم فيم فَقَالَ
اللَّه نى عيحنِ يريٍ أَبِى بكَث نع ديز الَّمِ نِبس نالَّمٍ أَبِى عس نع دبنِ عمحنِ الرشٍ بائع ىمرضالْح هأَن ثَهدح نع كالم 
 كدنا ىحت الصبحِ صالَة عن غَداة ذَات � اللَّه رسولُ عنا احتبِس قَالَ 
 جبلٍ بنِ معاذ عن السكْسكى يخامر بنِ

 لَنا قَالَ بِصوته دعا سلَّم فَلَما صالَته فى وتجوز � اللَّه رسولُ فَصلَّى بِالصالَة فَثُوب سرِيعا فَخرج الشمسِ عين نتراَءى
 اللَّيلِ من قُمت إِنى الْغداةَ عنكُم حبسنِى ما سأُحدثُكُم إِنى ماأَ« قَالَ ثُم إِلَينا انفَتلَ ثُم. »أَنتم كَما مصافِّكُم علَى«

أْتضوفَت تلَّيصا وم رى قُدل تسعى فَنى فالَتى صتح ثْقَلْتتا فَإِذَا اسى أَنببِر كاربالَى تعتى ونِ فسأَح ةورا فَقَالَ صي 
مدمح .قُلْت كيلَب بقَالَ .ر يمف مصتخُأل يلَى الْماَألع رِى الَ قُلْتا. أَدقَالَ ثَالَثًا قَالَه هتأَيفَر عضو كَفَّه نيب فَىى كَتتح 

تدجو درب هلامأَن نيب ىيلَّى ثَدجى فَتٍء كُلُّ لىش فْترعا قَالَفَ وي دمحم .قُلْت كيلَب بقَالَ ر يمف مصتخُأل يلَى الْماَألع 
ى قُلْتف اتا قَالَ الْكَفَّارم نه قُلْت ىشامِ مإِلَى اَألقْد اتاعمالْج لُوسالْجى وف اجِدسالْم دعب اتلَواغُ الصبإِسوِء وضالْو 
 أَسأَلُك إِنى اللَّهم قُلْت. سلْ قَالَ .نِيام والناس بِاللَّيلِ والصالَةُ الْكَالَمِ ولني الطَّعامِ إِطْعام قُلْت فيم قَالَ. كْروهاتالْم فى

 أَسأَلُك مفْتون غَير فَتوفَّنِى قَومٍ فتنةَ أَردت وإِذَا حمنِىوتر لى تغفر وأَنْ الْمساكنيِ وحب الْمنكَرات وترك الْخيرات فعلَ
كبح بحو نم كبحي بحلٍ ومع بقَرإِلَى ي كبولُ قَالَ. »حسر ا« � اللَّههإِن قا حوهسرفَاد ا ثُموهلَّمعت« 

 
170. Muaz ibn Cəbəl 
 demişdir: “(Bir dəfə) Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm Sübh namazına gecikirdi, hətta az qala günəş çıxacaqdı. Birdən 
tələsik gəldi və namaza iqamə verildi. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
namazı yüngül qıldırdı. Salam verdikdən sonra uca səslə: “Sıralarda 
olduğunuz kimi qalın!”- dedi. Sonra bizə tərəf dönərək buyurdu: “Sübhə 
gecikməyimin səbəbini sizə söyləyəcəyəm. Gecə qalxıb dəstəmaz aldım və 
mənə təqdir olunan qədər namaz qıldım. Birdən namazımda mürgülədim, 
hətta yuxum ağırlaşdı və mən bu arada Uca Rəbbimi ən gözəl surətdə 
gördüm. O buyurdu: “Ey Muhəmməd!” Mən dedim: “Əmrinə müntəzirəm, 
ey Rəbbim!” Allah buyurdu: “Mələklər nə haqda mübahisə edirlər?” Mən 
dedim: “Bilmirəm!” Bunu üç dəfə təkrarladı. Gördüm ki, əlini kürəyimin 
arasına qoydu, hətta barmaqlarının uclarının sərinliyini sinəmdə hiss 
etdim. Hər şey mənə göründü və hər şeyi bildim. Allah buyurdu: “Ey 
Muhəmməd!” Mən dedim: “Əmrinə müntəzirəm, ey Rəbbim!” Allah 
buyurdu: “Mələklər nə haqda mübahisə edirlər?” Mən dedim: “Kəffarə-
lər272 haqqında”. O buyurdu: “Nədir onlar?” Mən dedim: “Camaat namaz-
larına piyada getmək, namazlardan sonra məscidlərdə oturub növbəti 

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

وإِعمالُ اَألقْدامِ إِلَى  إِسباغُ الوضوِء علَى الْمكَارِه« :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
عن علي بنِ أَبِي طَالبٍ  - ۱٧۱
  ».الْمساجِد، وانتظَار الصالَة بعد الصالَة يغِسلُ الْخطَاياَ غَسالً

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

۱٧٢ - نس عأَن 
 فأما مهلكات وثالث منجيات وثالث درجات وثالث كفارات ثالث: قال أنه � النبِي عن 
: الدرجات وأما اجلمعات إىل األقدام ونقل الصلوات بعد الصلوات وانتظار السربات يف الوضوء فإسباغ: الكفارات

 الفقر يف والقصد لرضاوا الغضب يف فالعدل: املنجيات وأما نيام والناس باليل والصالة السالم وإفشاء الطعام فإطعام
 .بنفسه املرء وإعجاب متبع وهوي مطاع فشح املهلكات وأما والعالنية السر يف اهللا وخشية والغين

 
172. Ənəs 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Üç kəffarə, üç dərəcə, üç xilas olma və üç həlak vardır. Kəffarələrə gəlincə, 
bu, çətin vəziyyətdə dəstəmazı kamil şəkildə almaq, bir namazdan sonra 
digər namazı gözləmək və camaatla (namaz qılmaq) üçün addımları 
çoxaltmaqdır. Dərəcələrə gəlincə, bu, yemək yedizdirmək, salamı yaymaq 
və gecə insanlar yatarkən namaz qılmaqdır. Xilas olmağa gəlincə, bu, qəzəb 
və razılıq anında ədalətli olmaq, kasıblıqda da, zənginlikdə də mötədil 
olmaq, gizlində də, aşkarda da Allahdan qorxmaqdır. Həlak olmağa 

                                                 
273 Transkripsiyası: Allahummə inni əs'əlukə fi'ləl-xeyrati va tərkəl-munkərati va hubbəl məsəkini va 
ən təğfira li və tərhəməni va izə əradtə fitnətə qaumin fətəvaffəni ğeyra məftunin. Əs'əlukə hubbəkə 
va hubbə mən yuhibbukə və hubbə aməlin yuqarribu ilə hubbikə. 
274 ət-Tirmizi, 3235, 3543. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
275 Yəni, soyuq və ya xəstəlik səbəbilə. 
276 əl-Hakim, 456. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 926) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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gəlincə, bu, xəsis olmaq, nəfsə uymaq və özünü bəyənməkdir”.277 
 

MƏSCİDƏ UZAQ YERDƏN GƏLMƏK 
 

 فَنزلَت يقْترِبوا أَنْ فَأَرادوا الْمسجِد من منازِلُهم بعيدةً اَألنصار كَانت قَالَ�  عباسٍ ابنِ عنِ - ۱٧٣بكْتنا وم 
 .فَثَبتوا قَالَ �وآثَارهم قَدموا

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


عن أَبِي هريرةَ  - ۱٧٤ بِينِ النراً« :قَالَ �: عأَج ظَمأَع جِدسالْم نم دعفَاَألب دعاَألب.« 
 
174. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Məscidə ən uzaq yerdən gələnin mükafatı daha böyükdür”.279 
 

۱٧٥ -  نى أَبِىعوسم �قَالَ :قَالَ  بِىالن � :»ظَماسِ أَعا النرى أَجف الَةالص مهدعأَب مهدعى، فَأَبشمى مالَّذو رظتني 
  .»ينام ثُم يصلِّى الَّذى من أَجرا أَعظَم اِإلمامِ مع يصلِّيها حتى الصالَةَ

 
175. Əbu Musa � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “(Camaatla birlikdə) namaz qıldıqlarına görə ən böyük mükafatı 
o kəslər qazanırlar ki, onlar (məscidə gələndə) ən uzaq məsafəni qət edirlər. 
İmamla birgə namaz qılmaq üçün namazı gözləyənin mükafatı isə namazı 
qılan kimi yıxılıb-yatan kimsənin mükafatından daha böyükdür”.280 
 

İMAMIN QILDIRDIĞI NAMAZ 
 

لَه: تفْعلُ ولَك من الْقدمِ  حدثَنا أَبو حازِمٍ قَالَ: كَانَ سهلُ بن سعد الساعدى يقَدم فتيانَ قَومه يصلُّونَ بِهِم فَقيلَ - ۱٧٦
فَعلَيه والَ  -يعنِى  -اِإلمام ضامن فَإِنْ أَحسن فَلَه ولَهم وإِنْ أَساَء «يقُولُ:  �لَك؟ قَالَ: إِنى سمعت رسولَ اللَّه  ما

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

 ».هِميصلُّونَ لَكُم، فَإِنْ أَصابوا فَلَكُم، وإِنْ أَخطَئُوا فَلَكُم وعلَي«قَالَ:  �، أَنَّ رسولَ اللَّه �عن أَبِى هريرةَ  - ۱٧٧

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

۱٧٨ - نةَ أَبِي عريره 
اِإلمام ضامن، والْمؤذِّنُ مؤتمن، فَأَرشد اُهللا اَألئمةَ، وغَفَر « قَالَ: �: أَنَّ رسولَ اِهللا 
ذِّنِنيؤلْمل.« 

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

، أَزكَى عند اِهللا من صالَة صالَةُ رجلَينِ يؤم أَحدهما صاحبه« قَالَ: �: أَنَّ رسولَ اِهللا 
عن قَبات بنِ أَشيم  - ۱٧٩
أَحدهم، أَزكَى عند صالَةُ أَربعه يؤمهم أَحدهم، أَزكَى عند اِهللا من صالَة ثَمانِية تترى، وصالَةُ ثَمانِية يؤمهم  أَربعه تترى

 ».اِهللا من صالَة مئَه تترى
 
179. Qabbət ibn Əşyəm 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “İki kişinin biri imam duraraq namaz qılmaları, dörd nəfərin 
ayrılıqda qıldıqları namazdan daha üstündür. Dörd kişinin biri imam 
duraraq namaz qılmaları, səkkiz nəfərin ayrılıqda qıldıqları namazdan 
daha üstündür. Səkkiz kişinin biri imam duraraq namaz qılmaları isə yüz 
nəfərin ayrılıqda qıldıqları namazdan daha üstündür“.284 

                                                 
281 İbn Məcə, 981. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
282 əl-Buxari, 694. 
283 İbn Hibban, 1670. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
284 əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 4745. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3836) həsən olduğunu 
bildirmişdir. 
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VAXTINDA QILINAN NAMAZ 

 
۱٨٠ -  ودعسنِ مب اللَّه دبع نع 
 ولَ اللَّهسر أَلْتقَالَ: س�لُ؟ قَالَ:  : أَيلِ أَفْضما«الْعهقْتوالَةُ لالص«  :قَالَ: قُلْت

  فَما تركْت أَستزِيده إِالَّ إِرعاًء علَيه. »الْجِهاد في سبِيلِ اللَّه«قَالَ: قُلْت: ثُم أَي؟ قَالَ:  »بِر الْوالدينِ«ثُم أَي؟ قَالَ: 
 
180. Abdullah ibn Məsud � demişdir: “Mən Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və 

səlləm soruşdum: “Hansı əməl daha fəzilətli sayılır?” O buyurdu: “Namazı 
vaxtlı-vaxtında qılmaq”. Mən soruşdum: “Sonra hansıdır?” O buyurdu: 
“Valideynlərin qayğısına qalmaq”. Mən soruşdum: “Bəs sonra hansıdır?” 
O buyurdu: “Allah yolunda cihad etmək”. Mən onu yormaq istəmədiyim 
üçün ona bundan artıq sual vermədim”.285 
 

ÇÖLLÜKDƏ QILINAN NAMAZ 
 

۱٨۱ -  يانَ الْفَارِسلْمس نع
فَحانت الصالَة، فَلْيتوضأ فَإِن لَم  إِذَا كَانَ الرجلُ بِأرضٍ قي« :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
 ».ما الَ يرى طَرفَاه يجِد ماَء فَلْيتيمم، فَإِن أَقَام صلَّى معه ملَكَاه، وإِنْ أَذَّنَ وأَقَام صلَّى خلْفَه من جنود اِهللا

 
181. Salman əl-Farisi286 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kişi çöllükdə olarkən namazın vaxtı girərsə, dəstəmaz alsın, su 
tapmadıqda isə təyəmmüm etsin. Namaza iqamə verəndə, onun iki mələyi 
də onunla namaz qılar. Əgər azan oxuyub iqamə verərsə, arxasında ucu-
bucağı görünməyən Allah orduları namaz qılar”.287 
 

۱٨٢ -  رِيدالْخ يدعأَبِي س نع
 خمساً وحده صالَته علَى تزِيد جماعة في الرجلِ صالَةُ«: �قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
رِينشعةً وجرا فَإِذَا دالَّهضِ صبِأَر فَالَة ما فَأَتوَءهضا وهكُوعرا وهودجسو تلَغب هالَتص ِسنيمةً خجرد« 

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

 
۱٨٣ - نانَ عثْمنِ عفَّانَ بع  
 .»الْجنةَ دخلَ واجِب حق الصلَاةَ أَنَّ علم من«: � اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ

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

الطُّهور ثُلثٌ، والركُوع ثُلُثٌ، والسجود الصالَةُ ثَالَثَةُ أَثْالَث، « :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
عن أَبِي هريرةَ  - ۱٨٤
در ،هالَتص هلَيع تدر نمو ،هلمع رائس هنقُبِلَ مو ،هنم ا قُبِلَتقِّها بِحاهأَد نثُلُثٌ؛ فَمهلمع رائس هلَيع « 

 
184. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Namaz üç hissədən ibarətdir. Təmizlik üçdə biri, ruku üçdə biri, 
səcdə də üçdə biridir. Kim onları layiqincə yerinə yetirərsə, namazı qəbul 
olunar. Namazı qəbul olunarsa, digər əməlləri də qəbul olunar. Kimin 
namazı qəbul olunmazsa, digər əməlləri də qəbul olunmaz”.290 
 

NAMAZDA OLAN SƏFİN FƏZİLƏTİ 
 

۱٨٥ -  رمنِ عب اللَّه دبع � ولَ اللَّهسوا  �أَنَّ رينللَلَ ووا الْخدسبِ واكنالْم نياذُوا بحو فُوفوا الصيمقَالَ أَق
قَطَع صفا م يقُلْ عيسى بِأَيدي إِخوانِكُم ولَا تذَروا فُرجات للشيطَان ومن وصلَ صفا وصلَه اللَّه ومن بِأَيدي إِخوانِكُم لَ

اللَّه هقَطَع 
 
185. İbn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Səfləri düzəldin, çiyinlərinizi birləşdirin, boş yerləri doldurun, 
qardaşlarınızla mülayim davranın və şeytan üçün boş yer buraxmayın! 
Kim səfi birləşdirərsə, Allah onu birləşdirər. Kim də səfi kəsərsə, Allah onu 
kəsər291”.292 
 

۱٨٦ - نةَ عشائع  �قَالَتولُ اِهللا : قَالَ ري �سا فتيب ى لَهنب ةً، أَوجرا دبِه اللَّه هفَعر في صةً فجفُر دس نم :

                                                 
289 Əhməd, 423; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 2551, “Sunənul-Kubra” 1745. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-
Tərhib”də (№ 382) həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
290 əl-Heysəmi “Kəşful-Əstər an Zəvaidul-Bəzzar” 349. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 539) 
və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2537) həsən səhih olduğunu bildirmişdir. 
291 Yəni, kim səfi birləşdirərsə, Allah ona Öz rəhmətini çatdırar. Kim səfi ayırarsa, Allah da onu Öz 
rəhmətinindən ayırar. (İslam Fiqhi, səh. 184). 
292 Əbu Davud, 570. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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.ةنالْج  

 
186. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyur-
muşdur: “Kim namazdakı səfin bir boşluğunu doldurarsa, Allah onu bir 
dərəcə yüksəldər və Cənnətdə ona bir ev tikər”.293 
 

۱٨٧ - نةَ  عشائع � ولُ اللَّهسقَالَ ر قَالَت� » دس نمو فُوفلُونَ الصصي ينلَى الَّذلُّونَ عصي هكَتالَئمو إِنَّ اللَّه
 ». فُرجةً رفَعه اللَّه بِها درجةً

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

 أَو الْأَولِ الصف علَى يصلُّونَ وملَائكَته � اللَّه إِنَّ يقُولُ � النبِي سمعت قَالَ
  بشريٍ بنِ مانالنع عنِ - ۱٨٨
فُوفلِ الصالْأُو 

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

۱٨٩ - نةَ أَبِي عامأُم  
 ىوعلَ اللَّه رسولَ يا قَالُوا الْأَولِ الصف علَى يصلُّونَ وملَائكَته اللَّه إِنَّ � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
 اللَّه رسولُ قَالَ الثَّانِي وعلَى قَالَ الثَّانِي وعلَى اللَّه رسولَ يا قَالُوا الْأَولِ الصف علَى يصلُّونَ وملَائكَته اللَّه إِنَّ قَالَ الثَّانِي
 بِمنزِلَة بينكُم يدخلُ الشيطَانَ فَإِنَّ الْخلَلَ وسدوا وانِكُمإِخ أَيدي في ولينوا مناكبِكُم بين وحاذُوا صفُوفَكُم سووا �

ذَفنِي الْحعي لَادأَو أْنالض ارغالص 

 
189. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Həqiqətən, Allah və Onun mələkləri birinci səfdə duranlara 
salavat edirlər”. Dedilər: “Ey Allahın Elçisi, ikinci səfdə duranlara da?” O 
buyurdu: “Həqiqətən, Allah və Onun mələkləri birinci səfdə duranlara 
salavat edirlər” Dedilər: “Ey Allahın Elçisi, ikinci səfdə duranlara da?” O 
buyurdu: “İkinci səfdə duranlara da”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 

                                                 
293 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 5795; İbn Əbu Şeybə “Müsnəd” 3844. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-
Tərhib”də (№ 505) səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
294 İbn Məcə, 995, 1048. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
295 Əhməd, 17641, 18390. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 492) həsən olduğunu bildirib. 
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dedi: “Səflərinizi düzəldin, çiyinlərinizi bərabərləşdirin və (səfə daxil 
olmaq istəyənlər üçün) çiyinlərinizi yumşaldın, boşluqları doldurun, çünki 
şeytan sizin aranızdan balaca quzular kimi keçər”.296 
 

۱٩٠ - نع دبع بن اللَّه رمولُ قَالَ: قَالَ � عسر اللَّه � :كُماريخ كُمنا أَلْيباكني مف الةا ، الصمو نم ةطْوخ 
ظَما أَعرأَج نم ةطْوا خاهشلٌ مجإِلَى ر ةجي فُرف فا الصهدفَس 

 
190. Abdullah ibn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurmuşdur: “Sizin ən xeyirliniz, namazda çiyni (səfə daxil olmaq 
istəyənlər üçün) yumşaq olanınızdır. Kişinin səfi doldurmaq üçün atdığı 
addımdan mükafatı daha böyük addım yoxdur”.297 
 

 ».خياركُم أَلْينكُم مناكب فى الصالَة« �قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه � عنِ ابنِ عباسٍ  - ۱٩۱
 
191. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bu-
yurmuşdur: “Sizin ən xeyirliniz, namazda çiyini ən yumşaq olanınızdır”.298 
 

 ».إِنَّ من تمامِ الصالَة إِقَامةُ الصف« :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  �عن جابِرِ بنِ عبد اِهللا  - ۱٩٢
 
192. Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Həqiqətən, səfin düz olması namazın kamilliyindəndir”.299 
 

AZAN VERMƏYİN FƏZİLƏTİ 
 

 لَه يغفَر والْمؤذِّنُ الْمقَدمِ الصف علَى يصلُّونَ ومالَئكَته اللَّه إِنَّ« قَالَ � اللَّه نبِى أَنَّ
  عازِبٍ بنِ الْبراِء عنِ - ۱٩٣
دبِم هتوص دصيوقُه نم هعمس نطْبٍ مابِسٍ ريو لَهثْلُ ورِ مأَج نلَّى مص هعالَ«....»م هعمسي الَ جِنو سالَ إِنو رجالَ شو 

رجإِالَّ ح هِدش لَه«. 
 
193. Bəra ibn Azib 
 rəvayət edir ki, Allahın Peyğəmbəri salləllahu aleyhi və 

səlləm belə buyurdu: “Allah və Onun mələkləri birinci səfdə duranlara 

                                                 
296 Əhməd, 22263, 22317. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 491) həsən li-ğeyrihi olduğunu 
bildirmişdir. 
297 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 5240, “Mucəmul-Kəbir” 937. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də 
(№ 504) həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
298 Yəni səfdən keçmək istəyəni sıxmamaq və keçməyinə imkan yaratmaq nəzərdə tutulur. Əbu Davud, 
672. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
299 Əhməd, 14494. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 2225) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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salavat edirlər. Müəzzinin səsinin çatacağı yerə qədər günahları bağışlanır. 
Onun səsini eşidən yaş və quru nə varsa onu təsdiq edir və onunla birlikdə 
namaz qılanların savabı qədər ona savab yazılır”.300 Başqa bir rəvayətdə 
belə deyilir: “Müəzzinin səsini eşidən elə bir cin, insan, ağac və daş yoxdur 
ki, (Qiyamət günü) ona şahidlik etməsin”.301 
 

۱٩٤ - نةَ أَبِى عريره  
 رطْبٍ كُلُّ لَه ويستغفر صوته مد لَه يغفَر الْمؤذِّنُ« يقُولُ � اللَّه رسولِ فى من سمعت قَالَ
  .»بينهما ما عنه ويكَفَّر حسنةً وعشرونَ خمس لَه يكْتب الصالَة وشاهد ويابِسٍ

  

194. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Səsinin 
çatdığı yerə qədər müəzzinin günahları bağışlanır. (Onu eşidən) yaş və 
quru olan hər bir şey onun üçün bağışlanma diləyir. Camaatla namaz 
qılana isə iyirmi beş savab yazılır və iki namaz arasındakı günahları bağış-
lanır”.302 
 

 كُلِّ فى بِتأْذينِه لَه وكُتب الْجنةُ لَه وجبت سنةً عشرةَ ثنتى أَذَّنَ من« قَالَ � اللَّه رسولَ أَنَّ�  عمر ابنِ عنِ - ۱٩٥
 .»حسنةً ثَالَثُونَ إِقَامة ولكُلِّ حسنةً ستونَ يومٍ

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

قُلْ كَما « �ا. فَقَالَ رسولُ اللَّه أَنَّ رجالً قَالَ يا رسولَ اللَّه إِنَّ الْمؤذِّنِني يفْضلُونن� عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو  - ۱٩٦
طَهعلْ تفَس تيهتقُولُونَ فَإِذَا انإِذَا«»...ي يودالَة نت بِالصحفُت ابواِء أَبمالس جِيبتاساء وعالد«. 

 
196. Abdullah İbn Amr 
 rəvayət edir ki, bir kişi: “Ey Allahın Elçisi, 
müəzzinlər bizdən üstün oldular”- dedi. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Onların söylədikləri kimi de, bitirdikdən sonra istədiyini dilə, 
sənə veriləcək”.304 Digər rəvayətdə deyilir: “Namaza azan verildikdə səma 
qapıları açılır və dua qəbul olunur”.305 
 

                                                 
300 ən-Nəsəi, 646, 653. Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
301 İbn Məcə, 723, 772. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
302 İbn Məcə, 724, 773; Əbu Davud, 528. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir. 
303 İbn Məcə, 728, 777. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
304 Əbu Davud 524, 526. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.  
305 Əbu Yəalə, 4072. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 803) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 
1413) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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۱٩٧ - تعمةَ ساوِيعم نانَ أَبِى بفْيولُ قَالَ قَالَ�  سسر ونَ« � اللَّهذِّنؤلُ الْماسِ أَطْواقًا الننأَع موي ةاميالْق«. 

 
197. Muaviyə ibn Əbu Sufyan � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi 

və səlləm demişdir: “Qiyamət günü müəzzinlər boyunları ən uzun olan 
insanlardır”.306 
 

۱٩٨ - نةَ عقْبنِ عرٍ بامع
 الْجبلِ شظية رأْسِ فى غَنمٍ راعى من ربك يعجب« يقُولُ � اللَّه رسولَ سمعت قَالَ  
 وأَدخلْته لعبدى غَفَرت قَد منى يخاف الصالَةَ ويقيم يؤذِّنُ هذَا عبدى إِلَى انظُروا � اللَّه فَيقُولُ ويصلِّى بِالصالَة يؤذِّنُ
 »الْجنةَ

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

۱٩٩ -  نةَ أَبِىعريره �ولَ أَنَّ ،سر الَقَ � اللَّه: »لَو لَمعي اسا النى ماِء فدالن فالصلِ، واَألو ثُم وا لَمجِدأَنْ إِالَّ ي 
 ولَو توهماَأل والصبحِ الْعتمة فى ما يعلَمونَ ولَو إِلَيه، الَستبقُوا التهجِريِ فى ما يعلَمونَ ولَو الَستهموا، علَيه يستهِموا

  »حبوا
 
199. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm 
belə dediyini eşitdim: “Əgər insanlar azan (verməyin) və (namazda) birinci 
sırada (durmağın nə qədər xeyirli və bərəkətli) olduğunu bilsəydilər və 
(buna nail olmaq üçün) püşk atmaqdan başqa bir çarə tapmasaydılar, 
hökmən püşk atardılar. Əgər onlar namazın vaxtı yetişən kimi onu 
qılmağın (nə qədər xeyirli və bərəkətli) olduğunu bilsəydilər, onu yerinə 
yetirmək üçün bir-birini ötüb keçməyə çalışardılar və əgər onlar İşa və 
Sübh namazlarını (camaatla birgə) qılmağın (nə qədər xeyirli və bərəkətli) 
olduğunu bilsəydilər, bu namazları qılmaq üçün dizləri üstündə sürünə-
sürünə də olsa (məscidə) gələrdilər”.309  
 
 
 
                                                 
306 İbn Məcə, 725, 774. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
307 Allahın sifətlərinin necəliyi barəsində fikir yürütmək olmaz. 
308 ən-Nəsəi, 660, 666, 674, 1630. əl-Albani səhih olduğunu söyləmişdir. 
309 əl-Buxari, 615. 
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QUBA MƏSCİDİNİN FƏZİLƏTİ 

 
 لَه كَانَ صالَةً فيه فَصلَّى قُباٍء مسجِد أَتى ثُم بيته فى تطَهر من« � اللَّه رسولُ قَالَ
  حنيف بن سهلُ قَالَ - ٢٠٠
 .»عمرة كَأَجرِ

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

PEYĞƏMBƏR SALLƏLLAHU ALEYHI VƏ SƏLLƏM MƏSCİDİNİN FƏZİLƏTİ 
 

٢٠۱ - نةَ أَبِي عريره 
 أَو يتعلَّمه لخيرٍ إِالَّ يأْته لَم ا،هذَ مسجِدي جاَء من«: يقُولُ � اللَّه رسولَ سمعت: قَالَ 
،هلِّمعي وفَه زِلَةنبِم داهجي الْمبِيلِ فس ،اللَّه نماَء ورِ جيغل كذَل وفَه زِلَةنلِ بِمجالر ظُرناعِ إِلَى يتم رِهغَي«. 

 
201. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisini salləllahu aleyhi və səlləm 
belə buyurarkən eşitdim: “Kim yalnız xeyir öyrənmək və ya öyrətmək 
məqsədilə mənim bu məscidimə gələrsə, o kimsə Allah yolunda savaşan 
mücahidin mərtəbəsindədir. Kim də bundan başqa bir məqsədlə gələrsə, 
özgəsinin var-dövlətinə baxan adamın vəziyyətindədir”.311 
 

MƏSCİDUL-HARAMDA (KƏBƏ OLAN MƏSCİDDƏ) QILINAN 
NAMAZIN FƏZİLƏTİ 

 
صالَةٌ في مسجِدي هذَا أَفْضلُ من أَلْف صالَة فيما « :�قَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا �عن جابِرِ بنِ عبد اِهللا  - ٢٠٢
 »الَّ الْمسجِد الْحرام، وصالَةٌ في الْمسجِد الْحرامِ أَفْضلُ من مائَة أَلْف صالَة فيما سواهسواه إِ

 
202. Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurmuşdur: “Mənim bu məscidimdə qılınan namaz Məscidul-
Həram istisna olmaqla başqa məscidlərdə qılınan min namazdan daha 
fəzilətlidir. Məscidul-Haramda qılınan namaz isə digər məscidlərdə qılınan 
yüz min namazdan daha xeyirlidir”.312 
 
 
 

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

 

٢٠٣ - نةَ عشائع � لُ قَالَ: قَالَتوسا« :� اِهللا رتدجهوِ سالس زِئَانجت نكُلِّ م ةادزِي انقْصنو«. 

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

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

 
ركْعتان « فَقَالُوا فُالَن، فَقَالَ:» من صاحب هذَا الْقَبرِ؟« مر بِقَبرٍ فَقَالَ: �: أَنَّ رسولَ اِهللا 
عن أَبِي هريرةَ  - ٢٠٤

اكُميند ةيقب نذَا مإِلَى ه بأَح.«  
 
204. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, (bir gün) Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm bir qəbrin yanından keçərkən soruşdu: “Bu kimin qəbridir?”  Dedilər: 
“Filankəsin”. O buyurdu: “İki rükət namaz dünyanızda qalan (hər şeydən) 
bunun üçün daha sevimlidir”.314 
 

٢٠٥ - ةَ عريرأَبِي ه ن
 ».الصالَةُ خري موضوعٍ، فَمنِ استطَاع أَنْ يستكْثر فَلْيستكْثر« :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
 
205. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Namaz əmr olunanların ən xeyirlisidir. Kim çox qılmağı bacarırsa, 
çox qılsın!”315 
 

ON İKİ RÜKƏT NAFİLƏNİN FƏZİLƏTİ 
 

من صلَّى فى يومٍ ولَيلَة ثنتى عشرةَ ركْعةً بنِى لَه بيت فى الْجنة « �قَالَت قَالَ رسولُ اللَّه � عن أُم حبِيبةَ  - ٢٠٦
ا قَبعبلَأَرنِ قَبيتكْعراِء وشالْع دعنِ بيتكْعررِبِ وغالْم دعنِ بيتكْعرا وهدعنِ بيتكْعررِ ورِلَ الظُّهالْفَج الَةص .« 

 
206. Ummu Həbibə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Kim gündə on iki rükət namaz qılarsa, Cənnətdə onun 
üçün bir ev tikilər; dörd rükət Zöhrdən əvvəl, iki rükət Zöhrdən sonra, iki 
rükət Məğribdən sonra, iki rükət İşadan sonra və iki rükət də Sübh nama-
zından əvvəl”.316 
 

SÜBH NAMAZININ SÜNNƏSİ 
 

 قَالَ ركْعتا الْفَجرِ خير من الدنيا وما فيها   �بِي عن الن � عن عائشةَ - ٢٠٧
 
207. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuş-

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

٢٠٨ -  نةَعشائع � قَالَت كُنِ لَمي بِىلَى � النٍء عىش نلِ مافوالن دأَش هنا مداهعلَى تىِ عتكْعرِ رالْفَج.  
 
208. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm nafilə namazlarından heç birini Sübh namazının sünnəsi 318  kimi 
davamlı qılmamışdır”.319 
 

ZÖHR NAMAZINDAN QABAQ QILINAN NAMAZ 
 

إِنها :«كَانَ يصلِّي أَربعاً بعد أَنْ تزولَ الشمس قَبلَ الظُّهرِ، وقَالَ  �: أَنَّ رسولَ اِهللا 
عن عبد اِهللا بنِ السائبِ  - ٢٠٩
حفْتةٌ تاعس حاللٌ صما عيهي فل دعصأَنْ ي بأُحاِء، ومالس ابوا أَبيهف.« 

 
209. Abdullah ibn Səib 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
günəş zenitdən keçdikdən sonra zöhrdən qabaq dörd rükət namaz qılar və 
belə deyərdi: “Bu, səma qapılarının açıldığı bir vaxtdır. Mən də sevirəm ki, 
mənim üçün yaxşı əməl Allaha o vaxt yüksəlsin”.320 
 

  ».أربع ركَعات قَبلَ الظُّهرِ يعدلن بِصالَة السحرِ« :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا 
 عن أَبِي صالحٍ  - ٢۱٠
 
210. Əbu Saleh 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə 
buyurmuşdur: “Zöhr namazından əvvəl dörd rükət (nafilə namazı) gecə 
namazına bərabərdir”.321 
 

ZÖHR NAMAZINDAN ƏVVƏLKİ VƏ SONRAKI NAFİLƏLƏR 
 

من حافَظَ علَى أَربعِ ركَعات قَبلَ الظُّهرِ وأَربعٍ بعدها حرمه اللَّه «� ه قَالَت قَالَ رسولُ اللَّ � عن أُم حبِيبةَ - ٢۱۱
  ».علَى النارِ

 
211. Ummu Həbibə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 

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

ƏSR NAMAZINDAN ƏVVƏL QILINAN NAFİLƏ 
 

٢۱٢ -  رمنِ عنِ ابع � ولُ اللَّهسا« �قَالَ قَالَ رعبرِ أَرصلَ الْعلَّى قَبأً صرام اللَّه محر.« 
 

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

VİTR NAMAZI 
 

من طَمع أَنْ يقُوم آخره من خاف أَنْ لَا يقُوم من آخرِ اللَّيلِ فَلْيوتر أَولَه و �قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ
 عن جابِرٍ  - ٢۱٣
 فَلْيوتر آخر اللَّيلِ فَإِنَّ صلَاةَ آخرِ اللَّيلِ مشهودةٌ وذَلك أَفْضلُ

 
213. Cabir 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuş-
dur: “Kim (Vitr namazını) gecənin axır vaxtında qıla bilməməsindən ehti-
yat edərsə, onu gecənin ilk vaxtında qılsın. Kim də gecənin axır vaxtında 
qılmaq istəyərsə, onu gecənin axır vaxtında qılsın. Çünki gecənin axır 
vaxtında qılınan namazın şahidləri olur və bu daha fəzilətlidir”.324 
 

٢۱٤ - نابِرِ عنِ جب دبع اللَّه  
 قَالَ. الْعتمة بعد اللَّيلِ أَولَ قَالَ »توتر حنيٍ أَى« بكْرٍ َألبِى � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
»تا فَأَني رمفَقَالَ. »ع رلِ آخفَقَالَ. اللَّي بِىا« � النأَم تا أَنا يكْرٍ أَبب ذْتثْ فَأَخا قَىبِالْوأَمو تا أَني رمع ذْتفَأَخ 

ةبِالْقُو«. 

 
214. Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm Əbu Bəkrə 
 belə dedi: “Vitri nə vaxt qılırsan?” Əbu Bəkr 
 dedi: 
“Gecənin əvvəlində, İşadan sonra”. Sonra Ömərə 
 dedi: “Bəs sən, ey 
Ömər?” Ömər dedi: “Gecənin sonunda”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Sən, ey Əbu Bəkr, işinə ehtiyatlı yanaşmısan. Sən isə, ey Ömər, 
işinə əzmkarlıqla yanaşmısan”.325 
 

                                                 
322 ət-Tirmizi, 428, 430. əl-Albani səhih olduğunu qeyd etmişdir. 
323 Əbu Davud, 1271, 1273; ət-Tirmizi, 430. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
324 Muslim, 1255. 
325 İbn Məcə, 1202, 1258. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir. 
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٢۱٥ -  ىلع نع
  ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر� »يرالْوِت بحي روِت وا فَإِنَّ اللَّهرتأَو آنلَ الْقُرا أَه.« 

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

قَد زادكُم صالَةً وهي الْوِتر فَحافظُوا  �إِنَّ اَهللا «قَالَ:  �: أَنَّ رسولَ اِهللا �عنِ عبد اِهللا بن عمرو  - ٢۱٦
  ».علَيها

 
216. Abdullah ibn Amr � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Həqiqətən, Allah � sizin üçün Vitr namazını əlavə 
etmişdir, elə isə ona riayət edin!”327 
 

٢۱٧ -  رمنِ عنِ ابع� بِينِ النلِ« قَالَ: �: عالَةَ اللَّيوا صرتارِ فَأَوهالن ررِب وتغالَةُ الْمص.«  
 
217. Abdullah ibn Amr � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Məğrib namazı günün vitridir, elə isə gecənin vitrini də 
qılın!”328 
 

  ».الَّذي ال ينام حتى يوتر، حازِم« يقُولُ: �قَالَ: سمعت رسولَ اِهللا  
عن سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ  - ٢۱٨
 
218. Səid ibn Əbu Vaqqas 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Vitri qılıb yatan tədbirlidir”.329 
 

DUHA NAMAZI330 
 

٢۱٩ - ناِء أَبِى عدرأَبِى الدو ذَر�  نولِ عسر نِ« � اللَّهع اللَّه � هقَالَ أَن ناب مآد كَعى ارل نلِ مأَو هارِالن 
عبأَر اتكَعر كأَكْف هرآخ« 

                                                 
326 Əbu Davud, 1416, 1418. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
327 Əhməd, 6941. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1772) səhih olduğunu bildirmişdir. 
328 Əhməd, 4847. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6720) səhih olduğunu bildirmişdir. 
329 Əhməd, 1461. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5493) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 
2208) səhih olduğunu bildirmişdir. 
330 Duha - Səhər gündüzün başlanğıcına deyilir. Duha namazının vaxtı isə günəş üfüqdən bir nizə 
hündürlüyündə qalxdıqdan sonra - yəni, təqribən günəş çıxdıqdan 15 dəqiqə sonra günəş səmanın 
ortasına - zenitə yüksəlməsindən bir az əvvələdək - təqribən 15 dəqiqə qabaq. Onu da qeyd edək ki, 
duha namazını günəşin zenitə yüksəlməsinə yarım saat qalmış, yəni, bu namazın axır vaxtında onu 
qılmaq daha əfzəldir. 222-ci hədisdə bu haqda deyiləcək. 
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219. Əbud-Dərdə və Əbu Zərr � rəvayət edirlər ki, Allah Elçisi salləllahu 

aleyhi və səlləm Allahın � belə buyurduğunu xəbər verdi: “Ey Adəm oğlu! 
Günün əvvəlində Mənim üçün dörd rükət namaz qıl ki, günün sonunadək 
səni qoruyum”.331 
 

أَربعاً بنِي لَه بِها بيت في  من صلَّى الضحى أَربعاً، وقَبلَ األولَى« :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
عن أَبِي موسى  - ٢٢٠
ةنالْج.«  

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

٢٢۱ -  نةَ أَبِىعريره �انِى قَالَ صى أَويللخ الَ بِثَالَث نهعى أَدتح وتمِ أَموص ثَالَثَة امٍأَي نرٍ، كُلِّ مهش الَةصو 
  وِترٍ علَى ونومٍ الضحى،

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

٢٢٢ -  قَمأَر نب ديأَنَّ ز انِىبيمِ الشنِ الْقَاسع 
رأَى قَوما يصلُّونَ من الضحى فَقَالَ أَما لَقَد علموا أَنَّ الصالَةَ فى غَيرِ 
 ولَ اللَّهسلُ. إِنَّ رأَفْض ةاعالس هذالَةُ اَأل«قَالَ  �هالُصصالْف ضمرت نيح ابِنيو.« 

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

وهي صالَةُ « قَالَ:». ى صالَة الضحى إِالَّ أَوابال يحافظُ علَ« :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
عن أَبِي هريرةَ  - ٢٢٣

                                                 
331 ət-Tirmizi, 475, 477. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
332 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 4753. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6340) və “Silsilətul-
Əhədisis-Sahiha”da (№ 2349) həsən olduğunu bildirmişdir. 
333 Burada Peyğəmbəri � nəzərdə tutur. 
334 əl-Buxari, 1178; Muslim, 1669. 
335 Muslim, 1780. Bu hədis Duha namazının Zöhr namazına yaxın vaxtda qılınmasının daha fəzilətli 
olmasına dəlalət edir. 
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ابِنياَألو.«  

 
223. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Duha namazına yalnız Allaha üz tutan riayət edər. O, Allaha üz 
tutanların namazıdır”.336 
 

٢٢٤ - أَبِي ذَر نع 
  بِيالن نكُلُّ  �عقَةٌ ودص ةبِيحسقَةٌ فَكُلُّ تدص كُمدأَح نى ملَاملَى كُلِّ سع بِحصقَالَ ي هأَن
ةٌ ونهي عن الْمنكَرِ صدقَةٌ ويجزِئ من ذَلك تحميدة صدقَةٌ وكُلُّ تهليلَة صدقَةٌ وكُلُّ تكْبِرية صدقَةٌ وأَمر بِالْمعروف صدقَ

 ركْعتان يركَعهما من الضحى
 
224. Əbu Zərr 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyur-
muşdur: “Sizdən biri hər bir sümüyü bir sədəqə borcu olduğu halda səhərə 
çıxır. Hər təsbih (Subhənəllah demək) sədəqədir, hər təhmid (Əlhəmdu-
lilləh demək) sədəqədir, hər təhlil (lə iləhə illəllah demək) sədəqədir, hər 
təkbir (Allahu Əkbər demək) sədəqədir. Yaxşı işlər görməyi əmr etmək 
sədəqədir, pis əməllərdən çəkindirmək sədəqədir. Duha vaxtı qılınan iki 
rükət namaz isə bunların hamısını əvəz edir”.337 
 

سرِيه فَغنِموا وأَسرعوا الرجعةَ، فَتحدثَ الناس بِقُربِ  �قَالَ: بعثَ رسولُ اِهللا  �عن عبد اِهللا بنِ عمرٍو  - ٢٢٥
ةكَثْرو ماهزغلُ اِهللا  موسفَقَالَ ر ،تهمعة رجعرسو تهممغَنِي�: » كشأَوةً ومغَنِي أَكْثَرى، وزغم هنبِ ملَى أَقْرع أَالَ أَدلُّكُم

ةحسبل جِدسا إِلَى الْمغَد أ ثُمضوت ن؟ مهعجغَنِي ر أَكْثَرى وزغم بأَقْر وى فَهحالضهعجر كشأَوةً وم.«  
 
225. Abdullah ibn Amr � demişdir: “(Bir dəfə) Allah Elçisi salləllahu aleyhi 

və səlləm bir dəstəni (döyüşə) göndərdi, (dəstə) qənimət əldə edib qısa bir 
müddətdə geriyə qayıtdı. İnsanlar onların necə çoxlu qənimət əldə etmələri 
və qısa bir müddətdə qayıtmaları haqqında danışırdılar. Allah Elçisi sal-

ləllahu aleyhi və səlləm belə buyurdu: “Sizə onlardan daha yaxın döyüşü, daha 
çox qəniməti, daha qısa müddətdə geri dönməyi göstərimmi? Kim dəstə-
maz alar, sonra Duha namazını qılmaq üçün məscidə gedərsə, bu, daha 
xeyirli döyüş, daha çox qənimət və daha qısa müddətdə geri dönmək-
dir”.338 
 

                                                 
336 əl-Hakim, 1182. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 7628) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 
703) həsən olduğunu bildirmişdir. 
337 Muslim, 720, 1181, 1704. 
338 Əhməd, 6638. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 668) həsən səhih olduğunu bildirib. 
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٢٢٦ - نةَ أَبِى عامأُم  
 جالْحا كَأَجرِ فَأَجره مكْتوبة صالَة إِلَى متطَهرا بيته من خرج من« قَالَ � اللَّه رسولَ أَنَّ

 بينهما لَغو الَ صالَة أَثَرِ علَى وصالَةٌ الْمعتمرِ كَأَجرِ فَأَجره إِياه إِالَّ ينصبه الَ الضحى تسبِيحِ إِلَى خرج ومن الْمحرِمِ
ابتى كف نيلِّيع« 

 
226. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Kim dəstəmazlı olaraq fərz namazını qılmaq üçün evindən 
çıxarsa, onun mükafatı, ihrama girmiş hacının mükafatı kimidir. Kim Duha 
namazını qılmaq üçün (evindən) çıxar və buna görə yorularsa, onun 
mükafatı ümrə edənin mükafatı kimidir. Araya boş söz salınmadan fərz 
namazdan sonra qılınan ikinci fərz namaz, İlliyyunda yazılır“.339  
 

TƏRAVİH NAMAZI 
 

٢٢٧ - رأَبِي ه نةَ عري�ولُ اِهللا  سقَالَ: قَالَ ر�م مقَدا تم لَه راباً، غُفستاحاناً ومانَ، إِيضمر قَام نم :بِهذَن ن .  
 
227. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Kim Ramazan gecələrində imanla, mükafatını (yalnız Allahdan) 
umaraq nafilə namazları qılsa, keçmiş günahları bağışlanar”.340 
 

٢٢٨ -  أَبِى ذَر نع 
 ولِ اللَّهسر عا منمثُلُثُ  �قَالَ ص بى ذَهتا حبِن رِ فَقَامهالش نم عبس ىقى بتا حلِّ بِنصي فَلَم
يا رسولَ اللَّه لَو نفَّلْتنا بقيةَ لَيلَتنا  هاللَّيلِ ثُم لَم يقُم بِنا فى السادسة وقَام بِنا فى الْخامسة حتى ذَهب شطْر اللَّيلِ فَقُلْنا لَ

ثُم لَم يصلِّ بِنا حتى بقى ثَالَثٌ من الشهرِ وصلَّى بِنا ». إِنه من قَام مع اِإلمامِ حتى ينصرِف كُتب لَه قيام لَيلَة«هذه فَقَالَ 
و ثَةى الثَّالف.ورحقَالَ الس ا الْفَالَحمو لَه قُلْت .ا الْفَالَحفْنوخى تتا حبِن فَقَام اَءهنِسو لَها أَهعد 

 
228. Əbu Zərr 
 demişdir: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm ilə birlikdə 
oruc tutduq. O, Ramazanın qurtarmasına bir həftə qalmış fərz namazından 
başqa bir namaz qıldırmadı. Gecənin üçdə biri keçənə qədər namaz 
qıldırdı. (Ayın bitməsinə) altı gün qalmış (yəni iyirmi dördüncü gecə) 
namaz qıldırmadı, beş gün qalmış (yəni iyirmi beşinci gecə) isə gecənin 
yarısına qədər bizə namaz qıldırdı. Biz ona dedik: “Ey Allahın Elçisi! Bəlkə 
bu gecənin qalan hissəsini də bizə nafilə namaz qıldırasan?” O buyurdu: 
“Kim imamla birlikdə namaza başlayar və onunla birlikdə bitirərsə, ona 
gecəni namazla keçirməyin savabı yazılar!”341 

                                                 
339 Əbu Davud, 558. əl-Albani hədisin həsən olduğunu bildirmişdir. 
340 əl-Buxari, 37. 
341 ət-Tirmizi, 806, 811; Əbu Davud, 1375. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
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QİYAMI UZUN OLAN NAMAZ 

 
 أَفْضلُ الصلَاة طُولُ الْقُنوت �قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ 
ٍ عن جابِر - ٢٢٩

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

٢٣٠ - نع دبع نِ اللَّهب حىشب ىمثْعالْخ  
 الصدقَة فَأَى قيلَ. »الْقيامِ طُولُ« قَالَ أَفْضلُ اَألعمالِ أَى سئلَ � النبِى أَنَّ
 من« قَالَ أَفْضلُ الْجِهاد فَأَى قيلَ. »علَيه اللَّه حرم ما هجر من« قَالَ أَفْضلُ الْهِجرة فَأَى قيلَ. »الْمقلِّ جهد« قَالَ أَفْضلُ
داهج نيرِكشالْم هالبِم فِْسهنيلَ. »وق لِ فَأَىالْقَت فرقَالَ أَش »نم رِيقأُه همد رقعو هادوج«. 

 
230. Abdullah ibn Hubşi əl-Xasami 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbərdən 
salləllahu aleyhi və səlləm soruşdular: “Ən fəzilətli əməl hansıdır?” O buyurdu: 
“Namazda qiyamın uzun olması”. Yenə soruşdular: “Ən fəzilətli sədəqə 
hansıdır?” O buyurdu: “Kasıb olduqda verilən sədəqə”. Yenə soruşdular: 
“Ən fəzilətli hicrət hansıdır?” O buyurdu: “Allahın haram buyurduğundan 
edilən hicrət”. Yenə soruşdular: “Ən fəzilətli cihad hansıdır?” O buyurdu: 
“Malı və canı ilə müşriklərlə edilən cihad”. Yenə soruşdular: “Ən şərəfli 
ölüm hansıdır?” O buyurdu: “Son damla qanı tökülənədək Allah yolunda 
döyüşərək öldürülən”.343 
 

DAVUDUN � NAMAZI 
 

٢٣۱ -  نعدبع نِ اللَّهرِو بمنِ عاصِ بالْع 
 � داود صالَةُ اللَّه إِلَى الصالَة أَحب« :لَه قَالَ � اللَّه رسولَ أَنَّ 
بأَحامِ ويإِلَى الص اللَّه اميص ،داوكَانَ دو امني فلِ نِصقُ اللَّييووم ثُلُثَه امنيو ،هسدس ومصيا وموي رفْطيا وموي«.   

 
231. Abdullah ibn Amr ibn əl-As 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi 

və səlləm ona demişdir: “Allahın ən çox xoşuna gələn namaz Davudun � 
qıldığı namaz, ən çox xoşuna gələn oruc isə Davudun tutduğu orucdur. 
Davud gecənin yarısını yatar, sonra qalxıb onun üçdə birini namaz qılar, 
sonra da yerdə qalan altıda birini yatardı. Orucu da günaşırı tutardı”.344 
 
 

                                                 
342 Muslim, 756, 1257, 1804, 1805. 
343 Əbu Davud, 1451. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
344 əl-Buxari, 1131; Muslim, 2731. 
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TƏSABİH NAMAZI 

 
يا عباس يا عماه أَالَ أُعطيك أَالَ أَمنحك «قَالَ للْعباسِ بنِ عبد الْمطَّلبِ  � أَنَّ رسولَ اللَّه� عنِ ابنِ عباسٍ  - ٢٣٢

رآخو لَهأَو كبذَن لَك اللَّه غَفَر كذَل لْتفَع تالٍ إِذَا أَنصخ رشع لُ بِكأَالَ أَفْع وكبأَالَ أَحيثَهدحو هميقَد ه  هدمعو طَأَهخ
اتحةَ الْكتابِ وسورةً فَإِذَا فَرغْت صغريه وكَبِريه سره وعالَنِيته عشر خصالٍ أَنْ تصلِّى أَربع ركَعات تقْرأُ فى كُلِّ ركْعة فَ

 قُلْت مقَائ تأَنو ةكْعلِ رى أَوف اَءةرالْق نم كَعرت ةً ثُمرةَ مرشع سمخ رأَكْب اللَّهو إِالَّ اللَّه الَ إِلَهو لَّهل دمالْحو انَ اللَّهحبس
ا فَتاجِدوِى سهت ا ثُمرشا عقُولُهكُوعِ فَتالر نم كأْسر فَعرت ا ثُمرشع عاكر تأَنا وقُولُهفَتقُولُه ا ثُمرشع اجِدس تأَنا و

قُولُهفَت كأْسر فَعرت ا ثُمرشا عقُولُهفَت دجست ا ثُمرشا عقُولُهفَت ودجالس نم كأْسر فَعرونَ تعبسو سمخ كا فَذَلرشا ع
 اتكَععِ ربى أَرف كلُ ذَلفْعت ةكْعى كُلِّ رف ةعمى كُلِّ جلْ فَففْعت لْ فَإِنْ لَمةً فَافْعرمٍ موى كُلِّ يا فهلِّيصأَنْ ت تطَعتاس إِن

 ».ةًفَفى عمرِك مرمرةً فَإِنْ لَم تفْعلْ فَفى كُلِّ شهرٍ مرةً فَإِنْ لَم تفْعلْ فَفى كُلِّ سنة مرةً فَإِنْ لَم تفْعلْ 

 
232. İbn Abbas � rəvayət edir: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm (əmisi) 
Abbasa 
 dedi: “Ey əmim Abbas, sənə elə var-dövlət, bəxşiş verim ki, ona 
əməl etsən Allah sənin on xislətini (nöqsan, qüsur, eyib) - əvvəldə və 
sonda, keçmişdə və hazırda, qəsdən və səhvən, kiçik və böyük, gizlində və 
aşkarda olan günahlarını bağışlasın? Dörd rükət namaz qıl! Hər rükətində 
Fatihə surəsini və digər surələr oxu! Birinci rükətdə surələri oxuyub 
qurtardıqdan sonra qiyamda ikən (ayaq üstə) on beş dəfə: “Subhənəllahi 
vəlhəmdulilləhi və lə iləhə illəllahu və Allahu Əkbər”- (Allah pak və 
müqəddəsdir! Həmd Allahadır! Allahdan başqa haqq ilah yoxdur! Allah ən 
Böyükdür!) - de! Sonra ruku et və (o vəziyyətdə) on dəfə bu duanı de! 
Sonra rukudan qalx dikəl (və qiyamda) on dəfə bu duanı de! Sonra səcdə et 
və (o vəziyyətdə) on dəfə bu duanı de! Sonra səcdədən qalx otur və (o 
vəziyyətdə) on dəfə bu duanı de! Sonra bir daha səcdə et və (o vəziyyətdə) 
on dəfə bu duanı de! Sonra başını qaldır və (o vəziyyətdə) on dəfə bu duanı 
de! Hər rükət əsnasında duaların cəmi sayı yetmiş beş olmaqla dörd 
rükətdən ibarət namaz qıl! İmkan daxilində gündə bir dəfə, yaxud Cümədə 
(həftədə) bir dəfə, yaxud ayda bir dəfə, yaxud ildə bir dəfə, yaxud da 
ömründə bir dəfə olsa belə bu namazı qıl!”345 
 

حتى ظَننت أَنه يعطينِى عطيةً ». ائْتنِى غَدا أَحبوك وأُثيبك وأُعطيك« �قَالَ قَالَ النبِى � عبد اللَّه بن عمرٍو  - ٢٣٣
فَاستوِ  -يعنِى من السجدة الثَّانِية  -فَع رأْسك تر«فَذَكَر نحوه قَالَ ». إِذَا زالَ النهار فَقُم فَصلِّ أَربع ركَعات«قَالَ 

ذَل عنصت ا ثُمرشلِّلَ عهتا ورشع ركَبتا ورشع دمحتا ورشع حبسى تتح قُمالَ تا وسالجاتكَععِ ربى اَألرف قَالَ ». ك

                                                 
345  Əbu Davud, 1299; İbn Məcə, 1387, 1450. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 7937) səhih 
olduğunu bildirmişdir.  
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صلِّها من «قُلْت فَإِنْ لَم أَستطع أَنْ أُصلِّيها تلْك الساعةَ قَالَ ». م أَهلِ اَألرضِ ذَنبا غُفر لَك بِذَلكفَإِنك لَو كُنت أَعظَ«

 ».اللَّيلِ والنهارِ
 
233. Abdullah ibn Amr 
 rəvayət edir ki, (bir gün) Peyğəmbər salləllahu 

aleyhi və səlləm mənə: “Sabah yanıma gəl, sənə hədiyyə verim, səni 
mükafatlandırım“- deyə buyurdu, mən də elə güman etdim ki, o mənə 
hədiyyə verəcək. O dedi: “Gün batmağa doğru meyl etdikdə dörd rükət 
namaz qıl. İkinci səcdədən sonra başını qaldırıb qamətini düzəldərək otur 
və on dəfə “subhənəllah”, on dəfə “əlhəmdulilləh”, on dəfə “Allahu 
Əkbər” və on dəfə “lə iləhə illəllah” demədən ayağa qalxma! Sonra bunları 
dörd rükətdə edirsən.  Əgər sən yer üzünün ən böyük günahkarı olsan belə 
bağışlanarsan”. Mən dedim: “Bəs mən onu həmin vaxtda qıla bilməsəm 
necə?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Gecə və gündüz 
istədiyin vaxtda  qıl”.346 
 

EVDƏN ÇIXDIQDA VƏ EVƏ GİRDİKDƏ QILINAN NAMAZ 
 

٢٣٤ - نةَ أَبِي عريره �نِ ع بِيإِذَا" :قَالَ � الن تجرخ نزِل منمك نِ لِّفَصيتكْعر يعانِكنم نم جرخو مإِذَا ِء،السو 
لْتخىإلَ د زِلَكنلِّ منِ فَصيتكْعر يعانِكنم نلَ مخدوا مِءلس".  

 
234. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Evindən çıxdıqda iki rükət namaz qıl ki, səni pisliklə çıxmaqdan 
qorusun, evinə girdikdə isə iki rükət namaz qıl ki, səni pisliklə daxil 
olmaqdan qorusun”.347 
 

SÜNNƏLƏRİ EVDƏ QILMAQ 
 

لْيجعلْ لبيته نصيبا من صلَاته فَإِنَّ إِذَا قَضى أَحدكُم الصلَاةَ في مسجِده فَ �قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ
 عن جابِرٍ  - ٢٣٥
 اللَّه جاعلٌ في بيته من صلَاته خيرا

 
235. Cabir 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyur-
muşdur: “Sizdən biriniz namazını məsciddə qıldıqda evi üçün də nama-

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

٢٣٦ - نع دينِ زب ثَابِت �ولَ أَنَّ ،سر ذَ � اللَّهخةً اترجقَالَ - ح تِسبح هقَالَ أَن - نريٍ مصى حانَ فضملَّى رفَص 
 من رأَيت الَّذى عرفْت قَد« :فَقَالَ إِلَيهِم فَخرج يقْعد، جعلَ بِهِم علم فَلَما أَصحابِه، من ناس بِصالَته ىفَصلَّ لَيالى، فيها

،كُمنِيعلُّوا صا فَصهأَي اسى النف ،كُموتيلَ فَإِنَّ بأَفْض الَةالَةُ الصِء صرى الْمف يبهةَ إِالَّ توبكْتالْم«.  
 
236. Zeyd ibn Sabit � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
Ramazan ayında özü üçün hücrə düzəltdi və bir neçə gecə orada namaz qıl-
dı. Əshabələrindən bir qismi ona qoşulub bu namazı qılmağa başladı. O, 
bunu biləndə (evində) oturub (namaza çıxmadı). Sonra onların yanına gəlib 
dedi: “Mən sizin nə etdiyinizi başa düşürəm. Ancaq ey insanlar, öz evləri-
nizdə namaz qılın. Çünki, fərz namazlarından başqa ən fəzilətli namaz 
insanın öz evində qıldığı namazdır”.349 
 

ÇOXLU SƏCDƏ ETMƏK 
 


 حدثَنِي معدانُ بن أَبِي طَلْحةَ الْيعمرِي قَالَ لَقيت ثَوبانَ  - ٢٣٧ ولِ اللَّهسلَى روم� فَقُلْت  لُهملٍ أَعمنِي بِعبِرأَخ
لَى اللَّه فَسكَت ثُم سأَلْته فَسكَت ثُم سأَلْته الثَّالثَةَ فَقَالَ سأَلْت عن يدخلُنِي اللَّه بِه الْجنةَ أَو قَالَ قُلْت بِأَحب الْأَعمالِ إِ

 ولَ اللَّهسر كةً �ذَلجرا دبِه اللَّه كفَعةً إِلَّا ردجس لَّهل دجسلَا ت كفَإِن لَّهل ودجالس ةبِكَثْر كلَيطَّ فَقَالَ عحا  وبِه كنع
 خطيئَةً

 
237. Mədan ibn Əbu Talha demişdir: “Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm 
köləlikdən azad etdiyi Səubən 
 adlı səhabəsi ilə görüşdum və ona dedim: 
“Mənə elə bir əməl haqqında xəbər ver ki, ona əməl etdiyim təqdirdə Allah 
məni Cənnətə daxil etsin!” O susdu. Mən yenə soruşduqda, o yenə də 
susdu. Üçüncü dəfə soruşduqda, o dedi: “Mən də bu haqda Allah 
Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm soruşdum, o da belə cavab verdi: “Allaha 
çoxlu səcdə etməyə diqqət yetir. Şübhəsiz ki, sən Allah üçün hər dəfə səcdə 
etdikdə, onun sayəsində Allah səni bir dərəcə yüksəldir və bir günahını 
silir”.350 
 
 

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

 
 أَهله بينِ من افهولح وِطَائه عن ثَار رجلٍ رجلَينِ من � ربنا عجِب« قَالَ � النبِى عنِ  
مسعود ابنِ عنِ - ٢٣٨
هيحإِلَى و هالَتقُولُ صا فَينبا رى أَيكَتالَئوا مظُرى إِلَى اندبع ثَار نم هاشرف هوِطَائو نمنِ ويب هيح هلأَهإِلَى و هالَتةً صغْبر 
 فَرجع الرجوعِ فى لَه وما الْفرارِ من علَيه ما فَعلم فَانهزموا � اللَّه سبِيلِ فى غَزا ورجلٍ. عندى مما وشفَقَةً عندى فيما
 فيما رغْبةً عرج عبدى إِلَى انظُروا لمالَئكَته � اللَّه فَيقُولُ عندى مما وشفَقَةً  �عندى فيما رغْبةً دمه أُهرِيق حتى

 »دمه أُهرِيق حتى عندى مما ورهبةً عندى
 

238. İbn Məsud 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Rəbbimiz � iki kişiyə təəccüblənir351. (Onlardan biri) o kişidir ki, 
yatağından qalxıb ailəsini tərk edərək namaza durur. Rəbbimiz buyurur: 
“Ey mələklərim, Mənim quluma baxın! O, yatağından qalxıb ailəsini tərk 
edərək, dərgahımda olan (mükafata) can ataraq və dərgahımda olan 
(əzabdan) qorxaraq namaza durur”. Həmçinin, o kişi ki, Allahın � yolunda 
döyüşə gedir və (döyüş yoldaşları) darmadağın edildiyi halda, döyüşdən 
qaçmağın haram olduğunu və döyüşə qayıtmağın onun xeyrinə olduğunu 
bilərək, qayıdıb Allahın � dərgahında olana can ataraq və Onun dərga-
hında olandan qorxaraq son damla qanı tökülənə qədər döyüşür. Allah � 
mələklərinə buyurur: “Mənim quluma baxın! O, dərgahımda olan (müka-
fata) can ataraq və dərgahımda olan (əzabdan) qorxaraq qayıtdı və son 
damla qanı tökülənə qədər döyüşdü”.352 
 

رحم اللَّه رجالً قَام من اللَّيلِ فَصلَّى وأَيقَظَ امرأَته فَصلَّت فَإِنْ أَبت «� ه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ
 عن أَبِى هريرةَ  - ٢٣٩
ى نا فَإِنْ أَبهجوز قَظَتأَيو لَّتلِ فَصاللَّي نم تأَةً قَامرام اللَّه محاَء را الْمهِهجى وف حضنالْم هِهجى وف تحاَءض.« 

 
239. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bu-
yurmuşdur: “Gecə vaxtı yatağından qalxıb namaz qılan və zövcəsini nama-
za oyadan, oyanmadığı təqdirdə isə onun üzünə su çiləyən kişiyə Allah 
rəhm etsin! Habelə, gecə vaxtı yatağından qalxıb namaz qılan, ərini namaza 
oyadan, oyanmadığı təqdirdə isə onun üzünə su çiləyən qadına Allah rəhm 
etsin!”353 
 

ما في أَيدي شرف الْمؤمن صالَته بِاللَّيلِ وعزه استغناؤه ع« :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
عن أَبِي هريرةَ  - ٢٤٠

                                                 
351 Allahın sifətlərinin necəliyi barəsində fikir yürütmək olmaz. 
352 Əhməd, 3753, 3949, 4028. əl-Albani “Mişkətul-Məsabih”də (№ 1251) səhih olduğunu bildirmişdir. 
353 Əbu Davud, 1450, 1452. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.  
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  ».الناسِ

 
240. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Möminin şərəfi gecə namazını qılmasında, izzəti isə insanların 
əlində olana möhtac olmamasındadır”.354 
 

  ».سينهاه ما تقُولُ« : قيلَ يا رسولَ اِهللا! إِنَّ فُالْناً يصلِّي اللَّيلَ كُلَّه فَإِذَا أَصبح سرق قَالَ:قَالَ 
عن أَبِي هريرةَ  - ٢٤١
 
241. Əbu Hureyra 
 demişdir: “Soruşdular: “Ey Allahın Elçisi! Filankəs 
bütün gecəni namaz qılır, səhər açıldıqda isə oğurluq edir”. O buyurdu: 
“(Namaz) bu söylədiyin (günahdan) onu çəkindirəcək”.355 
 

ما منِ امرِئٍ تكُونُ لَه صالَةٌ بِلَيلٍ فَغلَبه علَيها نوم إِالَّ كَتب «قَالَ  �أَخبرته أَنَّ رسولَ اللَّه  �أَنَّ عائشةَ  - ٢٤٢
هالَتص رأَج لَه اللَّه هلَيقَةً عدص هموكَانَ نو.« 

 
242. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyur-
muşdur: “Gecə namazını qılan hər hansı bir kişi yuxuya gedərsə, Allah 
onun üçün gecə namazının savabını yazar, yuxusu isə ona sədəqə olar”.356  
 


 عن بِالَلٍ  - ٢٤٣ ولَ اللَّهسقَالَ  �أَنَّ ر» ةٌ إِلَى اللَّهبلِ قُراللَّي اميإِنَّ قو لَكُمقَب نيحالالص أْبد هلِ فَإِنامِ اللَّييبِق كُملَيع
اِء علدةٌ لدطْرمو ئَاتيلسل ريكْفتنِ اِإلثْمِ واةٌ عهنمودسنِ الْج.« 

 
243. Bilal 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Gecə namazını qılın! Çünki o, sizdən əvvəlki əməlisalehlərin adətidir. 
Gecə namazı Allaha yaxınlıq, günahlardan çəkinmə, günahlara kəffarə və 
bədən xəstəliyini aparandır”.357 
 

DƏSTƏMAZ NAMAZI 
 


 حدثَنِى أَبِى بريدةُ  - ٢٤٤ ولُ اللَّهسر حبا بِالَالً فَقَالَ  �قَالَ أَصعفَد» لْتخا دم ةننِى إِلَى الْجقْتبس ا بِالَلُ بِمي
الْب لْتخى دامأَم كتشخشخ تعمةَ قَطُّ إِالَّ سنعٍ الْجبررٍ ملَى قَصع تيى فَأَتامأَم كتشخشخ تعمةَ فَسنةَ الْجارِح

                                                 
354 İbn Asakir “Tarixu-Dəməşqi” 23/ 81. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3710) və “Silsilətul-
Əhədisis-Sahiha”da (№ 1903) həsən olduğunu bildirmişdir. 
355 İbn Hibban, 2551. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
356 ən-Nəsəi, 1784, 1795. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
357 ət-Tirmizi, 3549. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir. 
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الْقَصر قَالُوا لرجلٍ من قُريشٍ  مشرف من ذَهبٍ فَقُلْت لمن هذَا الْقَصر فَقَالُوا لرجلٍ من الْعربِ فَقُلْت أَنا عربِى لمن هذَا

». ر قَالُوا لعمر بنِ الْخطَّابِت أَنا قُرشى لمن هذَا الْقَصر قَالُوا لرجلٍ من أُمة محمد قُلْت أَنا محمد لمن هذَا الْقَصقُلْ
أَصابنِى حدثٌ قَطُّ إِالَّ توضأْت عندها ورأَيت أَنَّ للَّه علَى  فَقَالَ بِالَلٌ يا رسولَ اللَّه ما أَذَّنت قَطُّ إِالَّ صلَّيت ركْعتينِ وما

 ولُ اللَّهسنِ. فَقَالَ ريتكْعا« �ربِهِم.« 
 
244. Əbu Bureydə 
 demişdir: “(Bir dəfə) səhər Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm Bilalı 
 çağırdı və ona dedi: “Ey Bilal! Hansı əmələ görə Cənnətə 
girməkdə məni qabaqladın? Mən nə vaxt (yuxuda) Cənnətə girdimsə, hər 
dəfə önümdə sənin xışıltını (ayaq səsini) eşitdim. Dünən Cənnətə girmiş-
dim, önümdə (yenə) sənin xışıltını eşitdim və qızıldan düzəldilmiş dörd 
tərəfi eyvanlı bir saraya gəldim. Dedim: “Bu saray kimindir?” Dedilər: “Bir 
ərəbindir”. Dedim: “Mən ərəbəm, bu saray kimindir?” Dedilər: “Qureyşli 
bir kişinin”. Dedim: “Mən Qureyşliyəm, bu saray kimindir?” Dedilər: 
“Muhəmməd ümmətindən bir kişinin”. Dedim: “Mən Muhəmmədəm, bu 
saray kimindir?” Dedilər: “Ömər ibn əl-Xəttabın”. Bilal 
 dedi: “Ey Allahın 
Elçisi! Mən nə vaxt azan verdimsə, iki rükət namaz qıldım və nə vaxt 
dəstəmazım pozuldusa, dəstəmaz aldım və Allah üçün bu iki rükət namaza 
riayət etdim (heç vaxt tərk etmədim)” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
dedi: “Elə bu iki şeyə görə (Cənnətə məndən öncə girirsən)”.358 
 

٢٤٥ - نةَ أَبِى عريره  �ولُ قَالَ قَالَسر بِالَلٍ � اللَّهل دنع الَةص اةدا« الْغثْنِى بِالَلُ يدى حجلٍ بِأَرمع هلْتمع كدنع 
 أَرجى اِإلسالَمِ فى عمالً عملْت ما بِالَلٌ قَالَ. »الْجنة فى يدى بين نعلَيك خشف اللَّيلَةَ سمعت فَإِنى منفَعةً اِإلسالَمِ فى

 أَنْ لى اللَّه كَتب ما الطُّهورِ بِذَلك صلَّيت إِالَّ نهارٍ والَ لَيلٍ من اعةس فى تاما طُهورا أَتطَهر الَ أَنى من منفَعةً عندى
لِّىأُص.  

 
245. Əbu Hureyra � belə rəvayət edir: “Allah Elçisi � Sübh namazı vaxtı 
Bilala belə buyurdu: “Ey Bilal, mənə İslamda sənə fayda verəcəyinə daha 
çox ümid bəslədiyin bir əməlini söylə! Çünki, mən bu gecə Cənnətdə 
qarşımda sənin səndəlinin tıqqıltısını eşitdim”. Bilal dedi: “Gecənin və 
gündüzün hər hansı bir vaxtı tam şəkildə dəstəmaz alaraq Allahın mənə 
yazdığı qədər namaz qılmağımdan İslamda mənə fayda verəcəyinə daha 
çox ümid bəslədiyim başqa bir əməl etmədim”.359 
 
 

                                                 
358 ət-Tirmizi, 3689, 4053; Əhməd, 21918. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
359 Muslim, 6478. 
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NAMAZDA ON, YÜZ VƏ MİN AYƏ OXUYANIN SAVABI 

 
ئَة من قَام بِعشرِ آيات لَم يكْتب من الْغافلني، ومن قَام بِم: «�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
عن عبد اِهللا بنِ عمرٍو  - ٢٤٦

 ».آية كُتب من الْقَانِتني، ومن قَام بِأَلْف آية كُتب من الْمقَنطَرِين
 
246. Abdullah ibn Amr 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Kim (gecə namazında) on ayə oxuyarsa, qafillərdən yazılmaz. 
Kim yüz ayə oxuyarsa, Allaha müti olanlardan yazılar. Kim min ayə 
oxuyarsa, savabı qintarlarla360 yazılar”.361 
 


عن أَبِي هريرةَ  - ٢٤٧  ولُ اللَّهسي�قَالَ: قَالَ رلَّى فص نمو ،نيلافالْغ نم بكْتي لَم ،ةآي ائَةبِم لَةي لَيلَّى فص نم : 
نيلصالْمخ نيالْقَانِت نم بكْتي هفَإِن ،ةآي يائَتبِم لَةلَي  

 
247. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə 
buyurdu: “Kim bir gecədə yüz ayə oxuyaraq namaz qılarsa, qafillərdən 
yazılmaz və kim bir gecədə iki yüz ayə oxuyaraq namaz qılarsa, o, müti və 
ixlaslı kimsələrdən yazılar”.362 
 

TƏKLİKDƏ QILINAN NAFİLƏ NAMAZLARININ FƏZİLƏTİ 
 

اس، كَفَضلِ فَضلُ صالَة الرجلِ في بيته علَى صالَته حيثُ يراه الن« :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
عن صهيب  - ٢٤٨
لَةافلَى النع ةوبكْتالْم.«...»رِينشعساً وماسِ خنِ النيلَى أَعع الَتهلُ صدعت اسالن راهثُ الَ ييعاً حطَولِ تجالَةُ الرص.« 

 
248. Suheyb363 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demiş-
dir: “Fərz namazı nafilə namazından üstün oldüğü kimi, kişinin evində qıl-
dığı nafilə namazı da insanların yanında qıldığı (nafilə) namazdan üstün-
dür”.364 Digər rəvayətdə deyilir: “Bir kişinin təklikdə qıldığı nafilə namaz, 
insanların gözü önündə qıldığı iyirmi beş (nafilə) namaza bərabərdir”.365 
 

                                                 
360 Əbu Hureyra 
 Peyğəmbərin � belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Qintar on iki min uqiyəyə 
bərabərdir. Bir uqiyə yerlə göy arasında olan hər şeydən daha xeyirlidir”. İbn Hibban, 2573. 
361 Əbu Davud, 1398, 1400. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
362 əl-Hakim, 1161. əl-Albani “Sifətus-Salətin-Nəbi” kitabında səhih olduğunu bildirmişdir. 
363 Əbu Yəhyə Suheyb ibn Sinan ər-Rumi � Peyğəmbərin � səhabələrindən olmuşdur. Hicrətin 38-ci 
ilində Mədinədə vəfat etmişdir. 
364 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7322. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4217) həsən olduğunu 
bildirmişdir. 
365 əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3821) səhih olduğunu bildirmişdir.  
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٢٤٩ - نع دينِ زب ثَابِت  
  »الْمكْتوبةَ إِالَّ بيوتكُم فى صالَتكُم أَفْضلُ« قَالَ � النبِى عنِ

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

 
قال تطَوع الرجلِ يف بيته يزِيد على تطَوعه عند الناسِ  �عن ضمرة بن حبيب عن رجل من أصحاب النيب  - ٢٥٠

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

: صالَةُ الرجلِ تطَوعاً حيثُ الَيراه الناس تعدلُ صالَته علَى أَعينِ الناسِ �قَالَ: قَالَ رسولُ اهللا  
عن صهيبٍ  - ٢٥١
.رِينشعساً ومخ 

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

BEYTUL-MƏQDİSDƏ NAMAZ QILMAĞIN FƏZİLƏTİ 
 

٢٥٢ - نع دبع نِ اللَّهرٍو بمع  
نولِ عسر لَ أَنَّ« � اللَّهانَسمي نب داوا � دى لَمنب تيسِ بقْدأَلَ الْمس اللَّه � 
 اللَّه وسأَلَ فَأُوتيه بعده من َألحد ينبغى الَ ملْكًا � اللَّه وسأَلَ فَأُوتيه حكْمه يصادف حكْما � اللَّه سأَلَ ثَالَثَةً خالَالً
� نيغَ حفَر ماِء نبِن جِدسالَ أَنْ الْم هيأْتي دالَ أَح هزهنالَةُ إِالَّ يالص يهأَنْ ف هرِجخي نم هيئَتطمِ خوكَي هتلَدو هفَقَالَ .»أُم 

بِيا � النأَم انتاثْن ا فَقَدمهيطو أُعجأَركُونَ أَنْ وي قَد يطأُع ثَةَالثَّال 
 
252. Abdullah ibn Amr 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Davudun oğlu Süleyman salləllahu aleyhi və səlləm Beytul-Məqdisi 
(Qüds məscidini) tikəndə Allahdan � üç şey istədi; Allahdan � düzgün 

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

MİSVAK VƏ ONDAN İSTİFADƏ EDİB NAMAZ QILMAQ 
 

٢٥٣ - تعمةَ سشائنِ�  عع بِىقَالَ � الن »اكوةٌ السرطْهلْ ماةٌ فَمِلضرم بلرل«. 
 
253. Aişə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm belə 
buyurdu: “Misvak ağzın təmizliyi və Rəbbin razılığıdır”.370 
 

لِّي من اللَّيلِ فَلْيستك فَإِنَّ أَحدكُم إِذَا قَام أَحدكُم يص« :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  �عن جابِرِ بنِ عبد اِهللا  - ٢٥٤
 ».إِذَا قَرأَ في صالَته وضع ملَك فَاه علَى فيه و الَ يخرج من فيه شيٌء إِالَّ دخلَ فَم الْملَك

 
254. Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Sizdən biriniz gecə namaza durarsa, misvakla dişlərini 
təmizləsin. Həqiqətən, sizdən biriniz namazda (Quran) oxuduqda, mələk 
onunla ağız-ağıza durur və onun ağzından çıxanlar mələyin ağzına daxil 
olur”.371 
 

٢٥٥ - نع ىلع 
 فَالَ ويدنو، الْقُرآنَ يستمع خلْفَه فَقَام الْملَك أَتاه يصلِّى قَام إِذَا الْعبد إِنَّ«:وقَالَ بِالسواك أُمرنا: قَالَ 
  .»الْملَك جوف فى كَانت إِالَّ آيةً يقْرأُ فَالَ فيه، علَى فَاه يضع حتى ويدنو يستمع يزالُ

 
255. Əli 
 demişdir: “(Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm) bizə misvakdan 
istifadə etməyi əmr edib buyurdu: “Bəndə qalxıb namaz qılanda bir mələk 
gəlib onun arxasında dayanır, ona yaxınlaşıb oxuduğu Quranı dinləyir. O, 
qulaq asaraq o qədər yaxınlaşır ki, hətta onunla ağız-ağıza durur. Onun 
oxuduğu hər bir ayə də mələyin daxilinə keçir”.372 

                                                 
369 İbn Məcə, 1408; ən-Nəsəi, 693, 701. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
370 ən-Nəsəi, 5; İbn Xuzeymə, 135. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
371 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 2117. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 720) hədisin səhih oldu-
ğunu bildirmişdir. 
372 əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 161, 165. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1213) səhih li-ğey-
rihi olduğunu bildirmişdir. 
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إِذَا قَام الرجل فَتوضأَ لَيالً، أَو نهاراً فَأَحسن وضوءه، واستن، ثُم « :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا 
 عنِ ابنِ شهاب  - ٢٥٦

طَاف بِه ولَم يضع فَاه طَاف بِه ملَك، ودنا منه، حتى يضع فَاه علَى فيه، فَما يقْرأْ إِالَّ في فيه، وإِذَا لَم يستن أَقَام فَصلَّى، أَ
 ».الَ يقُوم إِلَى الصالَة حتى يستن �علَى فيه، وكَانَ رسولُ اِهللا 

 
256. İbn Şihab 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə 
buyurmuşdur: “Bir kişi gecə və ya gündüz gözəl bir şəkildə dəstəmaz alar, 
dişini təmizləyər, sonra namaz qılarsa, bir mələk onu əhatə edər və ona o 
qədər yaxınlaşar ki, ağzını onun ağzına birləşdirər. Onun oxuduğu mələyin 
ağzına daxil olar. Əgər dişlərini təmizləməsə, mələk onu əhatə edər, lakin 
ağzını onun ağzına birləşdirməz”. Ravi dedi: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm dişlərini təmizləmədən namaza durmazdı”.373 

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

 
 .»أَفْضلُ الْأَيامِ عند اِهللا يوم الْجمعة«قَالَ:  �أَنَّ رسولَ اِهللا 
 عن أَبِي هريرةَ  - ٢٥٧

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

٢٥٨ -  نةَ يأَبِعريره � هأَن عمولَ سسر قُولُ � اللَّهي: »نحونَ نرابِقُونَ اآلخالس موي ،ةاميالْق ديب مهوا أَنأُوت 
ابتالْك نا، منلقَب ذَا ثُمه مهموي ىالَّذ فُرِض هِملَيلَفُوا عتفَاخ ،يها فاندفَه ،اللَّه اسا فَالنلَن يهف ،عبت ودها الْيى غَدارصالنو 

دعب غَد«.  
 

258. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, o, Allah Elçisinin � belə dediyini 
eşitmişdir: “Hərçənd onlara 375  bizdən əvvəl Kitab verilmişdir, lakin biz 
sonuncular376 Qiyamət günü birinci377 olacağıq. Onlar özlərinə fərz buyu-
rulmuş bu günləri barəsində ixtilafa düşdülər378. Lakin Allah bizi (bu günü 
ehtiramla keçirməyə) müvəffəq etdi və bu xüsusda insanlar bizim ardımızca 
gəldilər, yəhudilər sabahkı günü 379 , xristianlar isə ondan sonrakı günü 380 
(təntənə ilə qeyd edirlər)”.381 
 


 عن أَبِي هريرةَ - ٢٥٩  ولَ اللَّهسأَلُ  �أَنَّ رسلِّي يصي وهو ملسم دبا عقُهافوةٌ لَا ياعس يهفَقَالَ ف ةعمالْج موي ذَكَر
 زاد قُتيبةُ في رِوايته وأَشار بِيده يقَلِّلُها للَّه شيئًا إِلَّا أَعطَاه إِياها

 
259. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
Cümə günü haqqında danışdı və belə buyurdu: “Cümə günündə elə bir 
saat var ki, hər hansı müsəlman qul namazda həmin saatda Allahdan bir 
şey istəyərsə, şübhəsiz, Allah ona istədiyini verər”. Əli ilə işarə edərək 
saatın qısa bir vaxt olduğunu göstərdi”.382 

                                                 
374 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 2783. əl-Alabani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1098) səhih olduğunu 
bildirmişdir. 
375 Burada yəhudilər və xristianlar nəzərdə tutulur.  
376 Yəni zəmanəyə görə sonuncu ümmətik. 
377 Axirətdə bu ümmətin hamıdan əvvəl Sirat körpüsündən keçib Cənnətə daxil olacağı qəsd edilir.  
378 Allah Kitab əhlinə Cümə gününü ehtiramla keçirməyi vacib buyurmuş, onlar isə bu xüsusda fikir 
ayrılığına düşüb asi olmuşlar. 
379 Yəni şənbə gününü. 
380 Yəni bazar gününü. 
381 əl-Buxari, 876. 
382 Muslim, 852, 1406. 
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٢٦٠ -  كالنِ مسِ بأَن نع�  بِىنِ النقَالَ  �ع هأَن»مرِ إِلَى الْتصالْع دعب ةعممِ الْجوى يى فجرى تةَ الَّتاعوا السس

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

٢٦١ - نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه � »ريمٍ خوي تطَلَع يهف سمالش موي ةعمالْج يهف قلخ مآد) يهفلَ وخأُد 
 الْجمعة يوم مِسيخةٌ وهى إِالَّ دابة من وما الساعةُ تقُوم وفيه مات وفيه علَيه تيب وفيه أُهبِطَ وفيه )منها أُخرِج وفيه الْجنةَ

نم نيح بِحصى تتح طْلُعت سمفَقًا الشش نم ةاعإِالَّ الس الْجِن ساِإلنو يهفةٌ واعالَ س ايفُهادص دبع ملسم وهلِّى وصي 
 التوراةَ كَعب فَقَرأَ قَالَ. جمعة كُلِّ فى بلْ فَقُلْت .يوم سنة كُلِّ فى ذَلك كَعب قَالَ. »إِياها أَعطَاه إِالَّ حاجةً اللَّه يسأَلُ
 قَد سالَمٍ بن اللَّه عبد فَقَالَ كَعبٍ مع بِمجلِسى فَحدثْته سالَمٍ بن اللَّه عبد لَقيت ثُم يرةَهر أَبو قَالَ. � النبِى صدق فَقَالَ

تملةَ عأَي ةاعس ىو قَالَ .هةَ أَبريره فَقُلْت نِى لَهبِرا فَأَخفَقَالَ. بِه دبع اللَّه نالَمٍ بس هى رآخ ةاعس نمِ موي ةعمالْج .
فَقُلْت فكَي ىه رآخ ةاعس نمِ موي ةعمالْج قَدولُ قَالَ وسر ا الَ« � اللَّهفُهادصي دبع ملسم وهلِّى وصي« .لْكتو 

 صالَة فى فَهو الصالَةَ ينتظر مجلسا جلَس من« � اللَّه رسولُ يقُلْ أَلَم مٍسالَ بن اللَّه عبد فَقَالَ. فيها يصلَّى الَ الساعةُ
 .ذَاك هو قَالَ. بلَى فَقُلْت قَالَ. »يصلِّى حتى

 
261. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Günəşin üzərinə doğduğu ən xeyirli gün Cümə günüdür. O gün 
Adəm yaradılmış, (Həmin gün Adəm yaradılmış və Cənnətə daxil edilmiş, 
oradan çıxarılmışdır384), o gün yer üzünə endirilmiş, o gün tövbəsi qəbul 
edilmiş və o gün vəfat etmişdir. Qiyamət günü də o gün qopacaqdır. Cin və 
insanlardan başqa elə bir canlı yoxdur ki, Cümə günü dan yeri ağarandan 
günəş çıxana qədər Qiyamətin qopmasına görə qorxu içində gözləməsinlər. 
Bu gündə elə bir saat vardır ki, müsəlman bir qul həmin saatda namaz 
qılarkən Allahdan dilədiyini Allah ona verər”. Kəb � dedi: “Bu hər ildə bir 
gündür”. Mən dedim: “Xeyr, hər Cümədir”. Kəb � Tövratı oxudu və dedi: 
“Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm doğru soyləyib”. Əbu Hureyra � dedi: 
“Bundan sonra mən Abdullah ibn Səlamla rastlaşdım. Ona Kəblə � olan 
söhbəti dedim. Abdullah ibn Səlam385 � dedi: “Mən o saatın hansı saat 
olduğunu bilirəm”. Əbu Hureyra � dedi: “Mən dedim: “Elə isə mənə də 
söylə!” O dedi: “Cümə gününün ən son saatıdır”. Mən dedim: “Bu necə ola 
                                                 
383 ət-Tirmizi, 489, 491. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
384 Muslim, 2014. 
385 Əbu Yusuf Abdullah ibn Səlam ibn Haris əl-İsraili əl-Ənsari � Peyğəmbərin � səhabələrindən olub, 
əslən İsrail övladlarındandır. Hicrətin 43-cü ilində Mədinədə vəfat etmişdir. 
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bilər?! Axı Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm: “Müsəlman bir qul həmin 
saatda namaz qılarkən...”- deyib. Bu ən son saatda isə namaz qılınmaz”. 
Abdullah ibn Səlam � dedi: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm: “Namaz 
qılmaq üçün bir yerdə oturub gözləyən şəxs namaz qılıncaya qədər 
namazdadır”- deyə buyurmayıbmı?!” Mən: “Bəli”- dedim. O da buyurdu: 
“Bu belədir”.386 
 

٢٦٢ -  اللَّه دبنِ عابِرِ بج نع � ولِ اللَّهسر نقَالَ  �ع هةَ«أَنرشا عتنث ةعمالْج موةً ». ياعس رِيدي» دوجالَ ي
 أَلُ اللَّهسي ملسئًا �ميش  اللَّه اهرِ �إِالَّ آتصالْع دعب ةاعس را آخوهسمفَالْت.« 

 
262. Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Cümə günü on ikidir”- bununla o, saatı qəsd edirdi - 
“(həmin vaxtda) Allaha � dua edən elə bir müsəlman yoxdur ki, Allah � 
(dilədiyini) ona verməsin. Siz (o vaxtı) Əsrdən sonra son saatda axtarın”.387 
 

٢٦٣ - نى أَبِي عوسم رِيعاَألش 
 ويبعثُ ها،هيأَت علَى الْقيامة يوم اَأليام يبعثُ اللَّه إِنَّ«: � اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ 
 كَالثَّلْجِ أَلْوانهم ضوئها، في يمشونَ ، لَهم تضيُء كَرِميها إِلَى تهدى كَالْعروسِ بِها يحفُّونَ أَهلُها منِريةً، زهراَء الْجمعةَ
 يدخلُونَ حتى تعجبا يطْرِقُونَ الَ الثَّقَالن إِلَيهِم ينظُر ورِ،الْكَافُ جِبالِ في يخوضونَ كَالْمسك، يسطَع ورِحيهم بياضا،
 .»الْمحتِسبونَ الْمؤذِّنونَ إِالَّ أَحد يخالطُهم الَ الْجنةَ،

 
263. Əbu Musa əl-Əşari 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Həqiqətən, Allah, günləri Qiyamət günü olduğu kimi gətirəcək. 
Cümə gününü isə parlaq və nurlu halda gətirəcək. Gəlin bəzədilib bəyə 
təhvil verilirmiş kimi, Cümə əhli 388  onu dövrəyə alacaqlar. Onlara işıq 
saçacaq və onun işığının ardınca gedəcəklər. Rəngləri buz kimi ağ olacaq, 
qoxuları müşk ətri verəcək, kəfur dağlarında gedəcəklər, ta Cənnətə girənə 
kimi insan və cinlər təəccübdən gözlərini onlardan çəkməyəcəklər. Onların 
toplumuna Allahdan savab uman müəzzinlərdən başqa heç kəs qarışa 
bilməz”.389 
 

CÜMƏ NAMAZININ FƏZİLƏTİ 
 


 عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ  - ٢٦٤ بِىنِ النقَالَ  �ع هأَن» هأَتريبِ امط نم سمو ةعمالْج مولَ يسنِ اغْتم- 
                                                 
386 Əbu Davud, 1048. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
387 Əbu Davud, 1048, 1050. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
388 Cüməyə daim gedənlər və onu səbəbsiz tərk etməyənlər. 
389 əl-Hakim, 1027. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1872) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 
706) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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اسِ ولَم يلْغُ عند الْموعظَة كَانت كَفَّارةً لما بينهما ومن لَغا ولَبِس من صالحِ ثيابِه ثُم لَم يتخطَّ رِقَاب الن - إِنْ كَانَ لَها 

 ».وتخطَّى رِقَاب الناسِ كَانت لَه ظُهرا
 
264. Abdullah ibn Amr ibn əl-As 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu 

aleyhi və səlləm demişdir: “Kim Cümə günü qüsl edib, zövcəsinin olsa belə 
ətrindən vuraraq gözəl libas geyinsə, sonra (məscidə gəlib) insanların 
çiyinləri üzərindən keçməsə, xütbə verilərkən danışmasa, (bu, onun üçün) 
iki Cümə arasındakı günahlara kəffarə olar. Kim də xütbə verilərkən 
danışsa və insanların çiyinləri üzərindən keçsə, (qıldığı namaz) onun üçün 
Zöhr namazı olar”.390 
 

من توضأَ فَأَحسن الْوضوَء ثُم أَتى الْجمعةَ فَاستمع وأَنصت غُفر لَه  �قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ
 عن أَبِي هريرةَ  - ٢٦٥
نيا باملَغ ى فَقَدصالْح سم نمامٍ وأَي ةُ ثَلَاثَةادزِيو ةعمالْج نيبو ه 

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

٢٦٦ -  ىسٍ الثَّقَفنِ أَوسِ بأَو نع 
 ولَ اللَّهسر تعمقَالَ س� قُولُ ي» كَرتابو كَّرب لَ، ثُمساغْتو ةعاجلُم مولَ يغَس نم
نا مطُوهخي ةطْوبِكُلِّ خ لْغُ كانَ لَهي لَمو تصأَنو عمتاسامِ واِإلم نا مندو كَبري لَمى وشمو ةنلُ سمع جِدإِلَى املَس هتيب 

 ».مها وقيامهاأَجر صيا
 
266. Əus ibn Əus əs-Səqafi 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Kim Cümə günü yaxşıca yuyunaraq qüsl edər, tezdən 
məscidə miniksiz, yeriyərək gedər, imama yaxın oturub onu sakitcə 
dinləyərsə, evdən məscidə qədər atdığı hər addıma görə ona bir illik oruc 
və bir illik gecə namazı savabı yazılar”.392 
 

٢٦٧ -  ىانَ الْفَارِسلْمس نع�  بِىرٍ، : «�قَالَ: قَالَ النطُه نم طَاعتا اسم رطَهتيو ،ةعمالْج مولٌ يجِسلُ رتغالَ ي
هديوبا كُتلِّى مصي نِ، ثُمياثْن نيب قفَرفَالَ ي ،جرخي ثُم هتييبِ بط نم سمي أَو ،نِههد نم ن كَلَّمإِذَا ت تصني ثُم ،لَه 

 ».اِإلمام، إِالَّ غُفر لَه ما بينه وبين الْجمعة اُألخرى

                                                 
390 Əbu Davud, 347. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
391 Muslim, 857, 1419; Əbu Davud, 886.  
392 Əbu Davud, 345. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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267. Salman əl-Farisi � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Hər kim Cümə günü qüsl edib bacardığı qədər təmizlənər, (saç-
larını) yağlayar393 və ya evində olan ətirlə ətirlənər, sonra (Cümə namazına) 
gedər və iki nəfərin arasına girib oturmaz, üstündən keçmədən (bir tərəfə 
çəkilib Allahın) ona buyurduğu namazı qılar və bundan sonra imam xütbə 
verərkən susub dinləyərsə, həmin Cümə ilə ötən Cümə arasında olan (kiçik 
günahları) bağışlanar”.394 
 

منِ اغْبرت قَدماه فى سبِيلِ اللَّه «يقُولُ:  �الْجمعة: سمعت النبِى قَالَ، هو ذَاهب إِلَى  �عن أَبِي عبسٍ  - ٢٦٨
 ».حرمه اللَّه علَى النارِ

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

يحضر الْجمعةَ ثَالَثَةُ نفَرٍ رجلٌ حضرها يلْغو وهو حظُّه منها «قَالَ  � عنِ النبِى  �عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو - ٢٦٩
و ا اللَّهعلٌ دجر وو فَهعدا يهرضلٌ حجطَّ  �رختي لَمو كُوتسو اتصا بِإِنهرضلٌ حجرو هعناَء مإِنْ شو طَاهاَء أَعإِنْ ش

من جاَء �يقُولُ  �دةُ ثَالَثَة أَيامٍ وذَلك بِأَنَّ اللَّه رقَبةَ مسلمٍ ولَم يؤذ أَحدا فَهِى كَفَّارةٌ إِلَى الْجمعة الَّتى تليها وزِيا
 ».�بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها

 
269. Abdullah ibn Amr ibn əl-As � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu 

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

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

OLUN! 
 


عن سمرةَ بنِ جندبٍ  - ٢٧٠  بِيقَالَ: �قَالَ: أَنَّ الن » داعبتالُ يزلَ الَ يجامِ، فَانَّ الراِإلم نوا منادو وا الذِّكْررضاح
خؤى يتاحلَهخإِنْ دو ةني الْجف ر.« 

 
270. Səmura ibn Cundəb 
 rəvayət edir ki,  Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “(Cümə günü) xütbəni dinləyin və imama yaxın olun! Çün-
ki, insan uzaqlaşmağa davam etdikcə, Cənnətə girsə belə (onun yüksək 
mərtəbəsini əldə etməkdə) geridə qalar”.397 
 

CÜMƏ QÜSLU 
 

من توضأَ يوم الْجمعة فَبِها ونِعمت، ومن أَغْتسلَ فَالْغسلُ :« �قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
عن سمرةَ بنِ جندب  - ٢٧١
 ».أَفْضل

 
271. Səmura ibn Cundəb 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Kim Cümə günü dəstəmaz alarsa, gözəl etmişdir. Kim 
qüsl edərsə, bu, daha fəzilətlidir”.398  
 


 عن عبد اللَّه بنِ أَبِى قَتادةَ  - ٢٧٢عمالْج موِسلُ يا أَغْتأَنأَبِى و لَىلَ عخقَالَ: د أَو ةابنج نم لُكفَقَالَ: غُس ة
 ولَ اللَّهسر تعمى سفَإِن ،رالً آخغُس دقَالَ: أَع .ةابنج نم :؟ قَالَ قُلْتةعملْجقُولُ: �لكَانَ « ي ةعمالْج مولَ يسنِ اغْتم

 ».فى طَهارة إِلَى الْجمعة اُألخرى
 
272. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Əbu Qatədə demişdir: “Mən Cümə 
günü qüsl alarkən atam içəri daxil oldu və soruşdu: “Sən cənabət qüslu 
alırsan, yoxsa Cümə qüslu?” Mən: “Cənabət qüslu”- deyə cavab verdim. O 
dedi: “Əlavə bir qüsl al, çünki mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm 
belə buyurduğunu eşitdim: “Kim Cümə günü qüsl edərsə, növbəti Cüməyə 
qədər (kiçik günahlardan) təmiz qalar”.399 
 
 

                                                 
397 Əhməd, 20130. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 200) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 
365) səhih olduğunu bildirmişdir. 
398 ət-Tirmizi, 497; Əbu Davud, 354. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
399 əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 1475; əl-Hakim, 1044; ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 8180. əl-Albani 
“Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6065) həsən olduğunu bildirmişdir. 
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CÜMƏ GÜNÜNÜN İLK SAATINDA MƏSCİDƏ GƏLƏN 

 
وم الْجمعة غُسلَ الْجنابة ثُم راح فَكَأَنما قَرب بدنةً، منِ اغْتسلَ ي«قَالَ:  �أَنَّ رسولَ اللَّه  �عن أَبِي هريرةَ  - ٢٨٣

قَرب كَبشا أَقْرنَ، ومن راح فى  ومن راح فى الساعة الثَّانِية فَكَأَنما قَرب بقَرةً، ومن راح فى الساعة الثَّالثَة فَكَأَنما
اعةً، فَإِذَالسضيب با قَرمفَكَأَن ةسامالْخ ةاعى السف احر نمةً، واججد با قَرمفَكَأَن ةابِعالر ة ترضح اماِإلم جرا خ

ونَ الذِّكْرعمتسكَةُ يالَئالْم« 
 
273. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Cənabət qüslu kimi qüsl edib Cümə gününün ilk saatında 
məscidə gələn dəvə, ikinci saatında gələn inək, üçüncü saatında gələn 
buynuzlu qoç, dördüncü saatında gələn toyuq və beşinci saatında gələn yu-
murta qurban vermiş kimidir. İmam (minbərə) qalxdıqda mələklər zikri 
dinləməyə hazırlaşırlar400”.401 
 

CÜMƏ GÜNÜ CAMAATLA QILINAN SÜBH NAMAZI 
 

 أَفْضلَ الصلَوات عند اللَّه صالةُ الصبحِ يوم الْجمعة في جماعة :�قال رسول اهللا  � عن ابن عمر - ٢٨٤
 
274. İbn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Allah dərgahında ən fəzilətli namaz Cümə günü camaatla 
qılınan Sübh namazıdır”.402 
 

CÜMƏ GÜNÜ VƏ YA GECƏSİ ÖLƏN 
 


 عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو  - ٢٧٥ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر � » قَاهإِالَّ و ةعملَةَ الْجلَي أَو ةعمالْج موي وتممٍ يلسم نا مم
 ».اللَّه فتنةَ الْقَبرِ

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

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

 
٢٧٦ - نةَ أَبِى عامأُم  
 تعرض أُمتى صالَةَ فَإِنَّ جمعة يومِ كُلِّ فى الصالَة من علَى أَكْثروا« :� اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ

لَىى عمِ كُلِّ فوي ،ةعمج نكَانَ فَم مهأَكْثَر لَىالَةً عكَانَ ص مهبى أَقْرنزِلَةً منم«. 

 
276. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Hər Cümə günü mənə çox salavat deyin! Həqiqətən, hər Cümə 
günü ümmətimin salavatı mənə bildirilir. Kimin mənə dediyi salavatı daha 
çox olarsa, (Qiyamət günü) o, mənə daha yaxın mərtəbədə olacaq”.404 
 

٢٧٧ - نسٍ عأَن  
فقال  �عن ربه  فإنه أتاين جربيل آنفا الْجمعة يوم علَى الصالَةَ أَكْثروا« :� اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
 . »عشرا علَيهما على األرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إال صليت أنا ومالئكيت 

 
277. Ənəs 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Cümə günü mənə çoxlu salavat deyin! Həqiqətən, Cəbrail indicə Rəbbi-
min � dərgahından yanıma gəlib Allahın belə dediyini çatdırdı: “Yer üzə-
rində sənə bir dəfə salavat deyən elə bir müsəlman yoxdur ki, Mən və 
mələklərim ona on dəfə salavat etməyək”.405 
 

CÜMƏ GÜNÜ CƏM OLUNAN ƏMƏLLƏR 
 

٢٧٨ -  رِيدالْخ يدعأَبِي س نع
 ولَ اهللا أَنسر عمس ه�  هِدشا، ورِيضم ادعو ،ةعمالْج موي هاميص افَقو نقُولُ: مي
 جِنازةً، وتصدق وأَعتق، وجبت لَه الْجنةُ.

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

 
٢٧٩ - نأبِي ع يدعس رِيدالْخ 
 :هأَن عملَ سوسقُولُ � اِهللا ري: »سمخ نم نلَهمي عف ومٍ،ي هباُهللا كَت نلِ مأَه 
ةنالْج :نم ادضاً عرِيم هِدشةً وازنج امصماً ووي احرو موي ةعمالْج قتأَعةً وقَبر«.  

                                                 
404 əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 5791, 6208, “Şuabul-İman” 3032. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”-
də (№ 1673) həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
405 əl-Munziri “Tərğib vət-Tərhib” 2568. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1662) həsən li-
ğeyrihi adlandırıb. 
406 Əbu Yəalə, 1043. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1023) səhih olduğunu qeyd etmişdir. 
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279. Əbu Səid əl-Xudri 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və 

səlləm belə dediyini eşitdim: “Kim bir gündə bu beş əməli yerinə yetirərsə, 
Allah onu Cənnət əhlindən yazar; xəstəyə baş çəkmək, cənazəni müşayiət 
emək, oruc tutmaq, Cümə namazına getmək və qul azad etmək”.407 

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

 
٢٨٠ - نابِرٍ عج 
 .»صدقَةٌ فَهو فَقريٍ أَو غَنِي إِلَى صنعته معروف كُلُّ« :قَالَ � النبِي عنِ: 

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

إن تبسمك يف وجه أخيك يكتب لك به صدقة وإماطتك األذى  �قال قال رسول اهللا  �عن ابن عمر  - ٢٨١
  عن الطريق يكتب لك به صدقة وإن أمرك باملعروف صدقة وإرشادك الضال يكتب لك به صدقة 

 
281. İbn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Həqiqətən, qardaşının üzünə təbəssüm etməyinə görə sənə bir 
sədəqə yazılır. İnsanlara əziyyət verən şeyləri yoldan kənarlaşdırmağına 
görə bir sədəqə, yaxşı işlər görməyi əmr etməyinə görə bir sədəqə və 
yolunu azana yol göstərməyinə görə sənə bir sədəqə yazılır”.409 
 

كل معروف صدقة وإن من املعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ  �قال قال رسول اهللا 
 عن جابر  - ٢٨٢
 من دلوك يف إناء أخيك

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


 عن أَبو هريرةَ  - ٢٨٣ ولُ اللَّهسلُ �قَالَ ردعقَالَ ت سمالش يهف طْلُعمٍ توقَةٌ كُلَّ يدص هلَياسِ عالن نى ملَامكُلُّ س 
هاعتا مهلَيع لَه فَعرت ا أَوهلَيع لُهمحفَت هتابي دلَ فجالر نيعتقَةٌ ودنِ صياثْنال نيكُلُّ  بقَةٌ ودةُ صبةُ الطَّيمالْكَلقَةٌ قَالَ ودص

 نيطُ الْأَذَى عمتقَةٌ ودص لَاةا إِلَى الصيهشمت ةطْوقَةٌخدالطَّرِيقِ ص 
 
283. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə 
buyurmuşdur: “İnsanların hər bir bədən üzvü üçün günəşin çıxdığı hər bir 
gündə sədəqə vardır. İki nəfər arasında ədalətlə hökm vermək sədəqədir. 
Bir kimsəyə miniyinə minərkən kömək etmək və ya yükünü miniyinə 
yükləməyə kömək etmək sədəqədir. Gözəl bir söz sədəqədir. Namaz 

                                                 
408 Xatib əl-Bağdadi “Cəmiul-Əxləqir-Ravi və Ədəbus-Səmi” 903; İbn Asakir “Tarixu Dəməşq” 24/ 365. 
əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4558) həsən olduğunu bildirmişdir. 
409 əl-Bəzzar, 6097. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2686) səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirib. 
410 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 304. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
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qılmaq üçün (məscidə) atdığın hər addımın əvəzi bir sədəqə (əcri) vardır. 
Əziyyət verən şeyi keçdiyin yoldan uzaqlaşdırmaq (götürmək belə) 
sədəqədir”.411 
 

٢٨٤ -  أَبِي ذَر نع 
قَالَ:  »اِإلميانُ بِاللَّه والْجِهاد في سبِيله«قَالَ: قُلْت: يا رسولَ اللَّه! أَي اَألعمالِ أَفْضلُ؟ قَالَ: 
تعني صانِعا أَو «قَالَ: قُلْت: فَإِنْ لَم أَفْعلْ؟ قَالَ:  »ثَمنا أَنفَسها عند أَهلها، وأَكْثَرها«قُلْت: أَي الرقَابِ أَفْضلُ؟ قَالَ: 

قرَألخ عنصلِ؟ قَالَ:  »تمضِ الْععب نع فْتعإِنْ ض تأَيأَر !ولَ اللَّهسا ري :ا «قَالَ: قُلْتهاسِ، فَإِنالن نع كرش كُفت
  . »ِسكصدقَةٌ منك علَى نفْ

 
284. Əbu Zərr � demişdir: “Mən (Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və səlləm) 
soruşdum: “Ey Allahın Elçisi! Əməllərin hansı biri daha fəzilətli sayılır?” O 
dedi: “Allaha iman gətirmək və Onun yolunda cihad etmək”. Soruşdum: 
“Hansı köləni azad etmək daha yaxşıdır?” Dedi: “Sahibi üçün ən dəyərli və 
ən bahalı olanı”. Mən dedim: “Əgər bunu edə bilməsəm, (onda necə olsun)?” 
O buyurdu: “(Yaxşı) bir iş görən adama kömək et və ya işi bacarmayan 
adamın işini gör”. Dedim: “İşdi, bunu da etməyə qadir olmasam, (onda necə 
olsun)?” O buyurdu: “İnsanlara pislik etməkdən çəkin. (Belə etsən,) bu, sənin 
özünə verdiyin bir sədəqə olar”.412 
 

KİM BU GÜN BORC VERƏRSƏ, SABAH ƏVƏZİ VERİLƏCƏK 
 

٢٨٥ - نةَ أَبِي عريره 
 :نلِ عوسلَكاً إِنَّ« :قَالَ � اِهللا رم ابٍبِب نابِ موة أَبنقُولُ الْجي :نقْرِضِ مي ومالْي زجغَداً، ي 
لَكمابٍ وبِب رقُولُ آخي :ماللَّه طقاً أَعفنلَفاً مخ طأَعِسكاً وملَفاً مت«. 

 
285. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Həqiqətən, bir mələk Cənnət qapılarının birində (dayanaraq) 
belə deyir: “Kim bu gün borc verərsə, sabah əvəzi veriləcək413”. Həmçinin, 
digər qapıda duran mələk də belə deyir: “Allahım (Sənin yolunda) 
xərcləyənə əvəzini ver, xəsislik edənin isə (malını) tələf et!”414 
 

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



130                                                                                                                                     FƏZİLƏTLİ ƏMƏLLƏR    

 

 عن أَبِى الدرداِء  - ٢٨٦ ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر� » انعمسي انيادني لَكَانا مهيتبنثَ بِجعقَطُّ إِالَّ ب سمش تا طَلَعم

نَّ ما قَلَّ وكَفَى خير مما كَثُر وأَلْهى والَ آبت شمس قَطُّ إِالَّ أَهلَ اَألرضِ إِالَّ الثَّقَلَينِ يا أَيها الناس هلُموا إِلَى ربكُم فَإِ
لَّهم أَعط بِجنبتيها ملَكَان يناديان يسمعان أَهلَ اَألرضِ إِالَّ الثَّقَلَينِ ال )ما من يومٍ يصبِح الْعباد فيه إِالَّ ملَكَان ينزِالَن (بعثَ

 ».منفقاً خلَفاً وأَعط ممِسكاً ماالً تلَفاً
 
286. Əbu Dərdə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə 
demişdir: “Hər dəfə günəş doğanda hər iki tərəfinə iki mələk göndərilir. Bu 
iki mələk car çəkərək səslərini cin və insanlardan başqa bütün yer əhlinə 
eşitdirirlər: “Ey insanlar, Rəbbinizə doğru tələsin! Həqiqətən, az və kifayət 
edəcək qədər ruzi, çox və baş qatan ruzidən daha xeyirlidir!” Hər dəfə 
günəş batanda hər iki tərəfinə iki mələk göndərilir. (Hər səhər insanlar yu-
xudan oyandıqda, yer üzünə iki mələk enir415). Bu iki mələk car çəkərək 
səslərini cin və insanlardan başqa bütün yer əhlinə eşitdirirlər: “Allahım, 
malını (Sənin yolunda) xərcləyən hər kəsə (etdiyi yaxşılığın) əvəzini ver! 
Allahım, xəsislik edən hər kəsin (malını) tələf et!”416 
 

SÜD SƏDƏQƏ EDƏN 
 

٢٨٧ -  لُغُ بِهبةَ يريرأَبِى ه نع»يمظا لَعهرإِنَّ أَج سبِع وحرتو سو بِعدغاقَةً تن تيلَ بأَه حنملٌ يجأَالَ ر.« 
 
287. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Bilin ki, bir qab səhər və bir qab axşam süd verən dəvəni 
bir ailəyə hədiyyə edən kişinin mükafatı çox böyükdür”.417 
 

 كَانَ زقَاقاً هدى أَو ورِقٍ أَو بنٍلَ منِيحةَ منح من« :يقُولُ � اِهللا رسولَ سمعت: قَالَ 
 عازِبٍ بنِ الْبراِء عن - ٢٨٨
ثلَ لَهتقِ مع ةقَبر«.  

 
288. Bəra ibn Azib 
 demişdir: “Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə 
buyurduğunu eşitdim: “Kim südündən istifadə etməsi üçün qoyun və ya 
keçi verər, borc pul verər, yolunu tapa bilməyənə yol göstərərsə, ona bir 
kölə azad etmiş kimi savab verilir”.418 
 
 
                                                 
415 əl-Buxari, 1442. 
416 Əhməd, 21769, 22353. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 443, 920) səhih olduğunu bildirib. 
417 Muslim, 2404. 
418 ət-Tirmizi, 1957, 2084. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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QIRX YAXŞILIQ 

 
٢٨٩ -  نعدبع نِ اللَّهرٍو بمولُ قَالَ: قَالَ � عسر ونَ« :� اللَّهعبلَةً أَرصخ نالَهةُ أَعنِيحزِ، منا الْعم نلٍ مامع 
  .»الْجنةَ بِها اللَّه أَدخلَه إِالَّ موعودها وتصديق ثَوابِها رجاَء منها صلَةبِخ يعملُ

 
289. Abdullah ibn Amr � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Qırx yaxşılıq var ki, bunların ən üstünü, ehtiyacı olan kimsəyə 
(müvəqqəti olaraq südündən istifadə etmək üçün) sağmal keçi verməkdir. 
Hər kim savabını (Allahdan) umaraq və vəd olunanı təsdiq edərək bu 
yaxşılıqlardan birini yerinə yetirsə, Allah bunun sayəsində onu Cənnətə 
daxil edər”.419 
 

BİRİNCİ ÖZÜNDƏN BAŞLA 
 

قال قال رجل يا رسول اهللا عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر فقال أنفقه على 
 عن جابر  - ٢٩٠
 خادمك أو قال على ولدك قال عندي آخر قال ضعه يف سبيل اهللا وهو أخسها

 
290. Cabir 
 rəvayət edir ki, bir kişi dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mənim bir 
dinarım var”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Onu özünə xərclə”. 
Kişi dedi: “Məndə biri də var”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: 
“Onu xidmətində durana, - yaxud dedi ki, - uşağına xərclə”. Kişi dedi: 
“Məndə biri də var”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Onu Allah 
yolunda sərf et. Bu da ən kiçiyidir”.420 
 

٢٩١ - نةَ أَبِى عريره  �قَالَ رأَم بِىالن � قَةدلٌ فَقَالَ بِالصجا رولَ يسر ى اللَّهدنع ارينفَقَالَ. د »قدصت لَى بِهع 
فِْسكقَالَ. »ن دنىع رقَالَ. آخ »قدصت لَى بِهع كلَدى قَالَ. »ودنع رقَالَ. آخ »قدصت لَى بِهع كتجوز« .قَالَ أَو 

»جِكوى قَالَ. »زدنع رقَالَ. آخ »قدصت لَى بِهع كمادى قَالَ. »خدنع رقَالَ. آخ »تأَن رصأَب«. 
 
291. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
sədəqə verməyi əmr etdi və bir kişi dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mənim bir 
dinarım var”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Onu özünə 
xərclə”. Kişi dedi: “Məndə biri də var”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 

buyurdu: “Onu övladına xərclə”. Kişi dedi: “Məndə biri də var”. Allah 
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Onu həyat yoldaşına xərclə”. Kişi 

                                                 
419 əl-Buxari, 2631. 
420 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 750. əl-Albani hədisi səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 



132                                                                                                                                     FƏZİLƏTLİ ƏMƏLLƏR    

 
dedi: “Məndə biri də var”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: 
“Onu da qulluqçuna xərclə”. Kişi dedi: “Məndə biri də var”. Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Onu sən daha yaxşı bilirsən421”.422 
 

AİLƏNƏ XƏRCLƏMƏYİ UNUTMA! 
 

وما أطعمت  يقول ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة �أنه مسع رسول اهللا 
 عن املقدام بن معدى كرب  - ٢٩٢
 ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة

 
292. Miqdəm ibn Mədikərib 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisinin salləllahu aleyhi 

və səlləm belə dediyini eşitdim: “Özün nə yesən sənin üçün sədəqədir. Övla-
dına nə yedirtsən, o da sənin üçün sədəqədir. Zövcənə nə yedirtsən, o da 
sənin üçün sədəqədir. Xidmətçinə nə yedirtsən, o da sənin üçün sədə-
qədir”.423 
 

٢٩٣ -  نعةَ أُملَمس � قَالَت: ا قُلْتولَ يسر اللَّه ىأَل رأَنْ أَج قفلَى أُننِى عةَ أَبِى بلَمس اإِنم مه نِىفَقَالَ ؟ب: 
  .»علَيهِم أَنفَقْت ما أَجر فَلَك علَيهِم، أَنفقى«

 
293. Ummu Sələmə � demişdir: “Mən dedim: Ey Allahın Elçisi, (malım-
dan) Əbu Sələmənin uşaqlarına xərclədiyimə görə mənə savab çatırmı? 
Axı, onlar həm də mənim uşaqlarımdır?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “(Malından) onlara xərclə, xərclədiyin qədər savab qazanacaq-
san”.424 
 

قال أربعة دنانري دينارا أعطيته مسكينا ودينارا أعطيته يف رقبة ودينارا أنفقته يف  �عن النيب � عن أيب هريرة  - ٢٩٤
  دينارا أنفقته على أهلك أفضلها الذي أنفقته على أهلكسبيل اهللا و

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

                                                 
421 Yəni bundan sonra istədiyinə sədəqə ver və ya özündə saxla, ixtiyarın öz əlindədir.  
422 Əbu Davud, 1691, 1693. əl-Albani hədisin həsən olduğunu qeyd etmişdir. 
423 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 82. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
424 əl-Buxari, 1467. 
425 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 751. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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٢٩٥ - نع دبنِ اِهللا عرِو بمنِ عةَ، بيأُم نع أَبِيه 
 فَهو امرأَته الرجلٌ أَعطَى ما« :يقُولُ � اِهللا رسولَ سمعت: قَالَ 
 .»صدقَةٌ

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

نفقه الرجل على عياله ودينار أنفقه على أصحابه يف سبيل أأفضل دينار إن من قال  �عن النيب 
 عن ثوبان  - ٢٩٦
رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال  أياهللا ودينار أنفقه على دابته يف سبيل اهللا قال أبو قالبة وبدأ بالعيال و

 �صغار حىت يغنيهم اهللا 
 
296. Səubən 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Ən fəzilətli dinar kişinin ailəsinə xərclədiyi dinar, sonra Allah yolundakı 
dostlarına xərclədiyi dinar və Allah yolundakı (cihadda olan) heyvanına 
xərclədiyi dinardır”. Əbu Qilabə deyir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
öncə ailədən başladı. Hansı kişi, ailəsindəki körpələri Allah � ehtiyacdan 
qurtarana qədər malından onlara xərcləyən adamdan daha böyük savab 
qazana bilər?!”427 
 

إال  �قال لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي ا وجه اهللا  �أنه أخربه أن النيب 
 عن سعد بن أيب وقاص  - ٢٩٧
 أجرت ا حىت ما جتعل يف فم امرأتك

 
297. Sad ibn Əbu Vəqqas 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm dedi: “Allahın � Üzünü diləyərək xərclədiyin hər bir şey sayəsində, 
hətta həyat yoldaşının ağzına qoyduğun loxmaya görə savab qazanır-
san”.428 
 

SAVABINI ALLAHDAN UM! 
 

 ل من أنفق نفقة على أهله وهو حيتسبها كانت له صدقةقا �عن النيب 
 عن أيب مسعود البدري  - ٢٩٨
 
298. Əbu Məsud əl-Bədri 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

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

ZƏKAT MƏMURU 
 

٢٩٩ - عِ بافر نيجٍ عدنِ خ
الْعامل علَى الصدقَة بِالْحق، كَالْغازِي في سبِيلِ « يقُولُ: �قَالَ: سمعت رسولَ اِهللا  
هتيإِلَى ب رجِعى يتالَى حعاِهللا ت.« 

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

 بِه أُمر ما -  عطىي قَالَ وربما - ينفذُ الَّذى اَألمني الْمسلم الْخازِنُ« :قَالَ � النبِى عنِ � موسىعن أَبِي  - ٣٠٠
  .»الْمتصدقَينِ أَحد بِه، لَه أُمر الَّذى إِلَى فَيدفَعه نفْسه، بِه طَيب موفَّرا كَامالً

 
300. Əbu Musa � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Özünə əmr ediləni mükəmməl şəkildə – könül xoşluğu ilə 
yerinə yetirib (sədəqəni) veriləcək adama çatdıran, (başqasının malını) 
qoruyan etibarlı müsəlman sədəqə verən iki nəfərdən biri hesab olunur 
(sədəqəni verən adam qədər savab qazanır)”.431 
 

SU SƏDƏQƏSİ 
 

٣٠١ - نةَ أَبِي عريره  
 "ماٍء من أَجرا أَعظَم صدقَةٌ لَيس: "قَالَ � النبِي عنِ

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

٣٠٢ - نع يدعا أَنَّ سدعىأَ ست بِىفَقَالَ � الن أَى قَةدالص بجأَع كاُء« قَالَ إِلَيالْم«. 
 
302. Səid ibn əl-Museyyib 
 rəvayət edir ki, Sa'd ibn Ubadə 
 Peyğəmbərin 
salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib ondan soruşdu: “Hansı sədəqə sənin 

                                                 
429 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 749. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
430 Əbu Davud, 2936, 2938. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
431 əl-Buxari, 1438; Muslim, 2410. 
432 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 3106. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 960) həsən li-ğeyrihi 
olduğunu bildirmişdir. 
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daha çox xoşuna gəlir?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm: “Su!”- deyə 
buyurdu”.433 
 

٣٠٣ - نع دعس 
 نعم« :قَالَ عنها؟ أَتصدق أَنْ أَفَينفَعها توصِ ولَم توفِّيت أُمي إِنَّ رسولَ يا :فَقَالَ � النبِي أَتى أنه: 
كلَيعاِء وبِالْم«. 

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

HƏR BİR MÜSƏLMAN SƏDƏQƏ VERMƏLİDİR 
 

٣٠٤ -  نى  أَبِىعوسم�نِ ع بِىلَى« :قَالَ � النمٍ كُلِّ علسقَةٌ مدا فَقَالُوا. »صي بِىن اللَّه نفَم لَم جِدلُ« :قَالَ يمعي 
هدبِي فَعنفَي هفْسن قدصتيفَإِنْ قَالُوا. »و لَم جِدلَقَا ي: »نيعذَا ي ةاجالْح وفلْهفَإِنْ قَالُوا. »الْم لَم جِدلْ« :قَالَ. يمعفَلْي 

،وفرعبِالْم ِسكملْينِ وع را الشهفَإِن قَةٌ لَهدص«.  
 
304. Əbu Musa � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Hər bir müsəlman sədəqə verməlidir”. (Səhabələr) soruşdular: 
“Ey Allahın peyğəmbəri! (Sədəqə verməyə bir şey) tapmasa necə?” 
(Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm) buyurdu: “Öz əlləri ilə işləyib qazansın 
və (bu qazancından) həm özü faydalansın, həm də (başqalarına) sədəqə 
versin”. (Səhabələr) soruşdular: “(Bunu) edə bilməsə necə?” (Peyğəmbər 
salləllahu aleyhi və səlləm) buyurdu: “Ehtiyacı olan çarəsiz adama kömək etsin”. 
(Səhabələr) soruşdular: “(Bunu da) edə bilməsə necə?” (Peyğəmbər salləllahu 

aleyhi və səlləm) buyurdu: “Yaxşı işlər görsün və şər əməllərdən çəkinsin. 
Həqiqətən də, bu onun üçün sədəqə olar”.435  
 

SƏDƏQƏ HALAL QAZANCDAN VERİLMƏLİDİR 
 


 عن أَبو هريرةَ  - ٣٠٥ ولُ اللَّهسقَالَ ر� لَا يبٍ وطَي نم قَةدبِص دأَح قدصا تا مذَهإِلَّا أَخ بإِلَّا الطَّي لُ اللَّهقْب
 يربي أَحدكُم فَلُوه أَو فَصيلَهالرحمن بِيمينِه وإِنْ كَانت تمرةً فَتربو في كَف الرحمنِ حتى تكُونَ أَعظَم من الْجبلِ كَما 

 
                                                 
433 Əbu Davud, 1679, 1681. əl-Albani hədisin həsən olduğunu bildirmişdir. 
434 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 8061. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 961) və “Silsilətul-
Əhədisis-Sahiha”da (№ 2615) səhih olduğunu bildirmişdir. 
435 əl-Buxari, 1445. 
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305. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: 
“Kim halal qazancından bir sədəqə verərsə - Allah da halal maldan 
başqasını qəbul etməz - şübhəsiz Rahmən onu sağ Əli ilə - Onun hər iki əli 
sağdır - qəbul edər. Bu sədəqə bir dənə xurma da olsa, birinizin süddən 
təzə kəsilmiş dayçasına və ya dəvə balasına baxıb böyütməsi kimi, o bir 
xurma Rahmənin ovucunda dağdan da böyük olana qədər böyüyər”.436 
 


 عن أَبِي هريرةَ - ٣٠٦  بِيالن ني �عا فتوص عمضِ فَسالْأَر نم لٌ بِفَلَاةجا رنيقَالَ ب  يقَةَ فُلَاندقِ حاس ةابحس
كذَل تبعوتاس اجِ قَدرالش لْكت نةٌ مجرفَإِذَا ش ةري حف اَءهغَ مفَأَفْر ابحالس كى ذَلحناَء فَإِذَا  فَتالْم عبتفَت اَء كُلَّهالْم

بِمسحاته فَقَالَ لَه يا عبد اللَّه ما اسمك قَالَ فُلَانٌ للاسمِ الَّذي سمع في السحابة فَقَالَ  رجلٌ قَائم في حديقَته يحولُ الْماَء
قِ حديقَةَ فُلَان لاسمك ولُ اسلَه يا عبد اللَّه لم تسأَلُنِي عن اسمي فَقَالَ إِني سمعت صوتا في السحابِ الَّذي هذَا ماؤه يقُ

و هبِثُلُث قدصا فَأَتهنم جرخا يإِلَى م ظُري أَنذَا فَإِنه ا إِذْ قُلْتا قَالَ أَميهف عنصا تفَما ثُلُثَهيهف دأَري ثُلُثًا واليعا وو  آكُلُ أَن
بةَ الضدبع نب دماه أَحثَندذَا الْإِحانَ بِهسكَي نب بها وثَندةَ حلَمأَبِي س نزِيزِ بالْع دبا عثَندح داوو دا أَبنربأَخ ي رغَي ادنس

 أَنه قَالَ وأَجعلُ ثُلُثَه في الْمساكنيِ والسائلني وابنِ السبِيلِ
 

306. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Bir kişi düzənlik bir yerdə dayanmışdı. Birdən göydəki bir 
buluddan belə bir səs gəldiyini eşitdi: “Filankəsin baxçasını sula!” və 
həmin bulud qara daşlı bir sahəyə yönələrək suyunu (yagışını) oraya 
boşaltdı. Orada olan arxlardan biri suyun hamısını özünə çəkdi. Kişi suyun 
ardınca gedərək gəlib bir kişinin bostanın içində əlindəki alətlə suyun 
yönünü dəyişdirdiyini gördü. Kişi ondan: “Ey Allahın qulu, adın nədir?” 
deyə soruşdu. O: “Filankəs” deyə, buluddan eşitdiyi adı ona xəbər verdi. 
Ondan: “Adımı nə üçün soruşdun?” deyə soruşduqda kişi belə dedi: “Mən, 
suyunu işlətdiyin bir buluddan filankəsin bağçasını sula”, deyə sənin adın 
çəkilən bir səs eşitdim. Sən burada nə edirsən?” O, kişiyə belə cavab verdi: 
“Belə deyirsənsə, mən ondan (bostandan) alınan məhsula baxıb, onun 
üçdəbirini sədəqə verirəm. Üçdəbirini isə mən və ailəm yeyirik. Qalan 
üçdəbirini isə ona (torpağa) qaytarıram”. Başqa bir rəvayətdə isə belə 
deyilir: “Üçdəbirini miskinlərə, istəyənlərə və (pulu qurtarıb) yolda qalan 
müsafirə (yolçulara) verirəm”.437 
 

VAXTINDA VERİLƏN SƏDƏQƏ 
 

٣٠٧ -  نةَ يأَبِعريره �اَء :قَالَ لٌ ججإِلَى ر بِىا :فَقَالَ � النولَ يسر اللَّه أَى قَةدالص ظَما أَعرأَنْ« :قَالَ أَج قدصت 
                                                 
436 əl-Buxari, 1410, 1321; Muslim, 1014, 1684.  
437 Muslim, 5299. 
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تأَنو يححص ،يححى ششخت لُ الْفَقْرأْمتى، ونالَ الْغهِلُ ومى تتإِذَا ح تلَغب لْقُومالْح قُلْت فُالَنكَذَا، ل فُالَنلكَذَا، و 
قَدكَانَ و فُالَنل«  

 
307. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Bir nəfər Peyğəmbərin 
salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi, savabı ən böyük 
olan sədəqə hansıdır?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Bu, 
sənin sağlam və xəsis olduğun, kasıb olmaqdan ehtiyat etdiyin və varla-
nacağına ümid bəslədiyin halda verdiyin sədəqədir. Bir də ki, sədəqə 
verməyi, canın boğazına yetişən vaxta, özün də “filankəsə bu qədər, 
filankəsə də bu qədər (verin)” (deyə vəsiyyət edəcəyin günə) saxlama. 
(Çünki) həmin vaxt (mal-dövlətin) başqalarına (miras) qalacaq”.438 
 

AĞAC ƏKMƏK SAVAB QAZANDIRIR 
 

٣٠٨ -  نسِعنِ أَنب كالم � نع بِيا قَالَ � النم نمٍ ملسم سا غَرسفَأَكَلَ غَر هنانٌ مسإِن ةٌ أَوابكَانَ إِالَّ د لَه بِه 
   .صدقَةٌ

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

٣٠٩ - ج نابِرٍ ع 
 ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر� » هنم رِقا سمقَةٌ ودص لَه هنلَ ما أُكا إِالَّ كَانَ مسغَر رِسغمٍ يلسم نا مم
 ».يرزؤه أَحد إِالَّ كَانَ لَه صدقَةٌلَه صدقَةٌ وما أَكَلَ السبع منه فَهو لَه صدقَةٌ وما أَكَلَت الطَّير فَهو لَه صدقَةً والَ 

 
309. Cabir 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyur-
muşdur: “Hər hansı bir müsəlman bir ağac əkərsə, ondan yeyilən bir şey 
onun üçün sədəqə olar. Ondan oğurlanan bir şey onun üçün sədəqə olar. 
Vəhşi heyvanların ondan yediyi bir şey onun üçün sədəqə olar. Quşun 
ondan yediyi bir şey onun üçün sədəqə olar. Ondan kimsə nə isə əskiltsə, 
bu onun üçün sədəqə olar”.441 
 

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

 
٣١٠ -  كنِ فَاتمِ بيرخ نع 
 ».من أَنفَق نفَقَةً فى سبِيلِ اللَّه كُتبت لَه بِسبعمائَة ضعف« �اللَّه  قَالَ قَالَ رسولُ

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

٣١١ - نأَبِى ع ودعسم  
 الْقيامة يوم لَيأْتين« � اللَّه رسولُ فَقَالَ اللَّه سبِيلِ فى مخطُومة بِناقَة تصدق رجالً أَنَّ
ائَةمعببِس اقَةن ةطُومخم«. 

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

QOŞA SƏDƏQƏ VERMƏK 
 

٣۱٢ -  ا ذَرأَب يتةَ قَالَ لَقاوِيعنِ مةَ بعصعص نع 
قَالَ قُلْت  ولُ اللَّهسقَالَ ر معثْنِى. قَالَ ندمٍ « �حلسم دبع نا مم
 وهعدي مكُلُّه ةنةُ الْجبجح هلَتقْبتإِالَّ اس بِيلِ اللَّهى سنِ فيجوز الٍ لَهكُلِّ م نم قفنيهدنا عقَالَ ». إِلَى م كذَل فكَيو قُلْت

 ».كَانت إِبِالً فَبعريينِ وإِنْ كَانت بقَرا فَبقَرتينِ إِنْ«
 
312. Sasaə ibn Muaviyə rəvayət edir ki, Əbu Zərr 
 ilə qarşılaşdım və 
dedim: “Mənə bir hədis danış!” O dedi: “Yaxşı, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm belə buyurmuşdur: “Allah yolunda hər cür maldan qoşa sədəqə 
verən elə bir müsəlman qul yoxdur ki, Cənnət keşikçiləri onu qarşılamasın 
və hər biri özü durduğu qapıdan onu dəvət etməsin”. Mən dedim: “Bu ne-
cə olur?” Əbu Zərr 
 dedi: “Dəvəsi varsa, iki dəvə, inəyi varsa, iki inək”.445 
 

ORTA YOL TUTMAQ 
 

 .»الصدقَة شطرِ مجرى يجرِي السلَف إِنَّ« :قَالَ � النبِي أَنَّ:  
مسعود ابنِ عنِ - ٣۱٣

 

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

SƏDƏQƏ ACLIĞI ARADAN QALDIRIR 
 

٣۱٤ - نةَ عكْرِمع 
 كَما الْخطيئَةَ وتطْفئُ الْجائعِ من تسد فَإِنها بِتمرة، ولَو تصدقُوا« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
 .»النار الْماُء يطْفئُ

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

QOHUMA VERİLƏN SƏDƏQƏ 
 

٣۱٥ - نأَبِي ع وبأَي 
 .»الْكَاشحِ الرحم ذي علَى الصدقَةُ الصدقَة أَفْضلُ« :� لنبِيا قَالَ: قَالَ 

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

٣۱٦ - انَ بلْما سهمع نرٍ عامنِ ع 
 بِىالن لُغُ بِهبقَالَ  �ي» جِدي كَةٌ فَإِنْ لَمرب هرٍ فَإِنملَى تع رفْطفَلْي كُمدأَح إِذَا أَفْطَر
ورطَه هاُء فَإِنا فَالْمرمقَالَ ». تو»نمِ ثحى الرلَى ذع ىهقَةٌ ودنيِ صكسلَى الْمقَةُ عدلَةٌالصصقَةٌ ودص انت.« 

 
316. Səlman ibn Amir 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Sizdən biriniz iftar etdikdə xurma ilə iftar etsin, çünki o bərəkət-
dir. Əgər xurma tapmazsa, su ilə iftar etsin, çünki o pakdır”. Həmçinin, o 
demişdir: “Miskinə sədəqə verməyin bir sədəqə savabı vardır. Qohuma 
sədəqə verməyin isə iki savabı vardır; sədəqə savabı və qohumluq əlaqələ-
rini möhkəmlətmək savabı”.449 
 

GİZLİ SƏDƏQƏ 
 

٣۱٧ - نأَبِي ع ديعس رِيدالْخ 
 في تزِيد الرحمِ وصلَةُ الرب، غَضب تطْفيُء السر صدقَةُ« :قَالَ � النبِي عنِ: 
                                                 
446 Əhməd, 3911. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1640) səhih olduğunu bildirmişdir. 
447  İbnul-Mubarak “əz-Zuhd” 651. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 2951) səhih olduğunu 
bildirmişdir. 
448 Əhməd, 23577. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1110) səhih olduğunu bildirmişdir. 
449 ət-Tirmizi, 658, 660. əl-Albani bu hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
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 .»السوِء مصارِع يقي الْمعروف وفعلُ الْعمرِ،

 
317. Əbu Səid əl-Xudri 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Gizli olaraq verilən sədəqə Allahın qəzəbini söndürür, qohum-
luq əlaqələrini möhkəmlətmək ömrü artırır və insanlara yaxşılıq etmək isə 
pis aqibətdən qoruyur”.450 
 

SƏDƏQƏ VERƏN KASIBLIQDAN QORXMAZ 
 

٣۱٨ - نه عديرب 
 سبعين لحيي عنها يفُك حتى لصدقَة،ا من شيئاً رجلٌ يخرِج ما« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
 .»شيطَاناً

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

UCA ALLAH SİMİCLİK ETMƏYƏNƏ NEMƏTİNİ ƏSİRGƏMƏZ 
 

٣۱٩ - نةَ عشائلَ أَنَّ: � عوسا قَالَ � اِهللا ري لَها فهترمإِنَّ«: ع لَك نرِ ملَى اَألجرِ عقَد بكصن كفَقَتنو«. 

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

٣٢٠ - ناَء عمأَس تكْرٍ أَبِى بِنا�  بهأَن اَءتج بِىالن � ا فَقَالَتي بِىن اللَّه سى لَيٌء لىا إِالَّ شلَ مخلَ أَدعى ريبالز 
  .»علَيك اللَّه فَيوعى توعى والَ استطَعت ما ارضخى« فَقَالَ علَى يدخلُ مما أَرضخ أَنْ جناح علَى فَهلْ

 
320. Əsma bint Əbu Bəkr � belə rəvayət edir: “O, Peyğəmbərin salləllahu 

aleyhi və səlləm yanına gələrək belə demişdir: “Ey Allahın Peyğəmbəri! 
Zubeyrin mənə gətirdiyi şeylərdən başqa bir şeyim yoxdur. Mənə verilən 
şeylərdən cüzi bir şey versəm, mənə günah olmaz ki?” Peyğəmbər salləllahu 

                                                 
450  əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 3442. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3760) səhih olduğunu 
bildirmişdir. 
451  əl-Hakim, 1521; Əhməd, 23012. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5814) və “Silsilətul-
Əhədisis-Sahiha”da (№ 1268) səhih olduğunu bildirmişdir. Hədisdə insanın sədəqə vermək istəyərkən 
yetmiş şeytanın onu kasıblıqla qorxudaraq sədəqə verməkdən çəkindirməyə çalışması nəzərdə tutulur. 
452 əl-Hakim, 1733. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 2160) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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aleyhi və səlləm belə buyurdu: “Bacardığını ver, simiclik etmə ki, Uca Allah 
da səndən nemətlərini əsirgəməsin”.453 
 

HƏDİYYƏ DƏ SƏDƏQƏDİR 
 

 قال من منح منيحة أو هدى زقاقا أو قال طريقا كان له عدل عتاق نسمة �عن النيب 
 عن الرباء بن عازب  - ٣٢١
 
321. Bəra ibn Azib 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
dedi: “Kim bir dəvə (yaxud qoç) hədiyyə versə və ya bir küçə (yaxud yol) 
göstərsə, ona bir kölə azad etdiyi qədər savab yazılar”.454 
 

XƏSİSLƏ ƏLİAÇIĞIN MİSALI 
 

٣٢٢ -  نةَ أَبِىعريره � هأَن عمولَ سسر قُولُ � اللَّهثَلُ«: ييلِ مخقِ الْبفنالْمو نِ، ثَلِكَملَيجا رهِملَيع انتبج نم 
،يددح نا مهِميا، إِلَى ثُديهِماقرا تفَأَم قفنفَالَ الْم قفنإِالَّ ي تغبس - أَو تفَرلَى - وع هى جِلْدتح ىفخت هاننب فُوعتو 

،ها أَثَرأَميلُ وخرِي فَالَ الْبيأَنْ د قفنئًا ييإِالَّ ش كُلُّ لَزِقَت لْقَةا، حهكَانم وا فَههعسوالَ يو ِسعتت«   
 
322. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm 
belə dediyini eşitmişdir: “Xəsislə əliaçıq adamın məsəli, əyninə, (bədəninin) 
sinədən körpücük sümüklərinə qədər olan hissəsini örtən, dəmir cübbə 
geymiş iki adamın məsəlinə bənzəyir. Əliaçıq adama gəlincə, o, (hər dəfə 
öz malından) xərclədikdə (cübbəsi) genişlənir, yaxud böyüyür və (bu 
genişlənmə) cübbəsi ta onun barmaqlarının üstünü örtənə qədər və ayaq 
izlərini silənədək455 (beləcə böyüyüb genişlənir). Xəsislik edənə gəldikdə isə 
o, (hər dəfə malından) xərcləmək istədikdə (cübbənin) dəmir həlqəsi yerinə 
yapışır və o, cübbəsini genişləndirməyə çalışsa da, cübbə genişlənmir ki, 
genişlənmir”.456 
 

BİR DİRHƏM SƏDƏQƏ EDƏN 
 

٣٢٣ - نةَ أَبِى عريره  
 لَه رجلٌ« قَالَ وكَيف اللَّه رسولَ يا قَالُوا. »أَلْف مائَةَ درهم سبق« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
انمهرذَ دا فَأَخمهدأَح قدصفَت لٌ بِهجرو الٌ لَهم ريذَ كَثفَأَخ نضِ مرع هالائَةَ مم أَلْف قدصا فَتبِه«. 

                                                 
453 Muslim, 2425. 
454 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 890. əl-Albani səhih olduğunu qeyd etmişdir. 
455  Burada cübbənin ətəyinin yerlə sürünməsi və sahibinin günahlarını ört-basdır etməsi nəzərdə 
tutulur. 
456 əl-Buxari, 1443; Muslim 1021, 1696; ən-Nəsəi, 2547. 
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323. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Bir dirhəm yüz min dirhəmdən irəlidədir”. Səhabələr: “Ey 
Allahın Elçisi, bu necə ola bilər?”- deyə soruşdular. Allah Elçisi salləllahu 

aleyhi və səlləm buyurdu: “İki dirhəmi olub birini sədəqə verən adam hara, 
mal-dövləti olub ondan yüz min dirhəm sədəqə verən insan hara!”457 
 

VERƏN ƏL ALAN ƏLDƏN ÜSTÜNDÜR 
 

٣٢٤ -  نيمِعكنِ حب امٍحز �نِ ع بِىقَالَ � الن: »دا الْيلْيالْع ريخ نم دفْلَى، الْيأْ السدابو نولُ، بِمعت ريخو قَةدالص 
نرِ عى، ظَهنغ نمو ففعتسي فَّهعي ،اللَّه نمنِ وغتسي نِهغي اللَّه«.  

 
324. Həkim ibn Hizam � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Verən əl alan əldən daha xeyirlidir. Baxmağın vacib olan kimsə-
lərdən458 başla. Ən xeyirli sədəqə, zəngin ikən verilən (sədəqədir). İffətli 
olmaq istəyəni Allah iffətli edər. (İnsanlara) möhtac olmaq istəməyən kim-
səni Allah heç kəsə möhtac etməz”.459 
 

٣٢٥ - نطَارِقٍ ع ارِبِىحالْم  
 يد« يقُولُ وهو الناس يخطُب الْمنبرِ علَى قَائم � اللَّه رسولُ فَإِذَا الْمدينةَ قَدمنا قَالَ
 .»أَدناك أَدناك ثُم وأَخاك وأُختك وأَباك أُمك تعولُ بِمن وابدأْ الْعلْيا الْمعطى

 
325. Tariq əl-Muharibinin 
 belə deməsi rəvayət olunur: “Mədinəyə çatdıq-
da Allahın Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm minbərin üstündə ayaq üstə dura-
raq camaata xütbə oxuyurdu: “Verən əl üstündür. Sənin öhdəndə olan 
anandan, atandan, bacından, qardaşından, sonra sənə ən yaxın (olanlardan 
və ondan sonra bir qədər uzaq) olanlardan başla!”460 
 

فَأَعطَانِي ثُم سأَلْته فَأَعطَانِي ثُم قَالَ إِنَّ هذَا فَأَعطَانِي ثُم سأَلْته  �سأَلْت النبِي  قَالَ 
 عن حكيمِ بنِ حزامٍ - ٣٢٦
كاربي فْسٍ لَمن افربِإِش ذَهأَخ نمو يهف لَه ورِكفْسٍ بيبِ نبِط ذَهأَخ نةٌ فَملْوةٌ حرضالَ خأْكُلُ الْمي يكَانَ كَالَّذو يهف لَه 

دالْيو عبشلَا يفْلَى والس دالْي نم ريا خلْيالْع 
 
326. Həkim ibn Hizam � demişdir: “Mən  Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və 

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

٣٢٧ - أَب تعمةَ ساما أُم 
يا ابن آدم إِنك أَنْ تبذُلَ الْفَضلَ خير لَك وأَنْ تمِسكَه شر لَك ولَا  �قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ
 تلَام علَى كَفَاف وابدأْ بِمن تعولُ والْيد الْعلْيا خير من الْيد السفْلَى

 
327. Əbu Umamə 
 demişdir: “Allah Elçisini salləllahu aleyhi və səlləm belə 
buyurarkən eşitdim: “Ey Adəm oğlu! Artıq malını sərf etməyin sənin üçün 
xeyir, etməməyin isə şərdir. Kifayət qədər mala sahib olduğun üçün qınan-
mazsan. Öhdəndə olandan başla! Verən əl alan əldən daha yaxşıdır”.462 
 

SƏDƏQƏ QƏBRİN HƏRARƏTİNİ SÖNDÜRÜR 
 

٣٢٨ - نةَ عقْبنِ عرٍ بامع 
 :نلِ عوسقَةَ إِنَّ« :قَالَ � اِهللا ردئُ الصطْفلَت نا عهلأَه رورِ، حا الْقُبمإِنلُ وظتسي نؤمالْم 
موي ةاميي الْقلِّ فظ هقَتدص«. 

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

 "بِالصدقَة مرضاكُم داووا" :� اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ 
عن احلسن  - ٣٢٩

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

İNSAN ÖLMƏMİŞ ONUN RUZİSİ TÜKƏNMƏZ 
 

٣٣٠ - ناِء أَبِي عدرالد 
  .أَجلُه يطْلُبه كَما الْعبد لَيطْلُب الرزق إِنَّ: � اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ 
 

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

ZƏKAT 
 

٣٣١ - نابِرٍ عج 
 .»شره عنه ذَهب فَقَد ماله زكَاةَ أَدى من« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 

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

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

 
 ثقيف من ورجل األنصار من رجل رجالن إليه فتخطا � اهللا رسول بنا صلى« قال  
الصامت بن عبادة عن - ٣٣٢
 أن اهللا رسول يا لعله أألنصاري فقال باملسألة سبقك قد األنصاري إن للثقفي � اهللا رسول فقال الثقفي األنصاري سبق

 مبا خربتك شئت إن لألنصاري � اهللا رسول قال مث فأخربه الصالة عن الثقفي فسأله قال حل يف فهو مين لأعج يكون
 أممت إذا األجر من مالك تسألين جئت فقال ختربين اهللا رسول يا فقال بذلك فأخرب سألتين شئت وإن عنه تسأل جئت
 حلق يف األجر من لك وما اجلمار رميك يف جراأل من لك وما عرفة يف وقوفك يف األجر من لك وما العتيق البيت

 لك فإن قال غريه عن أسألك جئت ما باحلق بعثك والذي األنصاري فقال البيت ودعت إذا األجر من لك وما رأسك
 وأما درجة لك ورفعت حسنة لك كتبت إال ودابتك أنت تضعها أو قدما ترفع أال العتيق البيت أممت إذا األجر من

 اهللا فيقول واجلنة رضوانك يلتمسون جاؤوا قالوا بعبادي جاء ما مالئكيت يا ملالئكته يقول � اهللا نفإ بعرفة وقوفك
 فإن اجلمار رميك وأما عاجل رمل وعدد القطر وعدد الدهر أيام عدد هلم غفرت قد أين وخلقي نفسي أشهد فإين �
 من ليس فإنه رأسك حلقك وأما �يعملُونَ كَانوا بِما جزاًء أَعينٍ ةقُر من لَهم أُخفي ما نفْس تعلَم فَلَا� يقول � اهللا

 ولدتك كيوم ذنوبك من خترج فإنك ودعت إذا البيت وأما القيامة يوم نورا لك كانت إال األرض يف تقع شعرة شعرك
 وطْأَة بِكُلِّ لَك فإنَّ احلَرام البيت ؤمت بيتك من خروجك أما:  �اهللا رسول قال: قال 
 عمر ابن حديث ... » أمك

 الدنيا السماِء إىل ينزِلُ � اللَّه فإنَّ بِعرفَةَ وقُوفُك وأما سيئَةً ا عنك ويمحو حسنةً بِها لَك اللَّه يكْتب راحلَتك تطَؤها
 وملْ عذَابِي ويخافُونَ رحمتي يرجونَ عميقٍ فَج كُلِّ من غُبراً شعثاً جاؤونِي عبادي ِءهؤال فَيقُولُ املَالئكَةَ بِهِم فَيباهي
 وأما نكع اللَّه غَسلَها ذُنوباً السماِء قَطْرِ مثْلُ أو الدنيا أيامِ مثْل أو عالجٍ رملِ مثلُ عليك كانَ فَلَو رأَوين لَو فكَيف يروين
كيمر ارماجل فإِنه ورخدم وأَما لَك لْقُكح كأْسفإِنَّ ر بِكُلِّ لك ةرعقُطُ شسةً تنسفإذا ح طُفْت تيبالب تجرخ نم 
وبِكمِ ذُنوكَي كتلَدو كأُم 

 
332. Ubədə ibn Samit 
 demişdir: “(Bir gün) Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm bizimlə namaz qılırdı. (Bu zaman) biri Ənsardan,467  biri isə Səqif 
qəbiləsindən olan iki kişi ona doğru addımladı və Ənsardan olan kişi Səqif 
qəbiləsindən olan kişini (Allah Elçisinə salləllahu aleyhi və səlləm birinci 
yaxınlaşmaqda) qabaqladı. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm Səqifdən olan 
kişiyə dedi: “Ənsardan (olan kişi) soruşmaqda səni qabaqladı”. Ənsardan 
olan kişi dedi: “Ola bilsin ki, o, məndən çox tələsir, qoy (birinci) soruşsun”. 
Səqif qəbiləsindən olan kişi namaz haqqında soruşdu, o da ona xəbər verdi. 
Sonra Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm Ənsardan olan kişiyə dedi: “Əgər 
istəyirsənsə, soruşmaq üçün gəldiyin məsələ barəsində sənə xəbər verim”. 
O dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mənə xəbər ver!” O dedi: “Sən gəldin məndən 

                                                 
467 Ənsar - İslamı qəbul etmiş və Muhəmməd Peyğəmbərin � sədaqətli silahdaşları olmuş Mədinənin 
yerli sakinlərinə deyilir. Onlar Məkkədən və başqa şəhərlərdən gələn mühacirləri evlərinə qəbul edir və 
onları zəruri əşyalarla təmin edirdilər. 
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soruşasan ki, qədim Evə (Kəbəyə)468 gəlməyinin, Ərafatda durmağının, daş 
atmağının, başını qırxdırmağının və Ev ilə vidalaşmağının sənin üçün 
mükafatı nədir?” Ənsardan olan kişi dedi: “Səni haqq ilə göndərən Allaha 
and olsun ki, mən səndən bundan başqa (bir məsələ) haqqında soruşmağa 
gəlmədim”. O dedi: “Qədim Evə gəlməkdə mükafatın sənin və miniyinin 
atdığı hər addıma görə sənə bir savab yazılar və sənin üçün bir dərəcə 
artırılar. Ərafatda durduqda Allah � mələklərinə buyurur: “Ey Mənim 
mələklərim! Mənim qullarımı bura gətirən nədir?” Mələklər deyirlər: 
“Onlar Sənin razılığını və Cənnəti istəyirlər”. Allah � buyurur: “Mən 
Özümü və məxluqatımı şahid tuturam ki, Mən onları zamanın günlərinin, 
(yağışın) damcılarının, qum dənəciklərinin sayı qədər bağışladım!” Daş 
atdıqda Allah � buyurur: “Etdikləri əməllərin mükafatı kimi onlar üçün 
gözlərinə sevinc gətirəcək nələr saxlandığını heç kəs bilmir” (əs-Səcdə, 17). 
Başını qırxdırdıqda isə yerə düşən hər bir tükün Qiyamət günü sənin üçün 
nur olacaq. Ev ilə vidalaşdıqda sən anadan doğulduğun gündə olduğun 
kimi günahlarından azad olarsan”.469 Başqa bir rəvayətdə isə Peyğəmbər 
salləllahu aleyhi və səlləm belə demişdir: “Beytul-Harama gəlmək üçün evindən 
çıxmağına gəlincə, miniyinin atdığı hər addıma görə Allah sənə bir savab 
yazır və bir günahını silir. Ərəfatda durmağına gəlincə, Allah � bu vaxt 
dünya səmasına enir və mələklərinin qarşısında öyünərək buyurur: 
“Bunlar toz-torpaq içində, saçları dağınıq bir halda uzaq yerlərdən Mənə 
doğru gələn qullarımdır. Onlar Məni görmədən mərhəmətimə ümid 
bəsləyir və əzabımdan qorxurlar, bəs Məni görsəydilər necə?” Sənin 
günahların böyük bir qum yığınının dənələri və ya dünyanın günləri, ya da 
göydə olan yağışın damcıları qədər olsa belə, Allah onları səndən 
təmizləyər. Daş atmağına gəlincə, o, sənin üçün (şeytanı) zəlil etməkdir. 
Başını qırxdırmağına gəlincə, yerə duşən hər bir tükə görə sənin üçün bir 
savab vardır. Evi təvaf etdikdə470 isə anadan doğulduğun gündə olduğun 
kimi günahlarından azad olarsan”.471 
 

                                                 
468 Kəbə - İbrahim peyğəmbər � və onun oğlu İsmail peyğəmbərin � ucaltdığı kub formasında daş 
tikilidir. O, Allaha ibadət etmək üçün Yer üzündə tikilən ilk məbəd olmuşdur. Bütün müsəlmanlar 
namaz qılarkən üzlərini ona doğru çevirirlər və hər il milyonlarla müsəlman yaşadığı ölkədən Məkkəyə 
gələrək onu ziyarət edir, qədim ibadətgahın ətrafına dolanırlar. 
469 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 2320. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1113) həsən li-
ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.  
470 Təvaf etmək - Kəbənin ətrafına dolanmaqdır. O, qara daşın səviyyəsində başlanıb qurtarır və yeddi 
dairədən ibarət olur. 
471 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 13566. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1360) həsən olduğunu 
qeyd etmişdir. 
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 لَه تعالَى اهللا كَتب إِالَّ يداً تضع والَ رِجالً احلَاج إِبِلُ ترفَع ما: يقول � النيب مسعت: قال�  عمر ابن عن - ٣٣٣

  .درجةً ا رفَعه أَو سيئَةً عنه محا أَو حسنةً بِها
 
333. İbn Ömər � demişdir: “Peyğəmbərin � belə buyurduğunu eşitdim: 
“Həcc edənin dəvəsi hər dəfə ayağını qaldırıb-qoyduqda, Uca Allah ona bir 
savab yazır və ya bir günahını silir və ya onu bir dərəcə yüksəldir”.472 
 

 .»الْقيامة يوم نوراً لَك ،كَانت الْجِمار رميت إِذَا« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ � عباسٍ ابنِ عنِ - ٣٣٤

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

قَالُوا الْمسلمونَ. فَقَالُوا من أَنت قَالَ ». منِ الْقَوم«الروحاِء فَقَالَ لَقى ركْبا بِ �عنِ النبِى � عنِ ابنِ عباسٍ  - ٣٣٥
»ولُ اللَّهسقَالَ ». ر جذَا حهأَل ا فَقَالَتبِيأَةٌ صرام هإِلَي تفَعفَر»رأَج لَكو معن.« 

 
335. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm ər-
Ravha adlanan yerdə bir dəstə atlı ilə qarşılaşdı. Onlardan: “Siz kimsiniz?”- 
deyə soruşduqda, onlar: “Müsəlmanıq!”- deyə cavab verdilər. Ondan 
soruşdular: “Bəs sən kimsən?” O: “Allahın Elçisi!”- deyə cavab verdikdə, 
bir qadın əlindəki uşağı qucağına götürərək soruşdu: “Buna həcc varmı?” 
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Bəli və onun savabı sənə 
verilir!”475 
 

ƏRAFA GÜNÜNÜN FƏZİLƏTİ 
 

٣٣٦ - ةُ قَالَتشائولَ إِنَّ � عسر ا« قَالَ � اللَّهم نمٍ موي أَكْثَر نأَنْ م قتعي اللَّه يها فدبع نارِ مالن نمِ موفَةَ يرع 
هإِنو وندلَي ى ثُماهبي كَةَ بِهِمالَئقُولُ الْما فَيم ادالَِء أَرؤه« 

 

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

HƏCCƏ GEDƏRƏK YOLDA ÖLƏN 
 

٣٣٧ - نةَ بِيأَ عريره 
 الْقيامة، يومِ إِلَى الْحاج أَجر لَه اهللا كتب فَمات حاجا خرج من: � اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ 
نمو جرا خرمتعم اتاهللا كتب فَم لَه ررِ أَجمتعمِ إِلَى الْموي ،ةاميالْق نمو جرا خاهللا سبيل يف غَازِي اتاهللا كتب فَم لَه 
رازِي أَجمِ إِلَى الْغوي ةاميالْق . 

 
337. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim həcc etmək üçün yola çıxaraq ölsə, Allah ona Qiyamət 
gününə qədər həcc savabı yazar. Kim ümrə etmək üçün yola çıxaraq ölsə, 
Allah ona Qiyamət gününə qədər ümrə savabı yazar. Kim də Allah 
yolunda döyüşə getmək üçün yola çıxaraq ölsə, Allah ona Qiyamət gününə 
qədər döyüşçü savabı yazar”.477 
 

QƏBUL OLUNMUŞ HƏCCİN MÜKAFATI 
 

٣٣٨ -  نأَبِىع رةَهري �ولَ أَنَّ سر ةُ« :قَالَ � اللَّهرمإِلَى الْع ةرمةٌ الْعا كَفَّارما، لمهنيب جالْحو ورربالْم سلَي اٌء لَهزج 
  .»الْجنةُ إِالَّ

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

٣٣٩ - نع دبع نِ اللَّهب ودعسم  
 والذُّنوب الْفَقْر ينفيان فَإِنهما والْعمرة الْحج بين تابِعوا« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
 .»الْجنةُ إِالَّ ثَواب الْمبرورة للْحجة ولَيس والْفضة والذَّهبِ الْحديد خبثَ الْكري ينفى كَما

 
339. Abdullah ibn Məsud 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurmuşdur: “Həcc və ümrəni ardıcıl edin, çünki körük dəmirin, 

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

٣٤٠ - نابِر عنِ جب دبن�  اهللا عع بِيقال � الن جالْح ورربالْم سلَي اٌء لَهزةَ إِال جنقال بره وما قال الْج امإِطْع 
  الكالم وطيب الطَّعامِ

 
340. Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Yaxşı yerinə yetirilən həccin mükafatı yalnız Cənnətdir”. 
Soruşdular: “Onun yaxşılığı nədir?” O buyurdu: “Yemək yedirtmək və xoş 
söz söyləməkdir”.480 
 

٣٤١ -  نةَ يأَبِعريره �قَالَ : تعمس بِىقُولُ � الني: »نم جح لَّهل فُثْ فَلَمري لَمو قفْسي عجمِ روكَي هتلَدو هأُم«.  
 
341. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Peyğəmbərin 
salləllahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitmişəm: “Kim Allah xatirinə həcc 
ziyarətini yerinə yetirsə, (ziyarət əsnasında) qadını ilə yaxınlıq etməsə və 
(digər) günah işlərdən çəkinsə, anadan doğulduğu gündə olduğu kimi (pak 
halda evinə) qayıdar”.481 
 

TƏLBİYƏ HƏCCİN NİŞANƏLƏRİNDƏNDİR 
 

٣٤٢ - نةَ أَبِي عريره 
 يا: قيلَ. »بشر إِالَّ قَطّ مكَبر كَبر والَ بشر، أالَّ قَطّ مهِلٌّ أَهلَّ ما« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
سلَر؟! اِهللا وةنقَالَ بِالْج: »معن«. 

 
342. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Təlbiyə” 482  söyləyən elə bir kəs yoxdur ki, müjdələnməsin. 
Habelə, təkbir söyləyən elə bir kəs yoxdur ki, müjdələnməsin”. Soruşdular: 
“Ey Allahın Elçisi, Cənnətlə?” O: “Bəli”– deyə buyurdu”.483 
 

٣٤٣ - نع دينِ زب دالخ نِيهالْج  
 فَلْيرفَعوا أَصحابك مر محمد يا فَقَالَ جِبرِيلُ جاَءنِي � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ

                                                 
479 ət-Tirmizi, 810, 815. əl-Albani hədisin həsən səhih olduğunu bildirmişdir. 
480  ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 8405. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1104) səhih li-
ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
481 əl-Buxari, 1521; Muslim, 1350, 2404. 
482 Həcc və ya ümrədə deyilən zikr. 
483 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 7779. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5569) və “Silsilətul-
Əhədisis-Sahiha”da (№ 1621) həsən olduğunu bildirmişdir. 
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مهاتوأَص ةلْبِيبِالت افَإِنه نارِ معش جالْح 

 
343. Zeyd ibn Xalid əl-Cuhəni 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi 

və səlləm demişdir: “Cəbrayıl yanıma gəlib dedi: “Ey Muhəmməd, səhabələ-
rinə “təlbiyyəni” yüksək səslə söyləməyi əmr et! Çünki, o, həccin nişanələ-
rindəndir”.484 
 


عن أَبِي بكْر الصديقِ  - ٣٤٤ بِيلُ؟ قَالَ  �: أَنَّ النأَفْض جالْح لَ: أَيئس»:الْثّجو جالْع.« 
 
344. Əbu Bəkr əs-Siddiq 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və 

səlləm soruşdular: “Hansı həcc daha fəzilətlidir?” O dedi: “Çoxlu “təlbiyyə” 
gətirilən və çox qurban kəsilən həcc”.485 
 

QURBANLIQ QOYUNUN FƏZİLƏTİ 
 

٣٤٥ - عةَ أَبِي نريره 
 .»سوداوينِ من اِهللا إِلَى أَحب عفْراَء دم« :� اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ 
 
345. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “(Qurban kəsilən) bir qumral486 qoyunun qanı iki qara qoyunun 
qanından Allaha daha sevimlidir”.487 
 

ZÜL-HİCCƏNİN İLK ON GÜNÜ 
 

 التسبِيح،( عملُ الصالح فيها أَحب إِلَى اللَّهما من أَيامٍ الْ« �قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه � عنِ ابنِ عباسٍ  - ٣٤٦
والَ الْجِهاد فى «قَالُوا يا رسولَ اللَّه والَ الْجِهاد فى سبِيلِ اللَّه قَالَ  يعنِى الْعشر.». من هذه اَأليامِ )والتهليلَ، والتكْبِري

إِالَّ ر بِيلِ اللَّهٍءسىبِش كذَل نم جِعري فَلَم هالمو فِْسهبِن جرلٌ خج.« 
 
346. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “(Zül-Hiccə ayının) bu on günündə edilən yaxşı əməllər 
(Digər rəvayətdə belə bir əlavə vardır: “...Subhənallah, Lə iləhə illəllah və 
Allahu Əkbər demək”.488) Allaha başqa günlərdə edilən əməllərdən daha 

                                                 
484 İbn Məcə, 2365, 2888. əl-Albani səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
485 ət-Tirmizi, 827, 835. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
486 Açıq şabalıdı rəngində olan. 
487 əl-Beyhəqi “Sunənus-Suğra” 1795, 1411, “Sunənul-Kubra” 18870, 19563. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-
Sağir”də (№ 3391) həsən olduğunu bildirmişdir. 
488 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 10953. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1248) və “İrvaul-
Ğalil”də (№ 890) həsən olduğunu bildirmişdir. 
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sevimlidir”. Dedilər: “Ey Allahın Elçisi, Allah yolunda edilən cihaddan 
da?!” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Allah yolunda edilən 
cihaddan da! Yalnız öz canı və malı ilə Allah yolunda cihada gedib 
qayıtmayan (yəni şəhid olan) kişi müstəsnadır”.489 
 

٣٤٧ - نابِرٍ عج 
 والَ« :قال اهللا؟ سبيل يف مثلهن والَ: قيل »الْعشرِ أَيام الدنيا أَيام أَفْضلُ« :قَالَ � اِهللا رسولَ أَنَّ: 
 .»الترابِ في وجهه عفَّر رجلٌ إِالَّ اِهللا سبِيلِ في مثلهن

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

HƏCCDƏ SAÇLARINI QISALDANLAR 
 

٣٤٨ -  نةَ أَبِىعريره �ولُ قَالَ :قَالَ سر اللَّه � :»ماللَّه راغْف نيلِّقحلْمقَالُوا. »ل رِينقَصلْملقَالَ. و: »ماللَّه راغْف 
نيلِّقحلْمقَالُوا. »ل رِينقَصلْملا. وقَالَ. ثَالَثًا قَالَه: »رِينقَصلْملو«.   

 
348. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm (həcc 
ziyarətində) dedi: “Allahım, saçını qırxdıranları bağışla!” (Əshablər): 
“Qısaldanları da, (ey Allahın Elçisi)?”- deyə soruşdular. Dedi: “Allahım, 
saçını qırxdıranları bağışla!” Onlar: “Qısaldanları da, (ey Allahın Elçisi)?”- 
deyə soruşdular. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm bu duanı üç dəfə təkrar 
etdi. (Bundan sonra) dedi: “Qısaldanları da (bağışla)!”491 
 

KƏBƏNİ TƏVAF ETMƏYİN FƏZİLƏTİ 
 

٣٤٩ - نع دبنِ اِهللا عب رمقَالَ � ع :تعملَ سوسقُولُ � اِهللا ري: »نم طَاف تيلَّى بِالْبصن ويتكْعقِ كَانَ رتكَع 
 .»رقَبه

 
349. Abdullah ibn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisini salləllahu aleyhi və 

səlləm belə buyurarkən eşitdim: “Kim Kəbəni təvaf edər və iki rükət namaz 

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

٣٥٠ - نع دبنِ اِهللا عب رمقَالَ � ع :تعملَ سوسقُولُ � اِهللا را إِنَّ« :يمهحسةٌ ما كَفَّارطَايلْخل« .هتعمسو 
 الَّإِ أُخرى، يرفَع والَ قَدماً يضع الَ« :يقُولُ وسمعته. »رقَبة كَعتقِ كَانَ فَأَحصاه أُسبوعاً الْبيت بِهذَا طَاف من« :يقُولُ
 .»حسنه بِها لَه وكَتب خطيئَةً بِها عنه اُهللا حطَّ

 
350. Abdullah ibn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Həqiqətən, o iki (küncü) məsh etmək günahlara kəffarə-
dir”. Həmçinin, demişdir: “Kim bu Evi hesablayaraq yeddi dəfə tavaf edər-
sə, qul azad etmiş kimidir”. Həmçinin, demişdir: “O (Həcc edən) hər dəfə 
ayağını qaldırdıqda və yerə qoyduqda, Allah buna görə onun bir günahını 
silir və bir savab yazır”.493 
 

 فَمن الْمنطق، فيه أَحلَّ تعالَى اَهللا ولَكن صالَةٌ، بِالْبيت الطَّواف« :قَالَ � اِهللا رسولَ أَنَّ: � عباسٍ ابنِ عنِ - ٣٥١
طَقفَالَ ن قطنرٍ إِالَّ ييبِخ«. 

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

HƏCƏRUL-ƏSVƏDİN FƏZİLƏTİ 
 

 ولسانٌ هِما،بِ يبصر عينان ولَه الْقيامة يوم الْحجر هذَا لَيأْتين« :� اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ � عباسٍ ابنِ عنِ - ٣٥٢
قطيِن ،بِه دهشلَى يكُلِّ ع نم مهلتسي قبِح«. 

 
352. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Bu daş (Həcərul-Əsvəd) Qiyamət günü görən gözləri və danışan 
dili olduğu halda mütləq gələcək və onu haqqı ilə ziyarət edən hər bir kəsə 
şahidlik edəcək”.495 
 

 حيطان الْيمانِي، والركْن اِألسود، الْحجرِ مسح إِنَّ«: يقُولُ � اِهللا رسولَ سمعت: قَالَ � عمر ابنِ عنِ - ٣٥٣
 .»حطّاً الْخطَايا

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

طَمس اُهللا إِنَّ الركْن والْمقَام، ياقُوتتان من ياقُوت الْجنة، : «�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
عن عبد اِهللا بنِ عمرٍو  - ٣٥٤
 ».نورهما، ولَو لَم يطْمس نورهما َألضاَءتا ما بين الْمشرِقِ والْمغرِبِ

 
354. Abdullah ibn Amr 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və 

səlləm belə buyurduğunu eşitdim: “Rükn (Yəmən rüknü) və Məqam 
(İbrahim məqamı) Cənnət yaqutlarından iki yaqutdur. Allah onların 
nurunu almışdır. Əgər onların nurunu almasaydı, onlar şərqlə qərbin 
arasını işıqlandırardı”.497 
 

ZƏM-ZƏM SUYUNUN FƏZİLƏTİ 
 

٣٥٥ - نابِرِ عنِ جب دبقَالَ � اِهللا ع :تعملَ سوساِهللا ر � اُء« :قُولُيم مزما زمل رِبش لَه«. 
 
355. Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir ki, Allah Elçisini salləllahu aleyhi və 

səlləm belə buyurarkən eşitdim: “Zəm-zəm suyu nə məqsədlə içilirsə, onun 
üçün (faydalı) olur”.498 
 

٣٥٦ - نأَبِي ع ذَر 
 .»سقْمٍ وشفَاُء طُعمٍ طَعام زمزم« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
 
356. Əbu Zərr 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə 
buyurmuşdur: “Zəm-zəm suyu yeməyi əvəz edir və xəstəliklərə şəfadır”.499 
 

 وإِنْ اهللا شفَاك بِه تستشفي شرِبته إِنْ لَه شرِب لما زمزم اُءم �قال قال رسول اهللا  �عن ابن عباس  - ٣٥٧
هترِبش كعبشل كعبإِنْ اهللا أَشو بِه هترِبش قْطَعتل أَكظَم هاهللا قَطَع يهةُ ومزرِيلَ هقْيا جِبسيلَ واعماهللا إِس 

 
357. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Zəm-zəm suyu nə üçün içilirsə, onun üçündür. Əgər sən şəfa 
tapmaq üçün içərsənsə, Allah sənə şəfa verər. Tox olmaq üçün içərsənsə, 
Allah səni tox edər. Susuzluğunu yatırmaq üçün içərsənsə, Allah sənin 

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

RAMAZAN AYINDA EDİLƏN ÜMRƏ 
 

٣٥٨ - علٍ أَبِى نقعم  
  .»حجةً تعدلُ رمضانَ فى عمرةٌ« قَالَ � النبِى عنِ
 
358. Əbu Məqil 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyur-
muşdur: “Ramazan ayı ümrə etmək həccə bərabərdir”.501 
 

٣٥٩ - نةَ عشائلَ أَنَّ: � عوسى إِذَا« :قَالَ � اِهللا رقَض كُمدأَح هجل حجعلَةَ فَلْيحإِلَى الر هلأَه هفَإِن ظَمأَع 
رِهَألج«. 

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

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

 
٣٦٠ - نةَ أَبِى عريره 
 فَلْيقُلْ شاتمه أَو قَاتلَه امرؤ وإِن يجهلْ، والَ يرفُثْ فَالَ جنةٌ، الصيام« قَالَ � اللَّه رسولَ أَنَّ 

 وشرابه طَعامه يترك الْمسك، رِيحِ من تعالَى اللَّه عند أَطْيب الصائمِ فَمِ لَخلُوف بِيده نفِْسى والَّذى مرتينِ،. صائم إِنى
هتوهشو نى، ملأَج اميى، الصا لأَنزِى وأَج ،ةُ بِهنسالْحرِ وشا بِعهثَالأَم« 

 
360. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Oruc qalxandır.503 Qoy (oruc tutan adam) günah işlər görməsin 
və cahillik etməsin. Əgər kimsə onunla dalaşmaq istəsə və ya söysə, qoy iki 
dəfə: “Mən oruc tutmuşam”- desin. Canım Əlində olan Allaha and olsun 
ki, oruc tutan adamın ağzından gələn qoxu, Uca Allahın yanında müşk 
qoxusundan daha gözəldir. (Allah buyurur:) “O, Mənə görə öz yemə-
yindən, içməyindən və şəhvətindən imtina etmişdir. Oruc isə Mənim üçün-
dür və Mən (oruc tutan adama) ayrıca mükafat verəcəyəm. Yaxşı əməlin 
əvəzi on qat veriləcəkdir”.504 
 

٣٦١ - نةَ ىأَبِ عريره 
. بِه أَجزِى وأَنا لى، فَإِنه الصيام، إِالَّ لَه آدم ابنِ عملِ كُلُّ اللَّه قَالَ« � اللَّه رسولُ قَالَ يقُولُ 
اميالصةٌ، ونإِذَا جكَانَ و مومِ يوص ،كُمدفُثْ فَالَ أَحرالَ يو ،بخصفَإِنْ ي هابس ،دأَح أَو لَهقُلْ قَاتى فَلْيإِن ؤرام مائص .
 فَرِح، أَفْطَر إِذَا يفْرحهما فَرحتان للصائمِ الْمسك، رِيحِ من اللَّه عند أَطْيب الصائمِ فَمِ لَخلُوف بِيده محمد نفْس والَّذى

 »بِصومه فَرِح ربه لَقى وإِذَا
 
361. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allahın Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “(Allah buyurur:) “Adəm övladının orucdan başqa hər bir əməli 
özünə aiddir. Oruc Mənim üçündür və elə buna görə də Mən (oruc tutan 
adama) ayrıca mükafat verəcəyəm”. Oruc bir qalxandır. Sizdən biriniz oruc 
tutduğu zaman günah işlər görməsin və dava-dalaş salmasın. Əgər kimsə 
onu söysə və ya onunla dalaşmaq istəsə, qoy desin: “Mən oruc tutmuşam”. 
Muhəmmədin canı Əlində olan Allaha and olsun ki, oruc tutan adamın 
ağzından gələn qoxu, Allah qatında müşk qoxusundan daha gözəldir. Oruc 
tutan adamın iki sevinc anı vardır: orucunu açdığı iftar vaxtında sevinir; bir 
də Rəbbinə qovuşduğu zaman tutduğu oruca görə sevinəcəkdir”.505 
 


  عثْمانُ فَقَالَ - ٣٦٢تعمولَ سسر قُولُ � اللَّهي »اميةٌ الصنج نارِ مالن ةنكَج كُمدأَح نالِ متالْق«. 

                                                 
503 Cəhənnəm odundan qoruyan sipər. 
504 əl-Buxari, 1761, 1795, 1894. 
505 əl-Buxari, 1904, 5472, 5927; Muslim, 1151, 1944, 2762. 
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362. Osman (ibn Əbil-As əs-Səqafi) 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu 

aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Sizdən birinizin döyüş üçün qalxanı olduğu 
kimi, oruc da Cəhənnəm odundan (qoruyan) bir qalxandır”.506 
 

٣٦٣ - نةَ أَبِى عامأُم  
هأَلَ أَنولَ سسر اللَّه � لِ أَىملُ الْعقَالَ أَفْض »كلَيمِ عوبِالص هلَ الَ فَإِندع لَه«. 
 
363. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, o, Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və 

səlləm soruşdu: “Hansı əməl daha fəzilətlidir?” O buyurdu: “Oruc tut, çünki 
onun tayı-bərabəri yoxdur”.507 
 

٣٦٤ -  نلٍعهس �نِ ع بِىى إِنَّ« :قَالَ � النف ةنا الْجابقَالُ بي انُ، لَهيلُ الرخدي هنونَ ممائالص يمو ،ةاميلُ الَ الْقخدي 
هنم دأَح مهرقَالُ غَيي نونَ أَيمائونَ، الصقُوملُ الَ فَيخدي هنم دأَح ،مهرلُوا فَإِذَا غَيخد ،قأُغْل لْ فَلَمخدي هنم دأَح«.  

 
364. Səhl � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Cənnətdə Rəyyan adlı bir qapı var, Qiyamət günü bu qapıdan oruc 
tutanlar daxil olacaqlar, onlardan başqa heç kəs bu qapıdan keçə bilmə-
yəcək, (o gün): “Oruc tutanlar haradadır?”– deyiləcək və oruc tutanlar 
ayağa qalxacaqlar, onlardan başqa heç kəs bu qapıdan keçə bilməyəcək, 
onlar içəri daxil olduqdan sonra (qapılar) bağlanacaq və (bundan sonra) heç 
kəs o qapıdan (Cənnətə) daxil ola bilməyəcək”.508 
 

RAMAZAN ORUCUNUN FƏZİLƏTİ 
 

٣٦٥ - رأَبِي ه نةَ عري�ولُ اِهللا  سقَالَ: قَالَ ر�بِهذَن نم مقَدا تم لَه راباً، غُفستاح اناً ومانَ، إِيضمر امص نم : .  
 
365. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim Ramazan ayını imanla, mükafatını (yalnız Allahdan) uma-
raq oruc tutarsa, keçmiş günahları bağışlanar”.509 
 

إِذَا كَانَ أَولُ لَيلَه من شهرِ رمضانَ صفِّدت الشياطني ومردةُ " :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
عن أَبِي هريرةَ  - ٣٦٦
و ،ابا بهنم حفْتي ارِ فَلَمالن ابوأَب غُلِّقَتو ،رِ الْجِنيالْخ ياغا بي :ادني مادنيو ،ابا بهنم لَقغي فَلَم ةنالْج ابوأَب تحفُت

لَهكُلَّ لَي كذَلارِ والن نقَاُء متِهللا عو ،راقْص رالش ياغا بييعين  -إن هللا تبارك وتعاىل عتقاء يف كل يوم وليلة "...."أَقْبِلْ، و
 ."وإن لكل مسلم يف كل يوم وليلة دعوة مستجابة -رمضان  يف

                                                 
506 İbn Məcə, 1639, 1708. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir:. 
507 ən-Nəsəi, 2222, 2234. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.  
508 əl-Buxari, 1896. 
509 əl-Buxari, 38. 
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366. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Ramazan ayının ilk gecəsi girdikdə şeytanlar və üsyankar cinlər 
zəncirlənir, Cəhənnəmin bütün qapıları bağlanaraq heç bir qapısı açılmır. 
Cənnətin bütün qapıları açılalaraq heç bir qapısı bağlanmır. Bir carçı belə 
səslənir: “Ey xeyir istəyən, çalış! Ey şər istəyən, dayan! Allahın oddan azad 
etdiyi kimsələr var və bu, hər gecə belədir”.510 Digər rəvayətdə deyilir: 
“Uca Allahın Ramazan ayının hər günü və gecəsi (Cəhənnəmdən) azad 
etdiyi qulları vardır. Hər bir müsəlmanın Ramazan ayının günü və 
gecəsində qəbul olunan duası vardır”.511 
 

NAFİLƏ ORUCLAR 
 

 ».م الْمتطوع أَمري نفِْسه، إِنْ شاَء صام وإِنْ شاَء أَفْطَرالصائ« كَانَ يقُولُ: �: أَنَّ رسولَ اِهللا �عن أُم هانِئ  - ٣٦٧

 

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

٣٦٨ -  نىأَبِع يدعس �قَالَ : تعمس بِىقُولُ � الني: »نم اما صموى يبِيلِ فس اللَّه دعب اللَّه ههجنِ وارِ عالن نيعبس 
   .»خرِيفًا

 

368. Rəvayət edilir ki, Əbu Səid � demişdir: “Mən Peyğəmbərin salləllahu 

aleyhi və səlləm belə dediyini eşitmişəm: “Kim Allah yolunda bir gün oruc 
tutarsa, Allah onun üzünü Cəhənnəm odundan yetmiş illik (məsafəyədək) 
uzaqlaşdırar”.513 
 


عن أَبِي أُمامةَ  - ٣٦٩ بِينِ النقَالَ: �: ع »يبو هنيلَ اُهللا بعبِيلِ اِهللا، جي سماً فوي امص نم نيا بقاً كَمدنارِ خالن ن
 ».السماِء واَألرضِ

 

369. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim Allah yolunda bir gün oruc tutarsa, Allah yerlə göy 
arasında olduğu məsafə qədər onunla Cəhənnəm odu arasında bir xəndək 
meydana gətirər”.514 

                                                 
510 ət-Tirmizi, 682, 684. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
511 əl-Heysəmi “Kəşful-Əstər an Zəvaidil-Bəzzar” 962; ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 6401; əl-Heysəmi 
“Məcməuz-Zəvaid” 4793. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1002) səhih li-ğeyrihi olduğunu 
bildirmişdir.  
512 əl-Hakim, 1599. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3854) səhih olduğunu bildirmişdir. 
513 əl-Buxari, 2840; Muslim, 2704. 
514 ət-Tirmizi, 1624, 1724. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir. 
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٣٧٠ -  نعدبع نِ اللَّهرِو بمنِ عاصِ بى قَالَ :قَالَ � الْعولُ لسر ا«: � اللَّهي دبع اللَّه أَلَم ربأُخ كأَن ومصت ارهالن 
قُومتلَ واللَّي« .لَى فَقُلْتا بولَ يسر لْ، فَالَ« :قَالَ. اللَّهفْعت مص ،رأَفْطو قُمو ،منفَإِنَّ و كدسجل كلَيا، عقإِنَّ حو نِكيعل 
كلَيا، عقإِنَّ حو جِكوزل كلَيا، عقإِنَّ حو رِكوزل كلَيا، عقإِنَّ حو بِكسأَنْ بِح ومصرٍ كُلَّ تهامٍ، ثَالَثَةَ شنَّفَإِ أَي لَك 
. قُوةً أَجِد إِنى اللَّه، رسولَ يا قُلْت علَى، فَشدد فَشددت،. »كُلِّه الدهرِ صيام ذَلك فَإِنَّ أَمثَالها، عشر حسنة بِكُلِّ
 نِصف«:قَالَ السالَم علَيه داود اللَّه نبِى صيام كَانَ وما قُلْت. »يهعلَ تزِد والَ السالَم علَيه داود اللَّه نبِى صيام فَصم«:قَالَ

   .»الدهرِ
 

370. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr ibn əl-As � demişdir: “Peyğəm-
bər salləllahu aleyhi və səlləm mənə belə buyurdu: “Ey Abdullah, elə bilirsən ki, 
sənin (ara vermədən) gündüzlər oruc tutub, gecələr namaz qıldığını mənə 
xəbər verməyiblər?!” Dedim: “(Bilirəm ki,) xəbərin var, ey Allahın Elçisi!” 
O buyurdu: “Belə etmə! Hərdən oruc tut, hərdən də tutma, gecənin bir 
hissəsini namaz qıl, bir hissəsini də yat! Sözsüz ki, bədəninin sənin üzərin-
də haqqı vardır, gözlərinin sənin üzərində haqqı vardır, həyat yoldaşının 
sənin üzərində haqqı vardır, qonağının sənin üzərində haqqı vardır. Şübhə-
siz ki, hər ayın üç gününü oruc tutmaq sənə yetər. Belə ki, bir yaxşılığın 
əvəzi sənə on qat verilər. Bu da tam bir ilin orucuna bərabər olar”. Mən 
daha çox (rüsxət istədim), lakin daha da sərt münasibət gördüm. Mən 
dedim: “Ey Allahın Elçisi, mən özümdə (oruc tutmağa) qüvvə hiss edi-
rəm”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Elə isə Allahın peyğəm-
bəri Davudun � tutduğu orucu tut və buna heç nə əlavə etmə!” Mən 
soruşdum: “Allahın peyğəmbəri Davudun � tutduğu oruc necə idi ki?” 
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “İlin yarısını (oruc tutardı)!”515 
 

ƏRAFA VƏ AŞURA ORUCLARININ FƏZİLƏTİ 
 

٣٧١ -  دعنِ سلِ بهس نع
وسئلَ عن «...». من صام يوم عرفَة غُفر لَه سنتنيِ متتابِعتنيِ« : �قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا 
  ».ةَيكَفِّر السنةَ الْماضي«صومِ يومِ عاشوراَء فَقَالَ 

 

371. Səhl ibn Səd 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim Ərafa günü oruc tutarsa, bir il keçmiş və bir il gələcək 
günahları bağışlanar”. 516  Digər rəvayətdə deyilir: “...Allah Elçisindən 
salləllahu aleyhi və səlləm Aşura gününün orucu barədə soruşduqda: “Keçmiş 
il üçün işlənmiş günahları yuyacaq!”- deyə cavab vermişdir”.517 

                                                 
515 əl-Buxari, 1975; Muslim, 2721. 
516 Əbu Yəalə, 7548. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1012) səhih olduğunu bildirmişdir. 
517 Muslim, 1162, 2804. 
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MUHƏRRƏM AYINDA TUTULAN ORUC 

 

رم وأَفْضلُ الصلَاة بعد أَفْضلُ الصيامِ بعد رمضانَ شهر اللَّه الْمح �قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ 
عن أَبِي هريرةَ  - ٣٧٢
 الْفَرِيضة صلَاةُ اللَّيلِ

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

BAZAR ERTƏSİ VƏ CÜMƏ AXŞAMI TUTULAN ORUCLARIN 
FƏZİLƏTİ 

 

٣٧٣ -  ارِيصةَ الْأَنادأَبِي قَت نع 
 ولَ اللَّهسأَنَّ ر� لَيزِلَ عأُن يهفو تدلو يهنِ فَقَالَ فياثْنمِ الوص نلَ عئس 
 
373. Əbu Qatədə əl-Ənsari519 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisindən salləllahu 

aleyhi və səlləm bazar ertəsi gününün orucu barəsində soruşdular. O belə 
buyurdu: “Mən o gün doğuldum və mənə o gün (Quran) nazil oldu”.520 
 

 تصوم أَنْ تكَاد الَ حتى وتفْطر تفْطر تكَاد الَ حتى تصوم إِنك اللَّه ولَرس يا قُلْت قَالَ
  زيد بن أُسامةُ حدثَنِى - ٣٧٤
 يومان ذَانِك« قَالَ. الْخميسِ ويوم االثْنينِ يوم قُلْت. »يومينِ أَى« قَالَ. صمتهما وإِالَّ صيامك فى دخالَ إِنْ يومينِ إِالَّ

ضرعا تيهِمالُ فملَى اَألعع بر نيالَمالْع بأَنْ فَأُح ضرعى يلما عأَنو مائص«. 
 
374. Usəmə ibn Zeyd 
 demişdir: “Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi! Bəzən 
sən ara vermədən oruc tutursan, bəzən isə iki gün istisna olmaqla uzun 
müddət oruc tutmursan. Bu iki gündə orucu buraxmırsan”. Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm soruşdu: “O hansı iki gündür elə?” Mən də: “Bazar 
ertəsi və cümə axşamı”- deyə cavab verdim. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm dedi: “O iki gündə əməllər Allaha təqdim olunur. Mən də əməllə-
rimin oruclu ikən Allaha təqdim olunmasını istəyirəm”.521 
 

ŞABAN AYI TUTULAN ORUCUN FƏZİLƏTİ 
 

 قَالَ. شعبانَ من صومت ما الشهورِ من شهرا تصوم أَرك لَم اللَّه رسولَ يا قُلْت قَالَ
  زيد بن أُسامةُ حدثَنِى - ٣٧٥
                                                 
518 Muslim, 1163, 1982. 
519 Əbu Qətadə Haris ibn Rəbi əl-Ənsari əs-Suləmi � Peyğəmbər � səhabəsidir. Miladi 602-ci ildə 
Mədinədə anadna olmuş, hicrətin 54-cü ilində Kufədə vəfat etmişdir. 
520 Muslim, 1162, 1978, 2807. 
521 ən-Nəsəi, 2358, 2370. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir. 
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»كذَل رهفُلُ شغي اسالن هنع نيبٍ بجانَ رضمرو وهو رهش فَعرت يهالُ فمإِلَى اَألع بر نيالَمالْع بأَنْ فَأُح فَعرى يلمع 

 .»صائم وأَنا
 

375. Usəmə ibn Zeyd 
 demişdir: “Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi! Sənin 
Şaban ayı kimi heç bir ayda oruc tutduğunu görmədim”. Allah Elçisi sal-

ləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Bu, Rəcəb və Ramazan arasında insanların qafil 
olduqları bir aydır. Bu ayda əməllər aləmlərin Rəbbinə yüksəldilir. Mən də 
əməlimin oruclu olduğum halda Allaha yüksəlməsini istəyirəm”.522 
 

يصوم شهرا أَكْثَر من شعبانَ، فَإِنه كَانَ يصوم شعبانَ كُلَّه، وكَانَ  �قَالَت: لَم يكُنِ النبِى  �عن عائشةَ  - ٣٧٦
ما دووِم علَيه، وإِنْ قَلَّت  �وأَحب الصالَة إِلَى النبِى » فَإِنَّ اللَّه الَ يملُّ حتى تملُّوا خذُوا من الْعملِ ما تطيقُونَ،«يقُولُ: 

 وكَانَ إِذَا صلَّى صالَةً داوم علَيها.
 
376. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm heç bir ayda şaban ayında tutduğu qədər çox oruc tutmazdı. Elə 
olurdu ki, o, şaban ayını başdan-başa oruc tuturdu. O, deyərdi: “Gücünüz 
çatan işləri görün! Siz usanmadıqca Allah usanmaz”. Peyğəmbərin salləllahu 

aleyhi və səlləm ən çox xoşuna gələn namaz, qısa da olsa davamlı qılınanı idi. 
O, hər hansı bir namazı qılardısa, onu davamlı qılardı”.523 
 

ŞƏVVAL AYINDA TUTULAN ALTI GÜN ORUC 
 

٣٧٧ -  ارِيصالْأَن وبأَبِي أَي نع
 ثَهدح هأَن  ولَ اللَّهسأَنَّ ر� بأَت انَ ثُمضمر امص نالٍ كَانَ قَالَ موش نا متس هع
 كَصيامِ الدهرِ

 

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

جعلَ اُهللا الْحسنةَ بِعشرِ أَمثَالها، الشهر بِعشرة أَشهرٍ، وصيام « يقُولُ: �: أَنه سمع رسولَ اِهللا 
عن ثَوبانَ  - ٣٧٨
ةنالس اممرِ تهالش دعامٍ بة أَيتس.« 

 

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

 صوم شهرٍ كُلِّ من أَيامٍ وثَالَثَة الصبرِ شهرِ صوم« يقُولُ � اللَّه رسولَ سمعت قَالَ
  هريرةَ أَبا أَنَّ - ٣٧٩
 ».الصدرِ وحر يذْهبن »الدهرِ«...

 
379. Əbu Hureyra 
 demişdir: “Allah Elçisin salləllahu aleyhi və səlləm belə 
buyurduğunu eşitdim: “Səbir (Ramazan) ayı və hər ay üç gün oruc tutmaq 
il boyu oruc tutmaq kimidir”.526  Digər rəvayətdə deyilir: “...qəlbin kin-
küdurətini aparır”.527 
 

 عشرةَ وأَربع عشرةَ ثَالَثَ الْبِيض نصوم أَنْ يأْمرنا لَّهال رسولُ كَانَ« :قَالَ 
 أَبِيه عن الْقَيِسي ملْحانَ ابنِ عنِ - ٣٨٠
سمخةَ ورشقَالَ: قَالَ. »عو: »نه ئَةيرِ كَههالد«. 

 
380. İbn Milhən əl-Qeysi atasından 
 rəvayət edərək demişdir: “Allah 
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bizə hər ayın on üçüncü, on dördüncü və on 
beşinci günləri oruc tutmağı əmr edərək demişdir: “Bunlar bir ilin orucu 
kimidir”.528 
 

٣٨١ - عةَ ناوِيعنِ مةَ بقُر نع أَبِيه  
نع بِيي قَالَ � النامِ فيص امٍ ثَلَاثَةأَي نرِ مهالش موص هرِالد هإِفْطَارو  
 
381. Muaviyə ibn Qurra atasından 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu 

aleyhi və səlləm buyurdu: “Hər ay üç gün oruc tutmaq, il boyu oruc tutmaq 
kimidir”.529 
 

٣٨٢ -  أَبِي ذَر نع
فَأَنزلَ اُهللا ». شهرٍ ثَالَثةَ أَيامٍ ، فَذَلك صيام الدهرِ من صام من كُلِّ« :�قَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا  
�  ابِهتي كف كذَل يقدصا�تهثَالأَم رشع فَلَه آَء بِالْحسنةج نامٍ. �مأَي ةرشم بِعوالْي 

 

382. Əbu Zərr 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Kim hər ay üç gün oruc tutarsa, bütün il boyu oruc tutmuş kimidir”. Allah 

                                                 
525 İbn Asakir “Tarixu Dəməşq” 54/ 82; İbn Xuzeymə, 2115. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 
3094) səhih olduğunu bildirmişdir. 
526 Əhməd, 9222. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3803) səhih olduğunu bildirmişdir. 
527 Əhməd, 23070. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3804) səhih olduğunu bildirmişdir. 
528 Əbu Davud, 2449, 2451. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
529 Əhməd, 16249, 16294. Şueyb əl-Arnavut isnadının səhih olduğunu bildirmişdir. 
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� bunun təsdiqini Öz Kitabında belə nazil etmişdir: “Kim Qiyamət günü 
yaxşılıq gətirərsə, ona gətirdiyinin on qat əvəzi verilər” (əl-Ənam 160). Bir 
gün on günə bərabərdir”.530 
 

QƏDR GECƏSİNİN FƏZİLƏTİ 
 

٣٨٣ - رأَبِي ه نةَ عري�ولُ اِهللا  سقَالَ: قَالَ ر�بِهذَن نم مقَدا تم لَه راباً، غُفستاح اناً ومرِ، إِيلَةَ الْقَدلَي قُمي نم :  
 
383. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim Qədr gecəsini imanla və mükafatını Allahdan umaraq 
ibadət edərsə, keçmiş günahları bağışlanar”.531 
 

EVLƏNMƏYƏ İMKANI OLMAYAN ORUC TUTSUN! 
 

٣٨٤ -  نعدبع اللَّه �ا :قَالَ كُن عم بِىنِ« :فَقَالَ � النم طَاعتاَءةَا اسلْب ،جوزتفَلْي هفَإِن رِ أَغَضصلْبل نصأَحجِ، ولْفَرل 
نمو لَم عطتسي هلَيمِ، فَعوبِالص هفَإِن اٌء لَهوِج«.  

 
384. Rəvayət edilir ki, Abdullah � demişdir: “Biz Peyğəmbərlə salləllahu 

aleyhi və səlləm birlikdə olarkən o belə buyurdu: “Qoy evlənməyə imkanı 
olan (hər kəs) evlənsin. Çünki evlilik, gözləri və cinsiyyət üzvünü (zinadan) 
qoruyan ən yaxşı (səbəbdir). İmkanı olmayanlar isə oruc tutsunlar. Çünki 
oruc (insanın) şəhvətini soyudur”.532 
 

SON ƏMƏL ORUCLA BİTƏRSƏ 
 

٣٨٥ - نفَةَ عذَيح 
 .»الْجنة دخلَ يومٍ بِصيامِ لَه ختم من« :قاَلَ � النبِي عنِ: 

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

SƏHURDA BƏRƏKƏT VARDIR 
 

٣٨٦ - نانَ علْمس  
 "والسحورِ والثَّرِيد، الْجماعة، في: ثَالثَة في الْبركَةُ" :� اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ

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

٣٨٧ -  نسِعنِ أَنب كالم �قَالَ :قَالَ  بِىوا«: � النرحسى فَإِنَّ تورِ فحكَةً السرب«.  
 
387. Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Səhur yeməyini yeyin! Həqiqətən, səhurda bərəkət vardır”.537 
 

٣٨٨ - نأَبِي ع يدعس 
 من جرعةً أَحدكُم يجرع أَنْ ولَو تدعوه، فَالَ بركْه أَكْله السحور« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
 .»الْمتسحرِين علَى يصلُّونَ ومالَئكَته � اَهللا فَأَنَّ ماٍء،

 
388. Əbu Səid 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Səhur yeməyi bərəkətdir, biriniz bir qurtum su ilə olsa belə onu 
tərk etməsin! Çünki Allah və Onun mələkləri səhur yeməyi yeyənlərə 
xeyir-dua edirlər”.538 
 

٣٨٩ - نع برنِ اضِعةَ بارِيس 
 الْغذَاِء )هذَا( إِلَى هلُم" :فَقَالَ رمضانَ في السحورِ إِلَى � اللَّه رسولُ دعانِي قَالَ 
كاربالْم" 

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

İFTARI TEZLƏŞDİRMƏK 
 

٣٩٠ -  دعنِ سلِ بهس نع
وكَانَ ». الَ تزالُ أُمتي علَى سنتي ما لَم تنتظر بِفطْرِها النجوم« :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
 بِيالن� ماً أَمائإِذَا كَانَ ص.أَفْطَر :سمالش تيء فَإِذَا قَالَ: غَابلَى شفَى عال فَأَوجر ر 

 
390. Səhl ibn Səd 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Ümmətim iftar açmaqda ulduzları gözləmədikcə, sünnəm üzrə 

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

٣٩١ - نابِرٍ عنِ جب دبلُ قَالَ: قَالَ � اِهللا عوسِهللا إِنَّ« :� اِهللا ر � دنكُلِّ ع قَاَء، طْرٍفتع كذَلي وكُلِّ ف لَةلَلي«. 
 
391. Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurmuşdur: “Həqiqətən, hər iftar vaxtı Allah � tərəfindən azad 
edilənlər olur. Bu hər gecə baş verir”.541 
 

٣٩٢ -  نلِعهنِ سب دعس �ولَ أَنَّ سر الُ الَ« :قَالَ � اللَّهزي اسرٍ النيا بِخلُوا مجع طْرالْف«.  
 
392. Səhl ibn Səd � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “İnsanlar iftar açmağa tələsdikcə, xeyir içində olacaqlar”.542 
 

İFTAR VERMƏYİN FƏZİLƏTİ 
 

٣٩٣ - نع دينِ زب دالخ نِىهالْج  
 .»أَجرِه مثْلُ فَلَه غَازِيا جهز أَو صائما فَطَّر من«: قَالَ � النبِى عنِ
 
393. Zeyd ibn Xalid əl-Cuhəni 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi 

və səlləm demişdir: “Oruc tutana iftar verənə və ya cihada gedəni təchiz 
edənə onun savabının misli verilər”.543 

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

 
٣٩٤ - نأَبِى ع يدعس رِىدالْخ  
 نبِيا وبِمحمد دينا وبِاِإلسالَمِ ربا بِاللَّه رضى من سعيد أَبا يا« قَالَ � اللَّه رسولَ أَنَّ
تبجو ةُ لَهنالْج« .جِبا فَعو لَهأَب يدعا فَقَالَ سهدأَع لَىا عولَ يسر لَ اللَّهفَفَع ى« قَالَ ثُمرأُخو فَعرا يبِه دبائَةَ الْعم 
ةجرى دف ةنا الْجم نينِ لِّكُ بيتجرا دكَم نياِء بمضِ الساَألرا قَالَ. »ومو ىا هولَ يسر قَالَ اللَّه »ادى الْجِهبِيلِ فس اللَّه 

ادى الْجِهبِيلِ فس اللَّه«. 

 
394. Əbu Səid əl-Xudri 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Kim Rəbb olaraq Allahdan, din olaraq İslamdan, Peyğəm-
bər olaraq Muhəmməddən razı olarsa, ona Cənnət vacib olar!” Bu Əbu 
Səidin 
 xoşuna gəldi və o dedi: “Ey Allahın Elçisi! Bunu mənim üçün bir 
daha təkrar et!” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm də onun üçün təkrar etdi 
və dedi: “Başqa bir əməl də vardır ki, Allah onunla qulunu Cənnətdə yüz 
dərəcə yüksəldir. Hər iki dərəcə arasındakı məsafə göy ilə yer arası 
kimidir”. Əbu Səid 
 soruşdu: “O nədir, ey Allahın Elçisi?” O buyurdu: 
“Allah yolunda cihad etmək, Allah yolunda cihad etmək!”544 
 

ƏN FƏZİLƏTLİ CİHAD HANSIDIR? 
 

٣٩٥ - نأَبِي ع ذَر 
 .»وهواه نفْسه الرجلُ يجاهد أَنْ الْجِهاد أَفْضلُ« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
 
395. Əbu Zərr 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə bu-
yurmuşdur: “Ən fəzilətli cihad kişinin nəfsi ilə cihad etməsidir”.545 
 

ŞƏHİDLƏR 
 

٣٩٦ - نةَ أَبِي عريره 
 :نولُ عسر اللَّه � هأَلَ أَنرِيلَ سجِب � نع هذه ةالْآي خفني وورِ فالص قعفَص ني مف 
اتاومالس نمي وضِ فإِلَّا الْأَر ناَء مش اللَّه� نم ينالَّذ لَم أشقُوا؟ أَنْ اُهللا يعصقَالَ ي :ماُء هدهاِهللا ش � 

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

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

بِشعبٍ فيه عيينةٌ من ماٍء عذْبةٌ فَأَعجبته لطيبِها  �بِ رسولِ اللَّه قَالَ مر رجلٌ من أَصحا � عن أَبِى هريرةَ - ٣٩٧
 ولَ اللَّهسنَ رأْذتى أَستلَ حأَفْع لَنبِ وعذَا الشى هف تفَأَقَم اسالن لْتزتفَقَالَ لَوِ اع� ولِ اللَّهسرل كذَل فَقَالَ �. فَذَكَر 

»بحا أَالَ تامع نيعبس هتيى بف هالَتص نلُ مأَفْض بِيلِ اللَّهى سف كُمدأَح قَاملْ فَإِنَّ مفْعالَ ت لَكُمخديو لَكُم اللَّه رفغونَ أَنْ ي
اقفُو بِيلِ اللَّهى سلَ فقَات نم بِيلِ اللَّهى سوا فةَ اغْزنةُ الْجنالْج لَه تبجو اقَةن.« 

 
397. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisinin salləllahu 

aleyhi və səlləm səhabələrindən olan bir kişi şirin sulu çeşmənin olduğu bir 
vadidən keçdi və onun gözəlliyi xoşuna gələrək belə dedi: “Kaş insanlar-
dan uzaqlaşıb bu vadidə qalardım. Ancaq Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və 

səlləm izn almayınca, heç vaxt bunu etmərəm”. Sonra o, bunu Allah Elçisinə 
salləllahu aleyhi və səlləm danışdı və o, belə buyurdu: “Belə etmə! Həqiqətən 
də, birinizin Allah yolunda olan məqamı, evində yetmiş il qıldığı nafilə 
namazlarından daha fəzilətlidir. Allahın sizi bağışlamasını və sizi Cənnətə 
salmasını istəmirsiniz? Allah yolunda döyüşə çıxın! Kim dəvənin iki sağımı 
arasında olan müddət qədər Allah yolunda döyüşərsə, Cənnət onun üçün 
vacib olar”.547 
 

٣٩٨ - نةَ أَبِى عريره 
 بِرسلى وتصديق بِى إِميانٌ إِالَّ يخرِجه الَ سبِيله فى خرج لمن اللَّه انتدب« قَالَ � النبِى عنِ 
 أَنى ولَوددت سرِية، خلْف قَعدت ما أُمتى علَى أَشق أَنْ ولَوالَ الْجنةَ، أُدخلَه أَو غَنِيمة، أَو أَجرٍ من نالَ بِما أُرجِعه أَنْ

 »أُقْتلُ ثُم أُحيا، ثُم أُقْتلُ ثُم أُحيا، ثُم اللَّه سبِيلِ فى أُقْتلُ
 
398. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Allah Onun yolunda cihada548 çıxan kimsənin mükafatını tez 
verər. (Allah buyurur): “Onu (evindən) çıxaran yalnız Mənə olan inamı və 
elçilərimə olan inamıdır. Mən də onu nail olduğu savab və qənimətlə (sağ-
salamat yurduna) qaytaracağam, yaxud Cənnətə daxil edəcəyəm”. Hərgah 
ümmətimi əziyyətə salmış olmasaydım, (döyüşə gedən) dəstənin arxasında 

                                                 
546 əl-Hakim, 3000. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1387) səhih olduğunu bildirmişdir. 
547 ət-Tirmizi, 1650, 1751. əl-Albani hədisin həsən olduğunu bildirmişdir. 
548 Allah yolunda müqəddəs müharibə cihad adlanır. Cihad Uca Allahın adını şərəfləndirmək məqsədi-
lə göstərilən istənilən səylər deməkdir. Cihadın bir neçə forması var. Müsəlman dövlətinin təhlükəsiz-
liyinə qəsd edən və İslamın yayılmasına maneə yaradan kafirlərlə mübarizə hərbi yolla aparılır. 
Özlərini müsəlman kimi göstərən münafiqlərlə cihad, moizələr və onlara həqiqi biliklərin çatdırılması 
vasitəsilə aparılır. İnsanın şeytanla, həmçinin öz nəfsi ilə apardığı cihad da vardır. 
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qalmazdım və Allah yolunda öldürülüb sonra dirildilməyimi, sonra öldü-
rülüb yenə dirildilməyimi, sonra mütləq yenə öldürülməyimi istərdim”.549 
 

 طَيرٍ جوف فى أَرواحهم اللَّه جعلَ بِأُحد إِخوانكُم أُصيب لَما« : �اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ  �عباسٍ ابنِ عنِ - ٣٩٩
 مأْكَلهِم طيب وجدوا فَلَما الْعرشِ ظلِّ فى علَّقَةم ذَهبٍ من قَناديلَ إِلَى وتأْوِى ثمارِها من تأْكُلُ الْجنة أَنهار ترِد خضرٍ

بِهِمرشمو هِميلقمقَالُوا و :نلِّغُ مبا ينانوا إِخنا عاٌء أَنيى أَحف ةنالْج قزرئَالَّ نوا لدهزى يف ادالَ الْجِهكُلُوا وني دنبِ عرالْح 
 »�أَمواتا اللَّه سبِيلِ فى قُتلُوا الَّذين تحسبن والَ� اللَّه فَأَنزلَ: قَالَ. عنكُم أُبلِّغهم أَنا: سبحانه اللَّه لَفَقَا

 

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

٤٠٠ - نةَ أَبِي عريره 
 .»الْقَرصة مس أَحدكُم يجِد كَما إِالَّ الْقَتلِ مس الشهِيد يجِد ما« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
 

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

٤٠١ - نةَ أَبِى عريره  
 جرحه الْقيامة يوم أَتى إِالَّ اللَّه فى يكْلَم كَلْم لَيس فَإِنه بِدمائهِم زملُوهم« قَالَ � لنبِىا عنِ
  .»الْمسك رِيح ورِحيه دمٍ لَونُ لَونه يدمى

 

401. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Şəhidləri qanlı-qanlı (kəfənlərinə) bürüyün, çünki Allaha görə 
elə bir yaralanan yoxdur ki, Qiyamət günü yarasından qan axa-axa (Allahın 
hüzuruna) gəlməsin. Onun yarasının rəngi qan rəngində, qoxusu isə müşk 
qoxusunda olacaq”.552 

                                                 
549 əl-Buxari, 26, 36. 
550 Əbu Davud, 2158, 2520, 2522. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
551 İbn Hibban, 4636; Əhməd, 7940; ən-Nəsəi, 3161; İbn Məcə, 2802. əl-Albani həsən səhih olduğunu 
bildirmişdir. 
552 ən-Nəsəi, 2002, 2014. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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ŞƏHİDİN BAŞQALARINDA OLMAYAN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
٤٠٢ -  يكَرِبدعنِ مامِ بقْدنِ الْمع 
 ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر� » ةفْعلِ دى أَوف لَه فَرغالٍ يصخ تس اللَّه دنع هِيدلشل

ويأْمن من الْفَزعِ اَألكْبرِ ويوضع علَى رأْسه تاج الْوقَارِ الْياقُوتةُ منها خير ويرى مقْعده من الْجنة ويجار من عذَابِ الْقَبرِ 
م نيعبى سف فَّعشينيِ وورِ الْعالْح نةً مجوز نيعبسنِ ويتاثْن جوزيا ويها فما وينالد نمأَقَارِبِه ن.« 

 
402. Miqdəm ibn Mədikərib 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurmuşdur: “Şəhidin Allah dərgahında altı xüsusiyyəti vardır; ilk 
(qan damcısı ilə) bağışlanır, Cənnətdəki yerini görür, qəbir əzabından 
qorunur, Qiyamət gününü dəhşətli qorxusundan arxayın olur, başına 
vüqar tacı qoyulur - Onun üzərindəki yaqut dənəsi dünya və onun içəri-
sində olanlardan daha xeyirlidir - yetmiş iki huri ilə evləndirilir və qohum-
əqrabasından yetmiş nəfərə şəfaət edir”.553 
 

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLƏN CƏNNƏTDƏDİR 
 


عن أَنس  - ٤٠٣ بِيى الند أَتوالً أَسجه، الَ  �: أَنَّ رجالْو يح ، قَبِيحالر نتند مول أَسجي رلَ اِهللا! إِنوسا رفَقَالَ: ي
قَد بيض « فَقَالَ: �اتلَ حتى قُتلَ، فَأَتاه النبِي فَقَ». في الْجنة« مالَ لي فَإِنْ أَنا قَاتلْت هؤالَِء حتى أُقْتلَ، فَأَين أَنا؟ قَالَ:

الَكم أَكْثَرو كحرِي بطَيو ،كهجاُهللا و .« :رِهيغل ذَا أَوهقَالَ لو» نم ة لَهبه جتازِعني نور الْعالْح نم هتجوز تأَير لَقَد
هنيل بخدت ،وفص هتبج نيبو.«  

 
403. Ənəs 
 rəvayət edir ki, bir qara kişi Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və 

səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi, mən pis qoxulu, qara, eybəcər 
sifətli və malı olmayan bir kişiyəm. Əgər mən öldürülənə qədər döyüşsəm, 
hara düşərəm?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Cənnətə!” O, 
öldürülənə qədər döyüşdü. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm onun yanına 
gəlib dedi: “Allah sənin üzünü ağ, qoxunu gözəl etdi və malını çoxaltdı”. 
Ona və digərlərinə dedi: “Mən onun hurilərdən olan zövcəsini yun cübbə-
sini aralayıb onunla cübbənin arasına girdiyini gördüm”.554 
 

ŞƏHİDLƏR HARADADIRLAR? 
 


 عنِ ابنِ عباسٍ  - ٤٠٤ ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر� »جرخاَء يرضخ ةي قُبف ةنابِ الْجرٍ بِبهارِقِ نلَى باُء عدهالش  هِملَيع
 »رِزقُهم من الْجنة بكْرةً وعشيا

                                                 
553 ət-Tirmizi, 1663, 1764. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
554 əl-Hakim, 2463. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1381) səhih olduğunu bildirmişdir. 



172                                                                                                                                     FƏZİLƏTLİ ƏMƏLLƏR    

 
404. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Şəhidlər Cənnət qapısının yanında olan “Bəriq” çayının üzərin-
də yaşıl çadırdadırlar. Səhər-axşam onlara Cənnətdən ruziləri gətirilir”.555 
 

ALLAH YOLUNDA OLAN TOZ 
 

٤٠٥ - نةَ عشائباً أَنَّ�  عكَاتا ملَ لَهخا دهلَيع ةيقبِب هتبكَاتم فَقَالَت لَه تأَن رلٍ غَياخد لَىع رغَي كترم هذه كلَيفَع 
ادى بِالْجِهبِيلِ فس ىفَ اللَّهإِن تعمولَ سسر قُولُ � اللَّها« يالَطَ مخ رِئٍ قَلْبمٍ املسم جهى ربِيلِ فس إِالَّ اللَّه مرح اللَّه 

هلَيع ارالن«. 
 
405. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyur-
muşdur: “Bir müsəlman kişinin Allah yolunda nəfəsinə toz gedərsə, şüb-
həsiz ki, Allah Cəhənnəm odunu ona haram edər”.556 
 

٤٠٦ - نسِ عنِ أَنب كالم 
 من أَصاب ما بِمثْلِ لَه كَانَ اِهللا سبِيلِ في روحه راح من« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
 . »الْقيامة يوم مسكاً الْغبارِ

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

لَا يجتمع غُبار في سبِيلِ اللَّه ودخانُ جهنم في منخري مسلمٍ ولَا  �سولُ اللَّه قَالَ ر قَالَ
 عن أَبِي هريرةَ  - ٤٠٧
 يجتمع شح وإِميانٌ في قَلْبِ رجلٍ مسلمٍ

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

اِهللا، حتى يعود اللَّبن في  الَ يلج النار رجلٌ بكَى من خشية« :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
عن أَبِي هريرةَ  - ٤٠٨
منهانُ جخدبِيلِ اِهللا وي سف ارغُب عمتجالَ يعِ، ورالض.« 

 

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

CƏNNƏTƏ QIRX İL ƏVVƏL GİRƏNLƏR 
 

قال: اهللا و  : أتعلَم أولُ زمرة تدخلُ اجلَنةَ من أمتي؟�قال: قال يل رسول اهللا  
عن عبد اهللا بن عمرو  - ٤٠٩
د حوسبتم فيقولون رسوله أعلم فقال: املهاجِرونَ يأتونَ يوم القيامة إىل باب اجلَنة ويستفْتحونَ فَيقُولُ لَهم اخلَزنةُ أو قَ

على ذَلك قال فَيفْتح لَهم فَيقيلُونَ فيه أربعني  بأي شيٍء نحاسب وإنما كانت أسيافُنا على عواتقنا يف سبِيلِ اهللا حتى متنا
اسلَها النخدلَ أنْ يعاماً قَب 

 

409. Abdullah ibn Amr 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Ümmətimdən Cənnətə girən birinci dəstəyə kimin daxil olaca-
ğını bilirsən?” O dedi: “Allah və Onun Elçisi daha yaxşı bilir!” Peyğəmbər 
salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Mühacirlər. Onlar Qiyamət günü Cənnət qapı-
sına gələcək və qapının açılmasını istəyəcəklər. Gözətçilər onlara deyə-
cəklər: “Siz artıq sorğu-sual olundunuz?” Onlar deyəcəklər: “Nə ilə sorğu-
sual olunacağıq? Biz Allah yolunda qılınclarımızı çiyinlərimizdə ölənə 
qədər daşımışıq”. (Cənnət qapıları) onların üzünə açılacaq və insanlar 
(Cənnətə) daxil olana qədər onlar qırx il orada dincələcəklər”.560 
 

DƏNİZDƏ OLAN CİHAD 
 

٤١٠ - نع امٍ أُمرنِ�  حع بِىالن � هقَالَ أَن »دائى الْمرِ فحى الْبالَّذ هيبصُء يالْقَى لَه رأَج هِيدش رِقالْغو لَه رأَج 
 .»شهِيدينِ

 

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

ŞƏHİD OLMAĞI SİDQ ÜRƏKLƏ İSTƏMƏK 
 

٤١١ - نع اذعنِ ملٍ ببج 
 :هأَن عملَ سوسقُولُ � اِهللا ري: »نلَ مي قُاتبِيلِ فاِهللا س اقفَو اقَةن فَقَد تبجو ة، لَهنالْج 

                                                 
559 ət-Tirmizi, 1633, 1733, 2311, 2481. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
560 əl-Hakim, 2389. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 96) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 
853) səhih olduğunu bildirmişdir. 
561 Əbu Davud, 2495. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
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نمأَلَ والْقَتلَ اُهللا س نم فِْسهقاً نادص ثُم اتم لَ أَوفَإِنَّ قُت لَه رهِيد، أَجش نمو رِحرحاً جي جبِيلِ فاِهللا، س أَو بكة نكْبن 
 اِهللا سبِيلِ في خراج بِه خرج ومن الْمسك رِيح ورِيحها الزعفَران، لَونَ لَونها كَانت ما كَأَغْزرِ الْقيامة يوم تجِيء فَإِنها
  .»الشهداِء طَابع علَيه فَإِنَّ

 
411. Muaz ibn Cəbəl 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisini salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Kim dəvənin iki sağımı arasında olan müddət qədər Allah 
yolunda döyüşərsə, Cənnət onun üçün vacib olar. Kim sidq-ürəklə Allah-
dan şəhid olmağı diləyərsə, sonra (yatağında) ölsə və ya öldürülsə belə, 
ona şəhid savabı verilər. Kim Allah yolunda (döyüşərək) yaralansa və ya 
(döyüşə gedib ehtiyatsızlıqdan) yara alsa, Qiyamət günü o, (dünyada 
yarasından axdığı qandan) daha çox qan ilə (Allahın hüzuruna) gələcək. 
Onun qanının rəngi zəfəran rəngi, qoxusu da müşk qoxusu olacaq. Kimin 
vücudunda Allah yolunda bir çiban çıxsa, onun üzərinə şəhidlik möhürü 
vurular”.562 
 

٤۱٢ -  هدج نع أَبِيه نثُ عدحي فيننِ حلِ بهنِ سةَ بامأَبِى أُم نلَ بهس عمس 
 بِىنِ النقَالَ  �ع» أَلَ اللَّهس نم
قًا بادص قَلْبِه نةَ مادهالشهاشرلَى فع اتإِنْ ماِء ودهازِلَ الشنم اللَّه هلَّغ« 

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

 يقَاتلُ أَحدنا فَإِنَّ اللَّه سبِيلِ فى الْقتالُ ما اللَّه، رسولَ يا فَقَالَ � النبِى إِلَى رجلٌ جاَءقَالَ:  �عن أَبِي موسى  - ٤۱٣
   .»وجلَّ عز اللَّه سبِيلِ فى فَهو الْعلْيا هى اللَّه كَلمةُ لتكُونَ قَاتلَ من« :فَقَالَ .حميةً ويقَاتلُ غَضبا،

 
413. Əbu Musa � rəvayət edir ki, bir nəfər Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və 

səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! Allah yolunda vuruşmaq nə 
deməkdir? Axı bizdən kimisi qəzəbinə görə, kimisi də namusuna görə 
vuruşur.” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Hər kim Allahın 
Kəlməsi hər şeydən uca olsun deyə vuruşarsa, Allahın � yolunda (vu-
ruşmuş) olar”.564 
 
 

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

 
 أَالَ اللَّه، سبِيلِ في فَرسه بِعنان ممِسك رجلٌ الناسِ؟ بِخيرِ أُخبِركُم أَالَ« :قَالَ � بِيالن أَنَّ � عباسٍ ابنِ عنِ - ٤۱٤

كُمبِري أُخ؟ بِالَّذلُوهتلٌ يجزِلٌ رتعي مف ةميغُن ي لَهدؤي قح ا، اللَّهيهأَالَ ف كُمبِرأُخ راسِ بِشلٌ ؟النجأَلُ رسي الَ بِاللَّهو 
  .»بِه يعطي

 
414. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Sizə insanların ən xeyirli olanı barədə xəbər verimmi? Bu, Allah 
yolunda atının yüyənindən tutan kişidir. Sizə bundan sonra kimin xeyirli 
olduğunu xəbər verimmi? Bu, insanlardan uzaqlaşaraq bir neçə qoyun 
saxlayan və Allahın haqqını yerinə yetirən kişidir. Sizə insanların ən şər 
olanı barədə xəbər verimmi? Bu, Allah xatirinə bir şey istənildikdə heç bir 
şey verməyən kişidir!”565 
 

٤۱٥ -  نيأَبِع يدعس رِىدالْخ �يلَ :قَالَ ا قولَ يسر ،اللَّه اسِ أَىلُ النولُ فَقَالَ أَفْضسر اللَّه �: »نمؤم داهجى يف 
  . »شره من الناس ويدع اللَّه، تقىي الشعابِ من شعبٍ فى مؤمن« :قَالَ من ثُم قَالُوا. »وماله بِنفِْسه اللَّه سبِيلِ

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

ALLAH YOLUNDA OLAN MÜCAHİDİN MİSALI 
 

قَالَ لَا تستطيعونه قَالَ فَأَعادوا علَيه  �ما يعدلُ الْجِهاد في سبِيلِ اللَّه  �قيلَ للنبِي  قَالَ� عن أَبِي هريرةَ  - ٤۱٦

                                                 
565 ət-Tirmizi, 1652, 1753. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
566 ən-Nəvəvi � demişdir: “Bu, ibrətamiz bir məsəldir. Belə ki, möminin təkliyə çəkilib (Allaha ibadət 
etməklə məşğul olub heç nəyə və heç kəsə qarışmamağı), “dağ dərəsində” – insanlardan uzaq düşmüş 
bir adamın halına bənzəyir”. İbn Həcər � demişdir: “Bu hədis təkliyə çəkilməyin fəzilətinə dəlalət edir. 
Çünki belə olduqda adam qeybətdən, boşboğazlıqdan və başqa bu kimi bihudə işlərdən uzaq olur. 
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, – müsəlmanlar arasına fitnə düşdüyü vaxt istisna olmaqla – heç bir 
zamanda və heç bir halda camaatdan ayrılmaq olmaz”. Peyğəmbər � demişdir: “...Allahın Əli (haqq 
yolda olan) camaatın üzərindədir!” (əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”, № 2729). Digər rəvayətdə 
demişdir: “Kənddə və ya çöllü-biyabanda olan üç nəfər camaat şəklində namaz qılmasalar, şeytan 
onlara hakim olar. Belə olmasın deyə camaat olun! Əlbəttə ki, canavar sürüdən ayrı düşmüş qoyunu 
(tez) yeyər”. (Hədisi Əhməd, Əbu Davud və ən-Nəsəi rəvayət etmişlər). 
567 əl-Buxari, 2786; Muslim, 1881. 
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ه كَمثَلِ الصائمِ الْقَائمِ الْقَانِت اللَّمرتينِ أَو ثَلَاثًا كُلُّ ذَلك يقُولُ لَا تستطيعونه وقَالَ في الثَّالثَة مثَلُ الْمجاهد في سبِيلِ 

حدثَنا قُتيبةُ بن سعيد حدثَنا أَبو عوانةَ ح  بِآيات اللَّه لَا يفْتر من صيامٍ ولَا صلَاة حتى يرجِع الْمجاهد في سبِيلِ اللَّه تعالَى
رح نب ريهثَنِي زدلٍ بِو حيهس نع مةَ كُلُّهاوِيعو ما أَبثَندةَ حبيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندح و ح رِيرا جثَندبٍ ح ادنذَا الْإِسه

هوحن 
 
416. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, (bir gün) Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi 

və səlləm soruşdular: “Ey Allahın Elçisi! Hansı əməl Allah yolunda olan 
cihada bərabərdir?” O buyurdu: “Sizin ona gücünüz çatmaz!” (Səhabələr 
bu sualı) iki və ya üç dəfə təkrar etdilər. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
hər dəfə: “Sizin ona gücünüz çatmaz!”- deyirdi. Sonra belə buyurdu: 
“Allah yolunda olan mücahidin misalı oruc tutan, namaz qılan, Allahın 
ayələrinə itaət edən, dayanmadan orucu və namazı Uca Allahın yolunda 
olan mücahid (evinə) qayıdana qədər yerinə yetirənin misalı kimidir”.568 
 

٤۱٧ - نةَ أَبِي عريره 
 في يجاهد بِمن أَعلَم واُهللا اِهللا سبِيلِ في الْمجاهد مثَلُ«: يقُولُ � اِهللا رسولَ سمعت: قَالَ 
هبِيلثَلِ سمِ: كَمائمِ الصعِ الْقَائاشعِ الْخاكالر اجِدالس«. 

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

İKİ GÖZ, İKİ DAMCI VƏ İKİ İZ 
 

يقُولُ عينان لَا تمسهما النار أبدا عين بكَت من خشية اللَّه  �قَالَ سمعت رسولَ اللَّه � عن ابنِ عباسٍ  - ٤۱٨
بِيلِ اللَّهي سف سرحت تاتب نيعو 

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


 عن أَبِى أُمامةَ  - ٤۱٩ بِىنِ الننِ«قَالَ  �عيتقَطْر نم إِلَى اللَّه بٌء أَحىش سلَي  ةيشى خوعٍ فمد نةٌ منِ قَطْريأَثَرو
ى فَرِيضف أَثَرو بِيلِ اللَّهى سف فَأَثَر انا اَألثَرأَمو .بِيلِ اللَّهى سف اقرهمٍ تةُ دقَطْرو اللَّهضِ اللَّهائفَر نم ة.« 

                                                 
568 Muslim, 1878, 3490. 
569 ən-Nəsəi, 3127, 3140. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
570 ət-Tirmizi, 1639, 1740. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4113) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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419. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm bu-
yurmuşdur: “Heç bir şey Allaha iki damcı və iki izdən daha sevimli deyil-
dir. Allah qorxusundan axıdılan göz yaşı damcısı və Allah yolunda (döyü-
şərkən) axıdılan qan damcısı. İki izə gəlincə, Allah yolunda (döyüşərkən 
əmələ gələn) iz və Allahın fərz ibadətlərini edərkən (əmələ gələn) iz”.571 
 

٤٢٠ - تعما سةَ أَبريره 
 خشية من بكَت عين: النار تنالَهما أَنْ عينينِ علَى حرم: قَالَ � اِهللا رسولَ إِنَّ: يقُولُ 
  .الْكُفْرِ أَهلِ من وأَهلُه ماِإلسالَ تحرس باتت وعين اِهللا،

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

 اللَّه، سبِيلِ في حرست عين: النار أَعينهم ترى ال ثَالثَةٌ" :� اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ
  عن معاوية بن حيدة - ٤٢١
نيعو كَتب نم ةيشخ ،اللَّه نيعو تغَض نارِمِ عحم اللَّه" 

 
421. Müaviyə ibn Heydə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Üç nəfər vardır ki, onların gözləri Cəhənnəm odunu 
görməyəcək; Allah yolunda keşik çəkən, Allah qorxusundan ağlayan və 
Allahın haramlarından qorunan göz”.573 
 

ŞƏHİDLƏR QƏBİR FİTNƏSİNƏ MƏRUZ QALMIRLAR 
 

٤٢٢ - ند عاشنِ رب ،عدس نلٍ عجر نابِ محأَص بِيالً أَنَّ � النجا: قَالَ رلَ يوسا! اِهللا رالُ مب ننيؤمونَ الْمنفْتي يف 
مورِههِيد؟ إِالَّ قُبكَفَى«: قَالَ الش ارقَةبِب يوفلَى السع هأْسةً رتنف«. 

 
422. Raşid ibn Səd Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm səhabələrinin birin-
dən rəvayət edir ki, bir adam dedi: “Ey Allahın Elçisi! Nəyə görə möminlər 
qəbir fitnəsinə məruz qalırlar, şəhid isə yox?” O buyurdu: “Başının 
üzərindəki qılıncların parıltısı fitnə olaraq ona kifayətdir”.574 
 
 

                                                 
571 ət-Tirmizi, 1669, 1770. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
572 əl-Hakim, 2431. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3323) səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirib. 
573 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 1003, 16347. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3326) həsən 
li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
574 ən-Nəsəi, 2053, 2065. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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CİHAD CƏNNƏT QAPILARINDANDIR 

 
٤٢٣ - نةَ عادبنِ عب تامالص 
 أَبوابِ من باب فَإِنه اِهللا، سبِيلِ في بِالْجِهاد علَيكُم«: � اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
 .»والْغم الْهم بِه اُهللا يذْهب الْجنة،

 
423. Ubadə ibn əs-Samit 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Allahın yolunda cihad edin, çünki o, Cənnətin qapıla-
rından biridir. Allah onunla qəm-qüssəni aparır”.575 
 

ALLAH YOLUNDA OLAN BİR SAAT 
 

٤٢٤ - نةَ أَبِي عريره 
 :علُ نوسقَالَ � اِهللا ر: »اميق ةاعي سف فالِ الصتلقي لبِيلِ فاِهللا، س ريخ نامِ ميق نيتس 
هنس«. 

 
424. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Allah yolunda döyüşmək üçün bir saat cərgədə durmaq, altmış 
il gecə namazlarına durmaqdan daha xeyirlidir”.576 
 

 عند الْقَدرِ لَيلَة قيامِ من خير اِهللا، سبِيلِ في ساعة موقف« :يقُولُ � اِهللا رسولَ سمعت: قَالَ 
 عن أَبِي هريرةَ - ٤٢٥
 .»اَألسود احلَجرِ

 
425. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Allah yolunda (döyüşmək üçün cərgədə) bir saat durmaq, Qara 
daşın yanında Qədr gecəsini ibadətlə keçirməkdən daha xeyirlidir”.577 
 

ONLARA YARDIM ETMƏK ALLAH ÜÇÜN BİR HAQDIR 
 


 عن أَبِى هريرةَ  - ٤٢٦ ولُ اللَّهسى « �قَالَ قَالَ رالَّذ بكَاتالْمو بِيلِ اللَّهى سف داهجالْم مهنوع لَى اللَّهع قثَالَثَةٌ ح
فَافالْع رِيدى يالَّذ حاكالناَء واَألد رِيدي.« 

 
426. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allahın Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Üç nəfər vardır ki, onlara yardım etmək Allahın üzərində 

                                                 
575 əl-Hakim, 2404; Əhməd 22771. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4063) və “Silsilətul-Əhədisis-
Sahiha”da (№ 1941) səhih olduğunu bildirmişdir. 
576 İbn Asakir “Tarixu Dəməşq” 22/ 444. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4429) səhih demişdir. 
577 İbn Hibban, 4584. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1068) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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bir haqdır; Allah yolunda vuruşan mücahidə, azadlığa qovuşmaq üçün pul 
ödəmək istəyən köləyə və zinadan qorunmaq üçün evlənən kimsəyə”.578 
 

ALLAHIN SEVDİYİ ÜÇ QİSM İNSAN 
 

 انكَشفت إذا الذي :م ويستبشر إليهم، ويضحك اُهللا، حيبهم ثالثةٌ«: قال � النيب عن 
 الدرداء أيب عن - ٤٢٧
 هذا كيف عبدي إىل انظروا: فيقولُ يكفيه، و � اُهللا ينصره أن وإما يقتلَ، أنْ فإما ،� هللا بنفِسه وراَءها قاتلَ فئةٌ؛
صره؟ يل به، يذر: فيقول الليل، من فيقوم حسن، لني وفراش حسنة، امرأة له والذي !نفسشاَء ولو يذكُرين، و شهوت 

ي !رقَدفَرٍ، يف كان إذا والذه وكانَ س؛ معوا ركْبوا، مثّ فسهِرعجه حرِ من فقاماَء يف الساَء وسرضر«  
 
427. Əbud-Dərdə 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Üç qism insan vardır ki, Allah onları sevir, onlara gülür və 
onlara görə sevinir. Onlardan biri o kimsədir ki, (bir dəstənin tərkibində 
döyüşə gedir, dəstənin düşmən tərəfindən) məğlub olduğunu gördükdə, 
ya Allah yolunda öldürüləcəyini, ya da Allahın � onu qalib edib qoruya-
cağını (düşünərək) dəstənin arxasında Allah � üçün təkbaşına döyüşür”. 
Bu zaman Allah � buyurur: “Bu qulumun Mənim üçün təkbaşına necə 
səbir etdiyinə baxın!” Həmçinin, o kimsə ki, gözəl qadına və rahat yatağa 
sahib olub gecə vaxtı (yatağından ibadətə) qalxır. Allah buyurur: “O, şəh-
vətini tərk edib Məni zikr edir, halbuki, əgər istəsəydi yatardı”. Həmçinin, 
o kimsə ki, yoldaşları ilə birlikdə səfərə çıxır. Yoldaşları gecənin bir hissə-
sini oyaq qalıb sonra yatırlar. O isə çətinlikdə də, rahatlıqda da (gecənin 
əvvəlini yatır), gecənin son üçdə birində isə (ibadətə) qalxır”.579 
 

ALLAHIN NÜMAYƏNDƏLƏRİ 
 

 فَأَجابوه دعاهم اللَّه وفْد والْمعتمر والْحاج اللَّه سبِيلِ فى الْغازِى« قَالَ � النبِى عنِ�  عمر ابنِ عنِ - ٤٢٨
أَلُوهسو مطَاهفَأَع«. 

 
428. İbn Ömər � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demiş-
dir: “Allah yolunda döyüşən, həcc edən və ümrə edən Allahın nümayəndə-
ləridirlər. Allah onları dəvət etmiş, onlar da Allahın dəvətini qəbul etmiş-
lər. Onlar Allahdan istəmişlər, Allah da onların istədiklərini vermişdir”.580 

                                                 
578 ət-Tirmizi, 1655, 1756. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
579 əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 629) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 3478) həsən 
olduğunu bildirmişdir. 
580 İbn Məcə, 2884, 3005. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
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٤٢٩ - تعما سةَ أَبريره  �قُولُولُ قَالَ يسر اللَّه � »فْدو ازِى ثَالَثَةٌ اللَّهالْغ اجالْحو تعالْمورم«. 

 
429. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm belə 
buyurdu: “Allahın üç nümayəndəsi vardır; Allah yolunda döyüşən, həcc 
edən və ümrə edən”.581 
 

DÜŞMƏNƏ OX ATMAĞIN FƏZİLƏTİ 
 

٤٣٠ - نبِيلَ عحرنِ شب طمالس نرِ عمنِ وعةَ بسبع  �قَالَ: ا :قُلْتو يرمع نةَ بسبا عثْنديثًا حدح هتعمس نولِ مسر 
اللَّه � سلَي يهانٌ فيالَ نِسو قُّصنقَالَ. ت: تعمولَ سسر قُولُ � اللَّهي: »نى مممٍ رهى بِسبِيلِ فس لَغَ اللَّهفَب ودطَأَ الْعأَخ 
أَو ابكَانَ أَص لِ لَهدكَع ةقَبر نمو قتةً أَعقَبةً رملساُء كَانَ مدوٍ كُلِّ فضع هنا موضع هنم نارِ من منهج نمو ابةً شبيش 
 .»الْقيامة يوم نورا لَه كَانت اللَّه سبِيلِ فى

 
430. Şurahbil ibn əs-Simt Amr ibn Abəsədən582 
 rəvayət edərək deyir: “Mən 
Amr ibn Abəsəyə 
 dedim: “Ey Amr ibn Abəsə! Bizə elə bir hədis danış ki, 
bu hədisdə heç bir unutqanlıq və naqislik olmasın”. Amr ibn Abəsə 
 dedi: 
“Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurduğunu eşitdim: “Kim 
Allah yolunda düşmənə bir ox atarsa, ox hədəfə dəyməsə də, dəysə də ona 
bir kölə azad etmiş kimi savab yazılar. Kim bir müsəlman köləni azad 
edərsə, onun azad etdiyi hər bir əza müqabilində əzaları Cəhənnəm 
odundan qurtular. Allah yolunda saçını ağardanın ağ saçları onun üçün 
Qiyamət günü nur olacaq”.583  
 

٤٣١ - نبِ عنِ كَعةَ برم 
 فَقَالَ. »لَه درجةً بِه اُهللا رفَع بِسهمٍ، الْعدو بلَغَ من« :يقُولُ � اِهللا رسولَ سمعت: قَالَ 
لَه دبن عمحن الرامِال بحا: نلَ يوسا! اِهللا رمة؟ وجرا« :قَالَ الدها أَمإِن تسلَي ةبتبِع كا! أُمم نينيِ بتجرئَةُ الدامٍ مع«. 

 
431. Kəb ibn Murra 
 demişdir: “Allah Elçisini salləllahu aleyhi və səlləm belə 
buyurarkən eşitdim: “Kim düşmənə bir ox atarsa, Allah onu bir dərəcə 
yüksəldər”. Abdur-Rahmən ibn Nəhhəm 
 dedi: “Ey Allahın Elçisi, dərəcə 
nədir?” O buyurdu: “Bu, sənin ananın evinin pilləkəni kimi deyildir. Hər 
iki dərəcənin arası yüz illik məsafəyə bərabərdir”.584 
 

                                                 
581 ən-Nəsəi, 2625, 2637. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 7112) hədisi səhih olduğunu bildirib. 
582 Amr ibn Abəsə ibn Xalid ibn Huzeyfə əs-Suləmi � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Hicrətin 60-cı ilində 
vəfat etmişdir. 
583 Nəsai, 3145, 3158. Albani bu hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
584 İbn Hibban, 4597. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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ALLAH YOLUNDA ATA SƏRF EDİLƏNLƏR 

 
٤٣٢ -  نةَ يأَبِعريره �قَالَ : بِىنِ« :� قَالَ النم سبتا احسى فَربِيلِ فس ا اللَّهانإِمي يقًا بِاللَّهدصتو ،هدعفَإِنَّ بِو هعبش 
هرِيو ثَهورو لَهوبى وف انِهيزم موي ةاميالْق«.  

 
432. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim Allaha iman gətirib Onun verdiyi vədi təsdiq edərək Allah 
yolunda (istifadə etmək məqsədilə) bir at saxlayarsa, atın yediyi, içdiyi, 
nəcisi və sidiyi Qiyamət günü onun əməl tərəzisinə qoyular”.585 
 

 ال بِالصدقَة يده كَالْباسط اللَّه سبِيلِ في الْخيلِ علَى الْمنفق إِنَّ« :� اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ 
 الْحنظَلية ابنِ عنِ - ٤٣٣
 .»يقْبِضها

 
433. İbn əl-Hənzaliyyə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Həqiqətən, Allah yolunda (döyüşmək üçün) ata vəsait sərf 
edən, davamlı sədəqə verən kimidir”.586 
 

٤٣٤ -  نةَ أَبِىعريره �ولَ أَنَّ سر لُ« :قَالَ � اللَّهيلٍ الْخجرل ،رلٍ أَججرلو ،رتلَى سعلٍ وجر را ،وِزى فَأَمالَّذ لَه 
رلٌ أَججا فَرطَهبى ربِيلِ فس ،ا فَأَطَالَ اللَّهى بِهجٍ فرم أَو ،ةضوا رفَم تابى أَصا فهليط كذَل نجِ مرأَوِ الْم ةضوالر تكَان 

لَه ،اتنسح لَوو هأَن قَطَعا انلُهيط تنتفَاس فًاشر نِ أَوفَيرش تا كَانها آثَاراثُهوأَرو اتنسح ،لَه لَوا وهأَن تررٍ مهبِن 
ترِبفَش هنم لَمو رِدأَنْ ي ىقسكَانَ ي كذَل اتنسح ،لَه فَهِى كذَلل ،رلٌ أَججرا وطَهبا رينغفُّفًا تعتو ثُم لَم سني قح اللَّه 

 وسئلَ. »وِزر ذَلك علَى فَهِى اِإلسالَمِ، َألهلِ ونِواًء ورِياًء فَخرا ربطَها ورجلٌ ستر، لذَلك فَهِى ظُهورِها، والَ رِقَابِها فى
 خيرا ذَرة مثْقَالَ يعملْ فَمن� :الْفَاذَّةُ الْجامعةُ اآليةُ هذه إِالَّ شىٌء فيها علَى أُنزِلَ ما« :فَقَالَ الْحمرِ عنِ � اللَّه رسولُ

هري  �نملْ ومعثْقَالَ يم ةا ذَررش هري� .  
 

434. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “At (saxlamaq), kimisinə savab qazandırar, kimisinin (kasıbçılığını) 
ört-basdır edər, kimisinə də günah qazandırar. Savab qazanan adama 
gəlincə, bu o kimsədir ki, atını otlaqda və ya bağ-bağatlı yerdə uzun 
kəndirlə bağlayıb Allah yolunda (döyüşmək üçün) saxlamışdır. At otlaqda 
və ya bağçada otladığı müddət ərzində ona savab yazılar. Hərgah atın 
kəndiri qırılarsa və at qaçıb bir, yaxud iki təpə aşarsa, onun qoyduğu 

                                                 
585 əl-Buxari, 2853. 
586 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 5487. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1964) həsən olduğunu 
bildirmişdir. 
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ləpirlərə və (ifraz etdiyi) nəcisinə görə (yiyəsinə) savab yazılar; və əgər bir 
çaydan keçib ondan su içərsə, yiyəsinin onu sulamaq istəyi olmasa belə, 
buna görə ona savab yazılar. Beləliklə də, bu at ona savab qazandırar. 
Digəri isə, atını, insanlara möhtac olmasın və dilənməsin deyə (qazanc 
məqsədilə) saxlayan, üstəlik onu bəslədikdə Allahın haqqını unutmayan 
kimsədir. Bu at onun üçün örtük olar. (Üçüncüsü isə,) atını, lovğalıq etmək, 
özünü göstərmək və ya onu müsəlmanların əleyhinə istifadə etmək məq-
sədilə saxlayan kimsədir. Bu at ona günah qazandırar”. Peyğəmbərdən 
salləllahu aleyhi və səlləm eşşəklər barədə soruşdular. O buyurdu: “Bu xüsusda 
hər şeyi əhatə edən, müstəsna sayılan bu ayələrdən başqa mənə bir ayə 
nazil olmamışdır: “Zərrə qədər yaxşılıq edən (əvəzini) alacaqdır. Zərrə qədər 
pislik edən də (əvəzini) alacaqdır”. (əz-Zəlzələ 7-8)”.587  

 
MÜCAHİDİ TƏCHİZ EDƏNİN SAVABI 

 
٤٣٥ - نع دينِ زب دالخ نِيهالْج 
 من أَجرِه، مثْلُ لَه كَانَ اِهللا، سبِيلِ في غَازِياً جهز من«: � اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 

 .»شيئاً الْغازِي أَجرِ من ينقُص أَنْ غَيرِ
 
435. Zeyd ibn Xalid əl-Cuhəni 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi 

və səlləm belə buyurmuşdur: “Kim Allah yolunda döyüşəni təchiz edərsə, 
döyüşənin savabından heç bir şey əskilmədən savabının bir misli də ona 
verilər”.588 
 


 ى عن زيد بنِ خالد الْجهنِ - ٤٣٦ ولِ اللَّهسر نا «قَالَ  �عغَازِي لَفخ نما وغَز فَقَد بِيلِ اللَّهى سا فغَازِي زهج نم
 ».فى أَهله فَقَد غَزا

 
436. Zeyd ibn Xalid əl-Cuhənidən 
 gələn rəvayətə görə Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Allah yolunda döyüşəni təchiz edən 
özü döyüşmüş olur. Allah yolunda döyüşə gedənin ailəsinə himayədarlıq 
edən döyüşə getmiş kimidir”.589 
 

٤٣٧ - نةَ أَبِى عامأُم  
 سبِيلِ فى خادمٍ نِيحةُوم اللَّه سبِيلِ فى فُسطَاط ظلُّ الصدقَات أَفْضلُ« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
اللَّه وقَةُ أَولٍ طَرى فَحبِيلِ فس اللَّه«. 

                                                 
587 əl-Buxari, 2371. 
588 İbn Məcə, 2759, 2864. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
589 ət-Tirmizi, 1628, 1728. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
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437. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Ən fəzilətli sədəqə kölgələnmək üçün (döyüşçülərə) çadır ver-
mək, xidmətçi və ya minik hədiyyə etməkdir”.590 
 

KEŞİK ÇƏKƏNİN FƏZİLƏTİ 
 

 خوف أَرض في حرس حارِس الْقَدرِ؟ لَيلَة من أَفْضلُ بِلَيلَة أُنبئُكُم أَالَ« :قَالَ � النبِي أَنَّ: � عمر بنِ عنِ - ٤٣٨
لَّهرجِع الَ أَنْ لَعإِلَى ي هلأَه«. 

 

438. İbn Ömər � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Sizə Qədr gecəsindən daha fəzilətli gecə haqqında xəbər 
verimmi? Ailəsinin yanına bir daha qayıtmayacağından qorxaraq təhlükəli 
ərazidə keşik çəkənin (keçirdiyi gecə)”.591 
 

٤٣٩ - نأَبِي ع رداِءالد 
 اِهللا سبِيلِ في مرابِطاً مات ومن دهرٍ، صيامِ من خير شهرٍ رِباطُ« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
نأم نعِ مرِ، الْفَزاَألكْب يغُدو هلَيع ،هقبِرِز ريحو نم ،ةنرِي الْججيو هلَيع رأَج ابِطرى الْمتثَ حعبياُهللا ه«. 

 
439. Əbud-Dərdə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Bir ay sərhəddə keşik çəkmək bir il oruc tutmaqdan daha 
xeyirlidir. Kim Allah yolunda sərhədin keşiyini çəkərək ölərsə, o, (Qiyamət 
gününün) ən böyük dəhşətindən592 salamat olar. O, Cənnətdən ruzilənəcək 
və ona Cənnətin qoxusu hiss etdiriləcək. Allah onu dirildənədək (qəbirdə) 
sərhədin keşiyini çəkənin savabı ona yazılacaq”.593 
 

٤٤٠ - نانَ عثْمنِ عفَّان بع 
 فيما يومٍ أَلْف من خير اِهللا، سبِيلِ في يومٍ رِباطُ« :يقُولُ � اِهللا رسولَ سمعت: قَالَ 
اهوس نازِلِ منالْم« 

 

440. Osman ibn Affan 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Allah yolunda bir gün sərhəddə keşik çəkmək, başqa yerlərdə 
keçirilən min gündən daha xeyirlidir”.594 

                                                 
590 ət-Tirmizi, 1627, 1727. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
591 əl-Hakim, 2424. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1232) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da 
(№ 2811) səhih olduğunu bildirmişdir. 
592 Qiyamətin ən böyük dəhşəti dedikdə, Surun ikinci dəfə üfürülməsi nəzərdə tutulur. Uca Allah buyu-
rur: “Sur üfürüləcəyi gün Allahın istədiklərindən başqa, göylərdə və yerdə olanlar dəhşətə düşəcək və 
hamısı Onun hüzuruna baş əyərək gələcəkdir” (ən-Nəml, 87). 
593 əl-Heysəmi “Məcməuz-Zəvaid” 9504. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3479) səhih olduğunu 
bildirib. 
594 ən-Nəsəi, 3169, 3182. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
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٤٤١ - نان علْمس 
 :هأَن عمس بِيقُولُ � الني: »نم اتابِطاً مري مبِيلِ فاِهللا س نأُوم ذَابا اْلَقربِ، عمنو لَه هرإِلَى أَج 

 .»الْقيامة يومِ
 
441. Salman 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Kim Allah yolunda sərhədin keşiyini çəkərək ölərsə, qəbir əzabından 
arxayın olar və Qiyamət gününədək onun mükafatı artırılar”.595 
 

٤٤٢ -  ىانُ الْفَارِسلْمس ررِ قَالَ مكَدنالْم نب دمحا مثَندح 
حربِش هلَيع قش قَدو لَه طابرى مف وهو طمنِ السبِيلَ ب
 ولِ اللَّهسر نم هتعمس يثدبِح طمالس نا ابي ثُكدقَالَ أَالَ أُح ابِهحلَى أَصعو�  ولَ اللَّهسر تعملَى. قَالَ سقَالَ ب� 

مى لَه عملُه يلِ اللَّه أَفْضلُ وربما قَالَ خير من صيامِ شهرٍ وقيامه ومن مات فيه وقى فتنةَ الْقَبرِ ونرِباطُ يومٍ فى سبِ«يقُولُ 
ةاميمِ الْقوإِلَى ي.« 

 
442. Salman əl-Farisi 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Allah yolunda bir gün sərhəddə keşik çəkmək bir ay oruc tut-
maq və gecələri namazla keçirməkdən daha xeyirlidir. Kim də keşik çəkər-
kən ölsə, qəbir fitnəsindən qorunar və əməli Qiyamətə qədər artırılar”.596  
 

٤٤٣ - نانَ علْمرِ سيالْخ 
 :نلِ عوسقَالَ � اِهللا ر :»نطَ مابماً روي لَهلَيي وبِيلِ فكَانَ اِهللا، س رِ لَهامِ كَأَجيرٍ صهش 
،ةاميقو نمو اتابِطاً مرم رِىأُج ثْلُ لَهم كرِ، ذَلاَألج رِىأُجو هلَيع ،قزالر نأَمو نم انالْفَت«. 

 
443. Salman əl-Xeyr 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Kim Allah yolunda sərhəddə bir gün, bir gecə keşik çəkərsə, bir 
ay oruc tutmuş və bir ay namaz qılmış kimi savab qazanar. Kim də keşik 
çəkərkən ölərsə, eyni savabı qazanar, Allah ona ruzi verər və o, qəbir 
fitnəsindən əmin olar”.597 
 

٤٤٤ -  ديبع نالَةَ بفَض عمس 
 ولِ اللَّهسر نثُ عدحقَالَ  �ي هابِطًا «أَنرم اتى مإِالَّ الَّذ هلملَى عع متخي تيكُلُّ م
ى لَهمني هفَإِن بِيلِ اللَّهى سرِ فالْقَب ةنتف نم نأْميو ةاميمِ الْقوإِلَى ي لُهمع .« ولَ اللَّهسر تعمسقُولُ  �وي» نم داهجالْم

هفْسن داهج.« 

 

444. Fədalə ibn Ubeyd598 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

                                                 
595 İbn Hibban, 4606. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
596 ət-Tirmizi, 1665, 1766. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
597 ən-Nəsəi, 3167, 3180. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
598 Fədalə ibn Ubeyd ibn Nəfiz ibn Qeys əl-Ənsari � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Hicrətin 53-cü ilində 
vəfat etmişdir. 
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səlləm buyurdu: “Allah yolunda sərhəddə keşik çəkərkən öləndən başqa hər 
bir ölünün əməli kəsilir. Onun əməli Qiyamətə qədər artırılır və o, qəbir 
fitnəsindən arxayın olur”. Həmçinin, Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm 
belə buyurduğunu eşitdim: “Mücahid nəfsi ilə cihad edəndir”.599 
 

ŞƏHİDLƏRİN AĞASI 
 


 عن جابِرٍ  - ٤٤٥ نع بِيد � النياِء قَالَ سدهةُ الشزمح نب دببِ، علٌ املُطَّلجرو امٍ إلَى قَامرٍ إمائج هرفَأَم اههنو 
لَهفَقَت 

 
445. Cabir 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyur-
muşdur: “Şəhidlərin ağası - Abdulmuttalibin oğlu Həmzə və zalım rəhbə-
rin yanına gedib, ona yaxşılığı əmr edərək və pis işlərdən çəkindirərək 
öldürülən kişidir”.600 
 
ŞƏHİDLİK BORCDAN BAŞQA BÜTÜN GÜNAHLARA KƏFFARƏDİR 
 

٤٤٦ - نع دبع نِ اللَّهرِو بمنِ عاصِ بالْع  
 .»الدين إِالَّ شىٍء كُلَّ يكَفِّر اللَّه سبِيلِ فى الْقَتلُ« قَالَ � النبِى أَنَّ

 
446. Abdullah ibn Amr ibn əl-As 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu 

aleyhi və səlləm demişdir: “Allah yolunda öldürülmək borcdan başqa bütün 
günahlara kəffarədir”.601 
 

ŞƏHİDLƏR TƏKCƏ DÖYÜŞ MEYDANINDA ÖLDÜRÜLƏNLƏR 
DEYİL 

 
٤٤٧ - نةَ أَبِى عريره  
 إِنَّ« قَالَ. اللَّه سبِيلِ فى الْقَتلُ قَالُوا. »فيكُم الشهِيد فى تقُولُونَ ما« قَالَ أَنه � النبِى عنِ
 والْمطْعونُ شهِيد والْمبطُونُ شهِيد فَهو اللَّه سبِيلِ فى مات ومن شهِيد فَهو اللَّه سبِيلِ فى قُتلَ من لَقَليلٌ إِذًا أُمتى شهداَء
هِيدش«. 

 
447. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Aranızda şəhid olanlar haqqında nə deyirsiniz?” Dedilər: 
“Şəhidlər Allah yolunda öldürülənlərdir”. O buyurdu: “Elə olduqda, həqi-

                                                 
599 ət-Tirmizi, 1621, 1721. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
600 əl-Hakim, 4884. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3675) həsən olduğunu qeyd etmişdir. 
601 Muslim, 4992. 
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qətən, ümmətimin şəhidləri azdır; Allah yolunda öldürülən şəhiddir, Allah 
yolunda ölən şəhiddir, qarın xəstəliyindən ölən şəhiddir, vəba xəstəliyin-
dən ölən şəhiddir”.602 
 


 عن راشد بنِ حبيشٍ  - ٤٤٨ ولَ اللَّهسةٌ،  �أَنَّ رادهش قرالْغةٌ، وادهونُ شالطَّاعةٌ، وادهبِيلِ اهللا شلُ يف سقَالَ الْقَت
  لنفَساُء يجرها ولَدها بِسررِها إِلَى اجلَنةوالْبطْن شهادةٌ، واحلَرق شهادةٌ، والسيلُ وا

 
448. Raşid ibn Hubeyş 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Allah yolunda öldürülmək şəhidlikdir, taundan ölmək 
şəhidlikdir, boğularaq ölmək şəhidlikdir, qarın xəstəliyindən ölmək şəhid-
likdir, yanaraq ölmək şəhidlikdir, seldə boğulmaq şəhidlikdir. Doğuş 
zamanı ölən qadını isə uşağı cifti ilə Cənnətə sürükləyər”.603 
 

٤٤٩ - نبِيعِ عر ارِيصاَألن 
 والْبطْن واحلَرق والْغرق السبعِ وأَكْلُ دمواهلَ والطَّاعونُ الطَّعن :قَالَ � اللَّه رسولَ أَنّ 
ذَاتبِ وةٌ اجلَنادهش  

 
449. Rabi əl-Ənsari 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Bədəni (hər hansı bir dəmirlə) deşilərək ölmək, taundan ölmək, 
dağıntı altında qalaraq ölmək, vəhşi heyvan tərəfindən parçalanaraq öl-
mək, boğularaq ölmək, yanaraq ölmək, qarın xəstəliyindən ölmək, ağ ciyər 
iltihabından ölmək şəhidlikdir”.604 
 

٤٥٠ - نبِيعِ عر ارِيصاَألن 
 لَهم فَقَالَ علَيه، يبكُونَ أَهلُه فَجعلَ 
 صارِياَألن جبر أَخي ابن عاد � اللَّه رسولَ أَنّ 
ربذُوا ال: جؤولَ تسر ولُ فَقَالَ � اللَّهسر اللَّه � :نهعد نيكبا فَلْيم اما، ديفَإِذَا ح بجو ،نكُتسفَقَالَ فَلْي مهضعا: بم 
 ما أَو: � اللَّه رسولُ فَقَالَ ،� اللَّه رسولِ مع اللَّه، سبِيلِ في تقْتلَ حتى فراشك، علَى كموت يكُونَ أنْ نرى كُنا

 والنفَساَء شهادةٌ، والْبطْن شهادةٌ، والطَّاعونَ الطَّعن إِنَّ لَقَليلٌ، إِذَنْ أُمتي إِنَّ شهداَء اللَّه؟ سبِيلِ في الْقَتلِ في إلَّا الشهادةُ
 .شهادةٌ الْجنبِ وذَات شهادةٌ، والْهدم شهادةٌ، والْغرق شهادةٌ، والْحرق شهادةٌ، بِجمعٍ

 
450. Rabi əl-Ənsari 
 demişdir: “Qardaşım oğlu Cəbr əl-Ənsari ölümcül 
xəstə olarkən Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm onu ziyarət etdi. Cəbrin 
ailəsi ona görə ağlayırdılar. Cəbr onlara dedi: “Allah Elçisinə əziyyət 

                                                 
602 İbn Məcə, 2804, 2810. əl-Albani səhih olduğunu söyləmişdir. 
603  Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 6177, 8538. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4439) 
həsən olduğunu bildirmişdir. 
604  Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 7585. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3953) səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
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verməyin!” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Onlarla işin 
olmasın, nə qədər ki, sağsan, qoy ağlasınlar. Ölüm anı gəldikdə isə sakit 
olsunlar”. Onun ailə üzvlərindən bəziləri dedi: “Biz sənin Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm ilə cihadda öldürülməyindən əvvəl yatağında ölmə-
yini istəməzdik”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Şəhidlik 
yalnız cihadda ölmək deyildir. Belə olsaydı ümmətmin şəhidləri az olardı. 
Həqiqətən, bədəni (hər hansı bir dəmirlə) deşilərək ölmək və taundan 
ölmək şəhidlikdir, qarın xəstəliyindən ölmək şəhidlikdir, doğuş zamanı 
ölmək bütün qadınlara şəhidlikdir, yanaraq ölmək şəhidlikdir, boğularaq 
ölmək şəhidlikdir, dağıntı altında qalaraq ölmək şəhidlikdir, ağ ciyər iltiha-
bından ölmək şəhidlikdir”.605 
 

٤٥١ -  تامنِ الصةَ بادبع نع
  بِينِ النع� طْنالْبةٌ وادهونُ شالطَّاعةٌ  قَالَ: القتل يف سبيل اهللا شهادة وادهش
 والْغرق شهادةٌ والنفَساُء شهادةٌ

 
451. Ubədə ibn Samit 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Allah yolunda öldürülmək, vəbadan, qarın xəstəliyindən, 
boğularaq və doğuş zamanı ölmək şəhidlikdir”.606 
 

٤٥٢ -  دينِ زب يدعس نع 
 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ  �َالَ سي» وفَه ينِهونَ دلَ دقُت نمو هِيدش وفَه هالونَ ملَ دقُت نم
هِيدش وفَه هلونَ أَهلَ دقُت نمو هِيدش وفَه همونَ دلَ دقُت نمو هِيدش.« 

 
452. Səid ibn Zeyd 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Kim malını qoruyaraq öldürülsə, şəhiddir. Kim dininə 
görə öldürülsə, şəhiddir. Kim canını müdafiə edərkən öldürülsə, şəhiddir. 
Kim ailəsini müdafiə edərkən öldürülsə, şəhiddir”.607 
 

 ».من قُتلَ دونَ مظْلَمته فَهو شهِيد« �عنِ النبِى � عنِ ابنِ عباسٍ  - ٤٥٣
 
453. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Kim haqsız yerə öldürülsə, şəhiddir”.608 
 

                                                 
605 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 4472, 4607. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1395) səhih li-
ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
606 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7176; Əhməd 7745, 8078, 8092. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də 
(№ 4438) səhih olduğunu söyləmişdir. 
607 ət-Tirmizi, 1421, 1485. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
608 Əhməd, 2780, 2832. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6447) səhih olduğunu söyləmişdir. 
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٤٥٤ - أَبِى ه نةَ عرير 
 ولِ اللَّهسلٌ إِلَى رجاَء رى  �قَالَ جالذَ مأَخ رِيدلٌ يجاَء رإِنْ ج تأَيأَر ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ي
قَالَ أَرأَيت إِنْ ». فَأَنت شهِيد«قَالَ أَرأَيت إِنْ قَتلَنِى قَالَ ». قَاتلْه«قَالَ أَرأَيت إِنْ قَاتلَنِى قَالَ ». فَالَ تعطه مالَك«قَالَ 

 ».هو فى النارِ«قَتلْته قَالَ 
 
454. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, bir kişi Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və 

səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi, əgər bir nəfər mənim malımı 
əlimdən almaq istəsə, mən nə edim?” O buyurdu: “Malını ona vermə!” Kişi 
dedi: “Birdən müqavimət göstərsə?” O buyurdu: “Sən də ona müqavimət 
göstər”. Kişi dedi: “Əgər o, məni öldürsə?” O buyurdu: “Belə olan halda 
sən şəhid olarsan”. Kişi dedi: “Əgər birdən mən onu öldürsəm?” Allah 
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “O, Cəhənnəmlik olar”.609  
 

                                                 
609 Muslim, 377. 
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ALLAHA YAXIN OLANLAR 

 

٤٥٥ - نسِ عنِ أَنب كالم 
 :قَالَ هم؟ من! اِهللا رسولَ يا: قَالُوا. »الناسِ من أَهلني ِهللا إِنَّ« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
»ملُ هأَه ،لُ الْقُرآناِهللا أَه هتاصخو«.  

 

455. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Həqiqətən, insanlar arasında Allaha yaxın insanlar vardır”. 
Dedilər: “Ey Allahın Elçisi! Onlar kimlərdir?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurdu: “Onlar Quran əhli, Allaha yaxın insanlar və Onun xüsusi 
qullarıdır”.610 
 

QURANA MÖHKƏM SARILIN 
 

٤٥٦ - نحٍ أَبِي عيرش ياعزالْخ  
 اللَّه إِال إِلَه ال أَنَّ تشهدونَ أَلَيس أَبشروا، :الَفَقَ � اللَّه رسولُ علَينا خرج: قَالَ
 تضلُّوا، لَن فَإِنكُم بِه فَتمسكُوا بِأَيديكُم وطَرفَه اللَّه، بِيد طَرفَه سبب الْقُرآنَ هذَا إِنَّ: قَالَ بلَى،: قَالُوا اللَّه؟ رسولُ وأَني
لَنلَ وهكُوات هدعا بدأَب. 

 

456. Əbu Şureyh əl-Xuzai 
 demişdir: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
yanımıza gələrək buyurdu: “Sizə müjdə olsun! Məgər siz Allahdan başqa 
haqq ilah olmadığına və mənim Allahın Elçisi olduğuna şahidlik 
etmirsiniz?” Onlar: “Bəli”- deyə cavab verdilər. O buyurdu: “Həqiqətən, bu 
Quranın bir tərəfi Allahın Əlində, o biri tərəfi isə sizin əlinizdə olan bir 
ipdir, elə isə ondan möhkəm tutun! (Belə etsəniz) heç vaxt yolunuzu azmaz 
və həlak olmazsınız”.611 
 

٤٥٧ - نع دباِهللا ع نِب ودعسم 
 أَمامه جعلَه من مصدق، وماحلٌ ، مشفَّع شافع الْقُرآنُ«: � اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
هإِلَى قَاد ،ةنالْج نمو لَهعج لفَهخ اقَهارِ إِلَى سالن«. 

 

457. Abdullah ibn Məsud 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Quran şəfaət edən, şəfaəti qəbul olunan və (onu əməl 
etməyənlərin) əleyhinə şahidlik edəndir və şahidliyi təsdiqlənəndir. Kim 
(Quranı) özünə rəhbər tutarsa, onu Cənnətə aparar. Kim də ona arxa 
çevirərsə, onu Cəhənnəmə aparar”.612 
                                                 
610 İbn Məcə, 215, 220. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
611 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 491, 17941. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 38) səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
612 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 8655, 10450; İbn Hibban 124. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 
4443) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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ÜMMƏTİN ƏN ŞƏRƏFLİLƏRİ 

 
 "اللَّيلِ وأَصحاب الْقُرآن حملَةُ أُمتي أَشراف: "� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ �عباسٍ  ابنِ عنِ - ٤٥٨

 
458. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Ümmətimin ən şərəfliləri Quran hafizləri və gecə ibadət edən-
lərdir”.613 
 

QURAN HAFİZİ 
 

٤٥٩ -  نةَعشائع � نع بِيثَلُ قَالَ � الني مأُ الَّذقْرآنَ يالْقُر وهظٌ وافح لَه عم ةفَرامِ السرالْك ةررثَلُ الْبمي والَّذ 
  .أَجران فَلَه شديد علَيه وهو دهيتعاه وهو يقْرأُ

 
459. Aişə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Quran oxuyan və onu əzbərdən bilən adam möhtərəm və müti (mələk-
lərlə) eyni dərəcədədir. Çətinlik çəkə-çəkə daim Quran oxuyan adam isə iki 
savab qazanır”.614 

 
قال إن من إجالل اهللا إكرام ذي الشيبة املسلم وحامل الغاىل فيه وال اجلاىف عنه وإكرام ذي 
 عن األشعري  - ٤٦٠

 السلطان املقسط
 
460. Əşari 
 demişdir: “Ağsaqqal müsəlmana və əzbərlədiyi Quranda ifra-
ta varmayan, ona laqeyd yanaşmayan hafizə ehtiram göstərmək, habelə 
ədalətli ixtiyar sahibinə hörmət etmək Allahı uca tutmaq deməkdir”.615 
 

QURANI SƏSİNİZ İLƏ BƏZƏYİN 
 

 .»بِأَصواتكُم الْقُرآنَ زينوا« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
  عازِبٍ بنِ الْبراِء عنِ - ٤٦١

 
461. Bəra ibn Azib 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Quranı səsiniz ilə bəzəyin”.616 
 

                                                 
613  əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 2447, 2977. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 628) səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
614 əl-Buxari, 4937; Muslim, 798. 
615 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 357. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
616 Əbu Davud, 1470. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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QURANDAN BACARDIĞINIZI ƏZBƏRLƏYİN 

 
٤٦٢ - نع دبع نِ اللَّهرٍو بمع  
 فى ترتلُ كُنت كَما ورتلْ ارتقِو اقْرأْ الْقُرآن لصاحبِ يقَالُ«�  اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
 .»تقْرؤها آية آخرِ عند منزِلَك فَإِنَّ الدنيا

 
462. Abdullah ibn Amr 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
belə buyurdu: “(Qiyamət günü) Quran oxuyana belə deyiləcək: “Oxu və 
yüksəl! Dünyada oxuduğun kimi aramla oxu! Həqiqətən, sənin məqamın 
oxuyacağın son ayəyə qədər (yüksəldiyin yerdədir)”.617 
 

٤٦٣ - نأَبِي ع يدعس رِيدالْخ 
 اصعد،و اقْرأ: الْجنة دخلَ إِذَا الْقُرآن لصاحبِ يقَالُ«: � اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
  .»معه شيء آخر يقْرأ حتى درجة آية بِكُلِّ ويصعد فَيقْرأ

 
463. Əbu Səid əl-Xudri 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Cənnətə girəcəyi zaman Quran əhlinə deyiləcək: “Oxu və 
yüksəl!” O oxumağa başlayacaq və Qurandan bildiyini oxuyub qurtarana 
qədər hər ayəyə görə bir dərəcə yüksələcəkdir”.618 
 

HƏR HƏRFƏ GÖRƏ ON SAVAB 
 

٤٦٤ - ودعسنِ ماِهللا ب دبع نع
 عشر حرف وكُل علَيه، تؤجرونَ فَإِنكُم الْقُرآن اقْرؤا« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ  
،اتنسا حي أَمأَقُولُ الَ إِن  .»ثَالَثُونَ فَتلْك عشر وميم عشر والَم عشر أَلف ولَكن حرف �امل

 
464. Abdullah ibn Məsud 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Quran oxuyun! Həqiqətən, siz ona görə mükafat ala-
caqsınız. Hər hərfə görə on savab vardır. Mən demirəm ki, “əlif, ləm, mim” 
bir hərfdir, lakin “əlif” on, “ləm” on, “mim” on, bunların hamısı isə otuz 
savabdır”.619 
 

QURAN OXUYAN İLƏ OXUMAYANIN MİSALI 
 

٤٦٥ -  نى أَبِيعوسم � عن بِيقَالَ � الن: نمؤي الْمأُ الَّذقْرآنَ يلُ الْقُرمعيو كَاُأل بِهةجرا تهمطَع با طَيهرِحيو 

                                                 
617 Əbu Davud, 1464, 1466. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
618 İbn Məcə, 3780, 3912. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
619 Xatib əl-Bağdadi “Tarixu Bağdad” 1/ 286. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1164) və “Silsi-
lətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 660) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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بطَي نمؤالْمي وأُ الَ الَّذقْرآنَ يلُ الْقُرمعيو بِه ةرما كَالتهمطَع بالَ طَيو ا رِيحثَلُ لَهمقِالْ وافني مأُ الَّذقْرآنَ يالْقُر 

ةانحيا كَالرهرِحي با طَيهمطَعو رثَلُ ممقِ وافني الْمأُ الَ الَّذقْرآنَ يالْقُر ظَلَةنا كَالْحهمطَع رم بِيثٌ أَوا خهرِحيو رم .  
 
465. Əbu Musa � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Quran oxuyan və ona əməl edən mömin turunca620 bənzəyir, 
onun dadı da xoşdur, iyi də. Quran oxumayan, amma ona əməl edən 
mömin xurmaya bənzəyir, onun dadı gözəldir, amma iyi yoxdur. Quran 
oxuyan münafiqin məsəli reyhan bitkisinə bənzəyir, onun iyi gözəl olsa da, 
dadı acıdır. Quran oxumayan münafiqin məsəli acı qovuna bənzəyir, onun 
iyi xoşagəlməzdir, dadı da acıdır”.621 
 

٤٦٦ -  اللَّه دبع نع
  بِيقَالَ: قَالَ الن� آي ِسيتقُولَ نأَنْ ي مهدا َألحم وا بِئْسرذْكتاسو يسلْ نب تكَيو تةَ كَي
  الْقُرآنَ فَإِنه أَشد تفَصيا من صدورِ الرجالِ من النعمِ. 

 
466. Abdullah 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Birinizin: “Filan və filan ayəni unutmuşam”- deməsi necə də 
pisdir! Əksinə, bu ona unutdurulmuşdur. Elə isə Quranı öyrənməyə davam 
edin! Çünki, o, (kəndirdən qırılıb qaçan) heyvandan daha tez insanların 
qəlbindən ayrılır”.622  
 

ÖVLADI QURAN OXUYAN VALİDEYNLƏRİN FƏZİLƏTİ 
 

٤٦٧ - نةَ عديرلَ باَألسيم 
 نورٍ من تاجا الْقيامة يوم أُلْبِس بِه وعملَ وتعلَّمه الْقُرآنَ قَرأَ من: � اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
ُءهوثْلُ ضِء موسِ، ضمى الشكْسيو هيدالو انلَّتالَ ح قُوما يا بِهِمينالد قُوالَنا: فَيا؟كُ بِمقَالُ ِسينفَي :ذا بِأَخكُملَدآنَ والْقُر. 

 
467. Bureydə əl-Əsləmi 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim Quran oxuyar, öyrənər və əməl edərsə, Qiyamət günü 
onun valideynlərinin başlarına nurdan tac qoyulacaq. Onun işığı günəşin 
işığı kimi olacaq. Həmçinin, onun valideynlərinə dünyada oxşarı olmayan 
iki paltar geyindiriləcək. Onlar deyəcəklər: “Nəyə görə bu bizə geyindiril-
di?” Onlara deyiləcək: “Oğlunuzun Qurana möhkəm sarıldığına görə”.623 
 

                                                 
620 Xoşiyli sitrus meyvəsi. 
621 əl-Buxari, 5059; Muslim, 797. 
622 əl-Buxari, 5032, Muslim, 790, ət-Tirmizi, 2942.  
623  əl-Hakim, 2086. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1434) həsən li-ğeyrihi olduğunu 
bildirmişdir. 
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ALLAHI � VƏ ONUN ELÇİSİNİ SALLƏLLAHU ALEYHI VƏ SƏLLƏM SEVMƏK 

QURAN OXUMAQLA BAĞLIDIR 
 

٤٦٨ - نِ نِعاب ودعسم 
 .»الْمصحف في فَلْيقْرأ ورسولَه اَهللا يحب أَنْ سره من« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
 
468. İbn Məsud 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demiş-
dir: “Kimi Allahı və Onun Elçisini sevmək sevindirirsə, qoy Quran oxu-
sun”.624 
 

QİYAMƏT GÜNÜ QURAN ŞƏFAƏT EDƏCƏK 
 

٤٦٩ - نةَ أَبِي عريره 
م الْقيامة، يقُولُ الصيام: أَي رب الصيام والْقُرآنُ يشفَعان للْعبد يو« قَالَ: �أَنَّ رسولَ اِهللا  
لِ فَشبِالَّلي ومالن تهعنآنُ: مقُولُ الْقُريو ،يهنِي ففِّعارِ فَشهبِالن اتوهالشو امالطَّع تهعنمانفَّعشقَالَ: فَي ،يهنِي ففِّع.« 

 
469. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Oruc və Quran Qiyamət günü qula şəfaət edəcəkdir. Oruc deyə-
cək: “Ya Rəbb! Mən gündüz onu yemək və şəhvətdən çəkindirdim, məni 
ona şəfaətçi təyin et!” Quran isə deyəcək: “Mən gecə onun yatmağına mane 
oldum, məni ona şəfaətçi təyin et!” Beləliklə, onlar  şəfaət edəcəklər”.625 
 

٤٧٠ - نةَ أَبِى عريره  
 يقُولُ ثُم الْكَرامة تاج فَيلْبس حلِّه رب يا فَيقُولُ الْقيامة يوم الْقُرآنُ يجِىُء« قَالَ � النبِى عنِ
 .»حسنةً آية بِكُلِّ وتزاد وارق اقْرأْ لَه فَيقَالُ عنه فَيرضى عنه ارض رب يا يقُولُ ثُم الْكَرامة حلَّةَ يلْبسفَ زِده رب يا

 
470. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə 
buyurdu: “Qiyamət günü Quran gəlib belə deyəcək: “Ey Rəbbim! Ona 
kəramət tacı geyindirərək bəzə!” Sonra belə deyəcək: “Ey Rəbbim! (Ona 
olan nemətini) artır!” Ona kəramət bəzəyi geyindiriləcək, sonra isə deyə-
cək: “Ey Rəbbim! Ondan razı ol!” Allah da ondan razı olacaq. Ona deyi-
ləcək: “Oxu və yüksəl, beləcə hər ayəyə görə savabı artırılacaq”.626 
 

GİZLİ SƏDƏQƏ İLƏ AŞKAR OLAN SƏDƏQƏ 
 


 عن عقْبةَ بنِ عامرٍ  - ٤٧١ ولَ اللَّهسر تعمقُولُ  �قَالَ سي»آنبِالْقُر ِسرالْمو قَةدرِ بِالصاهكَالْج آنبِالْقُر راهالْج 
                                                 
624 Əbu Nueym “Hilyətul-Əuliyə” 7/ 209. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6289) və “Silsilətul-
Əhədisis-Sahiha”da (№ 2342) həsən olduğunu bildirmişdir. 
625 Əhməd, 6626. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3882) və “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 
984, 1829) səhih olduğunu bildirmişdir. 
626 ət-Tirmizi, 2915, 3164. əl-Albani həsən olduğunu söyləmişdir. 
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قَةدبِالص ِسركَالْم.« 

 
471. Uqbə bin Amir 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
dedi: “Quranı səslə oxuyan açıq sədəqə verən, Quranı səssiz oxuyan isə 
gizli sədəqə verən kimidir”.627 
 

QURANI ÖYRƏNİN VƏ BAŞQALARINA ÖYRƏDİN 
 

٤٧٢ -  نانَعثْمنِ عفَّانَ بع �قَالَ :قَالَ  بِيإِنَّ: � الن لَكُمأَفْض نم لَّمعآنَ تالْقُر هلَّمعو.  
 
472. Osman ibn Əffan � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Həqiqətən, sizin ən fəzilətliniz Quranı öyrənən və (baş-
qalarına) öyrədəndir”.628 
 

BİR DƏRİDƏ CƏM EDİLƏN QURAN 
 

٤٧٣ - نة عمصنِ عب كالم 
 .»بِالنارِ اُهللا أَحرقَه ما إِهابٍ في الْقُرآنُ جمع لَو« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
 
473. İsmət ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Əgər Quran bir dəridə cəm edilərsə, Allah onu odda yandır-
maz”.629 
 

KİMLƏRƏ HƏSƏD APARMAQ OLAR 
 

٤٧٤ -  نةَ أَبِيعريره �ولَ أَنَّ سر الَ قَالَ � اللَّه دسي إِالَ حنِ فيتلٌ اثْنجر هلَّمع آنَالْقُ اللَّهر وفَه لُوهتاَء يلِ آناللَّي 
 يهلكُه فَهو ماالً اللَّه آتاه ورجلٌ يعملُ ما مثْلَ فَعملْت نٌفُالَ أُوتي ما مثْلَ أُوتيت لَيتنِي فَقَالَ لَه جار فَسمعه النهارِ وآناَء

  .يعملُ ما مثْلَ فَعملْت نٌفُالَ أُوتي ما مثْلَ وتيتأُ لَيتنِي رجلٌ فَقَالَ الْحق في
 

474. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Yalnız iki şəxsə həsəd aparmaq olar; o şəxsə ki, Allah ona Quranı 
öyrətmiş, o da onu gecə-gündüz oxuyur. Qonşusu bunu eşidib deyər: “Kaş 
ona verilənin bənzəri mənə də veriləydi, onun etdiyi əməli mən də edər-
dim”. Bir də o şəxsə ki, Allah ona var-dövlət bəxş etmiş, o da onu Allah 
                                                 
627 ət-Tirmizi, 2919, 3169. əl-Albani bu hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
628 əl-Buxari, 5028. 
629 Yəni, Quran bir insanın qəlbində cəm olarsa, Allah ona əzab verməz. ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 
13934. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5266) həsən olduğunu bildirmişdir. 
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yolunda lazımi yerlərə xərcləyir. Onu görən adam deyər: “Kaş ona veri-
lənin bənzəri mənə də veriləydi, onun etdiyi əməli mən də edərdim”.630 
 

YATMAZDAN ƏVVƏL QURAN OXUYA BİLMƏYƏN 
 

ة من نام عن حزبِه أَو عن شيٍء منه فَقَرأَه فيما بين صلَا �قَالَ رسولُ اللَّه  يقُولُا
 سمعت عمر بن الْخطَّابِ  - ٤٧٥
 الْفَجرِ وصلَاة الظُّهرِ كُتب لَه كَأَنما قَرأَه من اللَّيلِ

 
475. Ömər ibn əl-Xəttab 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Kim Qurandan bir hizb (hissə) və ya bir şey oxumadan 
yatar, (ertəsi gün) Sübh və Zöhr namazları arasında oxuyarsa, bu onun 
üçün gecə yatmazdan əvvəl oxumuş kimi savab yazılar”.631 
 

İLK YEDDİ SURƏ 
 

٤٧٦ - نةَ عشائولَ أَنَّ: � عسر قَالَ � اللَّه: »نذَ مأَخ عبل الساُألو نم آنالْقُر وفَه ربح«. 
 
476. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Quranın ilk yeddi surəsini əzbərləyən alimdir“.632 
 

QƏBUL OLUNAN ADLA EDİLƏN DUA 
 

عن أَبِي  .رة وآلِ عمرانَ وطهاسم اللَّه الْأَعظَم الَّذي إِذَا دعي بِه أَجاب في سورٍ ثَلَاث الْبقَ عن الْقَاسمِ قَالَ - ٤٧٧

 أُمامةَ  بِيالن نع� هوحن 

 
477. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Dua edildikdə qəbul olunan, Allahın ən əzəmətli adı633 Quranın üç 
surəsindədir; əl-Bəqərə, Ali-İmran və Taha”.634 
 

BÜTÜN SƏMAVİ KİTABLARI ƏHATƏ EDƏN KİTAB 
 

٤٧٨ - نلَةَ عاثنِ وقَعِ باَألس 
 الْمئني الزبورِ ومكَانَ الطوال السبع التوراة مكَانَ أُعطيت« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 

                                                 
630 əl-Buxari, 5026. 
631 Muslim, 747, 1236, 1779. 
632 Əhməd, 24575. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2305) həsən olduğunu bildirmişdir. 
633 Digər rəvayətlərdə Alahın əzəmətli adının “əl-Həyyul-Qayyum” olduğu aydınlaşdırılır. Bax; (əl-
Bəqərə, 255; Ali-İmran, 1-2; Taha, 111). 
634 İbn Məcə, 3856, 3988. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
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 .»بِالْمفَصلِ وفُضلت الْمثَانِي اِإلنجِيلِ ومكَانَ

 
478. Vasilətu ibn əl-Əsqai635 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Mənə Tövratın yerinə yeddi böyük (əl-Bəqərə, Ali-İmran, 
ən-Nisa, əl-Maidə, əl-Ənam, əl-Əraf və əl-Kəhf surələri), Zəburun yerinə 
yüz (və daha çox ayədən ibarət olan surələr), İncilin yerinə əl-Məsəni (əl-
Fatihə surəsi) verildi və mən müfəssəl (əl-Hucurat surəsindən Quranın 
axırına qədər olan) surələrlə üstün tutuldum”.636 
 

ƏL-FATİHƏ SURƏSİNİN FƏZİLƏTİ 
 

 أُم مثْلَ الْإِنجِيلِ في وال التوراة في ما ):تعاىل اللَّه يقُولُ(«: � اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ  
كعب بن أيب عن - ٤٧٩
آنالْقُر يهو عبثَانِي السالْم يهةٌ وومقْسنِي ميب نيبي ودبي عدبعلا وأَلَ مس« 

 
479. Ubeyy ibn Kəb 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “(Uca Allah buyurur): “Nə Tövratda, nə də İncildə Ummul-Qur-
ana (Kitabın əsasına) bənzər surə yoxdur. O Səb'ul-Məsənidir (Yeddi 
təkrarlanan ayədir). O Mənimlə qulum arasında bölünüb. Quluma dilədiyi 
nə varsa veriləcəkdir”.637 
 

٤٨٠ - نةَ أَبِى عريرقَالَ ه تعمولَ سسر قُولُ � اللَّهقَالَ« ي اللَّه � تمالَةَ قَسنِى الصيب نيبى ودبنِ عيطْرش 
 �الْعالَمني رب للَّه الْحمد� الْعبد يقُولُ وااقْرُء« � اللَّه رسولُ فَقَالَ قَالَ. »سأَلَ ما ولعبدى لعبدى ونِصفُها لى فَنِصفُها
 ما ولعبدى عبدى علَى أَثْنى فَيقُولُ �الرحيمِ الرحمنِ� فَيقُولُ. سأَلَ ما ولعبدى عبدى حمدنِى وجلَّ عز اللَّه فَيقُولُ
 الْعبد يقُولُ نِصفَينِ عبدى وبين بينِى اآليةُ وهذه لى فَهذَا عبدى مجدنِى اللَّه فَيقُولُ �ينِالد يومِ مالك� يقُولُ .سأَلَ
�اكإِي دبعن اكإِيو نيعتسنِى �نعي هذنِى فَهيب نيبى ودبى عدبعلا وأَلَ مس رآخو ةورالس عىلدقُولُ بي دبا� الْعنداه 

  .»سأَلَ ما ولعبدى لعبدى فَهذَا �الضالِّني والَ علَيهِم الْمغضوبِ غَيرِ علَيهِم أَنعمت الَّذين صراطَ الْمستقيم الصراطَ
 
480. Əbu Hureyra 
 demişdir: “Mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm 
belə dediyini eşitdim: “Allah � buyurur: “Mən namazı Özümlə qulum 
arasında tən yarıya böldüm. Yarısı Mənim, yarısı isə qulumundur, quluma 
dilədiyi veriləcək”. Qul: “Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha!”- dedikdə, 

                                                 
635 Vasilətu ibn əl-Əsqai ibn Kəb ibn Amir əl-Leysi � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Hicrətin 83-cü ilində 
vəfat etmişdir. 
636 Əhməd, 17023; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 2318. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1059) və 
“Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1480) səhih olduğunu bildirmişdir. 
637 İbn Hibban, 775. Şueyb əl-Arnavut hədisin isnadını Muslimin şərtlərinə görə səhih saymışdır. 
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Allah: “Qulum Mənə həmd-səna etdi, quluma dilədiyi veriləcək”- deyir. O: 
“Mərhəmətli və Rəhmliyə”- dedikdə, Allah: “Qulum Məni təriflədi, quluma 
dilədiyi veriləcək”- deyir. O: “Haqq-hesab gününün Hökmdarına!”- dedik-
də, Allah: “Qulum Mənim şənimə təriflər söylədi. Bu Mənim, bu ayə isə 
Mənimlə qulum arasında yarıya bölünüb”- deyir. O: “Biz yalnız Sənə 
ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik”- dedikdə, Allah buyurur: 
“Bu, Mənimlə qulum arasındadır, quluma dilədiyi veriləcək. Surənin axırı 
qulumundur”. Qul: “Bizi doğru yola, nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna 
yönəlt, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox”- dedikdə, Allah 
buyurur: “Bu, qulumundur, quluma dilədiyi veriləcək!”638 
 

فَلَم أُجِبه، فَقُلْت يا رسولَ  �انِى رسولُ اللَّه قَالَ: كُنت أُصلِّى فى الْمسجِد فَدع �عن أَبِى سعيد بنِ الْمعلَّى  - ٤٨١
ثُم قَالَ لى:  �استجِيبوا للَّه وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم واعلَموا�أَلَم يقُلِ اللَّه: «اللَّه إِنى كُنت أُصلِّى، فَقَالَ: 

 ىةً هورس كنلِّمُألعجِدسالْم نم جرخلَ أَنْ تقَب آنى الْقُررِ فوالس ظَمأَع« لَه قُلْت جرخأَنْ ي ادا أَرى ، فَلَمدذَ بِيأَخ ثُم ،
هى السبع الْمثَانِى والْقُرآنُ � الَمنيالْحمد للَّه رب الْع�، قَالَ: »ُألعلِّمنك سورةً هى أَعظَم سورة فى الْقُرآن«أَلَم تقُلْ: 

هيتى أُوتالَّذ يمظالْع.« 
 
481. Rəvayət edilir ki, Əbu Səid ibn əl-Muəlla � demişdir: “(Bir dəfə) mən 
məsciddə namaz qılarkən Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm məni çağırdı, 
lakin mən ona cavab vermədim. (Namazımı bitirdikdən) sonra dedim: “Ey 
Allahın Elçisi, mən namaz qılırdım!” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Məgər Allah: “(Peyğəmbər) sizi, həyat verəcək şeylərə çağırdığı 
zaman Allahın və Onun Peyğəmbərinin çağırışına cavab verin” (əl-Ənfal 24) 
- deyə buyurmayıbmı?” Sonra o mənə dedi: “Məsciddən çıxmazdan əvvəl 
sənə Quranda olan ən əzəmətli surəni öyrədəcəyəm!” (Bir müddətdən) 
sonra Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm mənim əlimdən tutub məsciddən 
çıxmaq istəyəndə dedim: “Məgər sən deməmişdin ki: “Məsciddən çıxmaz-
dan əvvəl sənə Quranda olan ən əzəmətli surəni öyrədəcəyəm?!” O buyur-
du: “Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha...” (əl-Fatihə surəsi). Bu, yalnız 
mənə verilmiş təkrarlanan yeddi ayə və əzəmətli Qurandır639”.640 
 

 من باب هذَا فَقَالَ رأْسه فَرفَع فَوقه من نقيضا سمع � النبِى عند قَاعد جِبرِيلُ بينما قَالَ�  عباسٍ ابنِ عنِ - ٤٨٢

                                                 
638 İbn Məcə, 3784, 3916. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
639 Ərəbcə buna “Səbul-Məsəni” deyilir ki, bu da “əl-Fatihə” surəsinin adlarından biridir. “əl-Fatihə” 
surəsinin əzəməti ondadır ki, bu surə məna baxımından bütün Quranı özündə cəm etmişdir.  
640 əl-Buxari, 4474. 
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 وقَالَ فَسلَّم الْيوم إِالَّ قَطُّ ينزِلْ لَم اَألرضِ إِلَى نزلَ ملَك هذَا قَالَفَ ملَك منه فَنزلَ الْيوم إِالَّ قَطُّ يفْتح لَم الْيوم فُتح السماِء

رشنِ أَبيورا بِنمهيتأُوت ا لَممهتؤي بِىن لَكةُ قَبحابِ فَاتتالْك يماتوخو ةورس ةقَرالْب أَ لَنقْرت فرا بِحمهنإِالَّ م هيتطأُع. 

 
482. İbn Abbas � belə rəvayət edir: “Bir gün Cəbrail Peyğəmbərin 
salləllahu aleyhi və səlləm yanında oturduğu zaman Peyğəmbər salləllahu aleyhi 

və səlləm yuxarıdan qapı səsinə oxşar bir səs eşitdi və başını qaldırdı. 
(Cəbrail) dedi: “Bu, göydə olan bir qapıdır, o, bu gün açıldı. (Bundan əvvəl) 
heç vaxt açılmayıb, yalnız bu gün açıldı. Bu zaman oradan bir mələk endi. 
(Cəbrail) dedi: “Bu yer üzünə enən bir mələkdir. Bu günə qədər yer üzərinə 
heç enməmişdir”. Mələk salam verdi və dedi: “Sənə verilən iki nur ilə 
müjdə olsun! Bu iki nur səndən əvvəl heç bir peyğəmbərə verilməmişdir. 
(Bu iki nur;) “əl-Fatihə” surəsi və “əl-Bəqərə” surəsinin son ayələridir. 
Onlardan oxuyacağın hər hərfə görə sənə (savab və duanın əvəzi) 
veriləcəkdir!”641 
 

ƏL-BƏQƏRƏ SURƏSİNİN FƏZİLƏTİ 
 

 شفيعا الْقيامة يوم يأْتى فَإِنه الْقُرآنَ اقْرُءوا« يقُولُ � اللَّه رسولَ سمعت قَالَ
  الْباهلى أُمامةَ أَبو حدثَنِى - ٤٨٣
ابِهحُءوا َألصنِ اقْرياورهةَ الزقَرةَ الْبورسانَ آلِ ورمافَ عمهإِن انيأْتت موي ةاميا الْقمهكَأَن انتامغَم ا أَومهكَأَن انتايغَي أَو 
 والَ ةٌحسر وتركَها بركَةٌ أَخذَها فَإِنَّ الْبقَرة سورةَ اقْرُءوا أَصحابِهِما عن تحاجان صواف طَيرٍ من فرقَان كَأَنهما

 .»الْبطَلَةُ تستطيعها
 
483. Əbu Umamə əl-Bəhili 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Quran oxuyun! Həqiqətən, Quran Qiyamət günü onu 
oxuyanlara şəfaətçi olaraq gələcək. “Zəhraveyni” (iki çiçək) yəni “əl-
Bəqərə” və “Ali-İmran” surələrini oxuyun! Həqiqətən, bu iki surə Qiyamət 
günü iki bulud və ya iki kölgə, və ya göydə qanadlarını açmış iki quş 
dəstəsi kimi gəlib oxucularını qoruyacaqdır. “əl-Bəqərə” surəsini oxuyun! 
Həqiqətən, onu oxumaq bərəkət, onu tərk etmək isə peşmançılıqdır! Sehr-
bazların ona gücü çatmaz!”642 
 

٤٨٤ - نع دبع اللَّه  
 سورةُ فيه يقْرأُ بيتا يدخلُ ال الشيطَانَ فَإِنَّ بيوتكُم، في الْبقَرة سورةَ اقْرُءوا : �اللَّه قَالَ رسولَ
ةقَرالْب. 

 

                                                 
641 Muslim, 1913. 
642 Muslim, 1337, 1910. 
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484. Abdullah 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyur-
muşdur: “Evlərinizdə “əl-Bəqərə” surəsini oxuyun! Şübhəsiz ki, şeytan “əl-
Bəqərə” surəsi oxunan evə daxil olmaz”.643 
 


 عن أَبِى هريرةَ  - ٤٨٥ ولَ اللَّهسلُوا «قَالَ � أَنَّ رعجالَ ت يهأُ فقْرى تالَّذ تيالْب نم رفنطَانَ ييإِنَّ الش قَابِرم كُموتيب
ةقَرةُ الْبورس.« 

 
485. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bu-
yurmuşdur: “Evlərinizi qəbiristanlığa çevirməyin! Şübhəsiz ki, şeytan “əl-
Bəqərə” surəsi oxunan evdən qaçar”.644 
 

KÜRSÜ AYƏSİNİN (ƏL-BƏQƏRƏ, 255) FƏZİLƏTİ 
 

٤٨٦ -  نةَ أَبِىعريره �كَّلَنِى قَالَ ولُ وسر اللَّه � فْظبِح كَاةانَ، زضمانِى رفَأَت لَ آتعثُو فَجحي نامِ، مالطَّع 
،هذْتفَأَخ قُلْتو واللَّه كنفَعولِ إِلَى َألرسر ى قَالَ. � اللَّهإِن ،اجتحم لَىعالٌ، ويى علةٌ واجةٌ حيددقَالَ. ش تلَّيفَخ هنع 

تحبفَقَالَ فَأَص بِىا«: � النا يةَ أَبريرا هلَ مفَع كريةَ أَسارِحقَالَ. »الْب ا قُلْتي سولَر كَا اللَّهةً شاجةً حيدداالً شيعو 
،هتمحفَر تلَّيفَخ بِيلَها« :قَالَ. سأَم هإِن قَد ككَذَب ودعيسو« .فْترفَع هأَن ودعيلِ سقَوولِ لسر اللَّه � هإِن ودعيس .
هتدصاَء فَرثُو فَجحي نامِ مفَ الطَّعهذْتأَخ فَقُلْت كنفَعولِ إِلَى َألرسر نِى قَالَ. � اللَّهعى دفَإِن ،اجتحم لَىعالٌ ويالَ ع 

،ودأَع ،هتمحفَر تلَّيفَخ بِيلَهس ،تحبى فَقَالَ فَأَصولُ لسر ا« :� اللَّها يةَ، أَبريرا هلَ مفَع كريقُلْ. »أَسا تولَ يسر اللَّه 
 من يحثُو فَجاَء الثَّالثَةَ فَرصدته. »وسيعود كَذَبك قَد إِنه أَما« :قَالَ. سبِيلَه فَخلَّيت فَرحمته وعياالً، شديدةً حاجةً شكَا

 دعنِى قَالَ. تعود ثُم تعود الَ تزعم أَنك مرات ثَالَث آخر وهذَا ،� للَّها رسولِ إِلَى َألرفَعنك فَقُلْت فَأَخذْته الطَّعامِ،
كلِّمأُع اتمكَل كفَعني ا اللَّهبِه .ا قُلْتم وإِذَا قَالَ ه تيإِلَى أَو كاشرأْ فةَ فَاقْرآي ىسالْكُر �لَا اللَّه إِلَّا إِلَه وه يالْح 
ومى  �الْقَيتح متخةَ، تاآلي كفَإِن الَ لَنزي كلَيع نم ظٌ اللَّهافالَ حو كنبقْرطَانٌ ييى شتح بِحصت .تلَّيفَخ بِيلَهس 

،تحبى فَقَالَ فَأَصولُ لسر ا« :� اللَّهلَ مفَع كريةَ أَسارِحالْب«. ا قُلْتولَ يسر اللَّه معز هنِى أَنلِّمعي ،اتمنِى كَلفَعني اللَّه 
 الَ اللَّه� تختم حتى أَولها من الْكُرسى آيةَ فَاقْرأْ فراشك إِلَى أَويت إِذَا لى قَالَ قُلْت »؟هى ما« :قَالَ. سبِيلَه فَخلَّيت بِها،
إِلَّا إِلَه وه يالْح ومقَالَ �الْقَيى ول الَ لَنزي كلَيع نم ظٌ اللَّهافالَ حو كبقْرطَانٌ ييى شتح ،بِحصوا تكَانو صرٍء أَحىش 

. الَ قَالَ. »هريرةَ أَبا يا لَيالٍ ثَالَث منذُ تخاطب من لَمتع كَذُوب، وهو صدقَك قَد إِنه أَما« :� النبِى فَقَالَ. الْخيرِ علَى
  .»شيطَانٌ ذَاك« :قَالَ

 
486. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “(Bir dəfə) Peyğəmbər 
salləllahu aleyhi və səlləm Ramazan ayında yığılmış zəkatı qoruyub saxlamağı 

                                                 
643 əl-Hakim, 2062, 2063; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 8643, 8564.  əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də 
(№ 1170) səhih olduğunu bildirmişdir. 
644 Muslim, 1860 . 
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mənə tapşırdı. Bu əsnada bir nəfər yanıma gəldi və ərzaqdan ovuclayıb 
(qabına) yığmağa başladı. Mən onu yaxalayıb dedim: “Vallahi, mən səni 
mütləq Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına aparacağam”. O yalva-
rıb: “Mən buna möhtacam, mənim külfətim var, özümün də (bu yeməyə) 
olduqca ehtiyacım var”- dedi, mən də onu buraxdım. Ertəsi gün Peyğəm-
bər salləllahu aleyhi və səlləm məndən soruşdu: “Ey Əbu Hureyra! Tutduğun 
əsir nə etdi?” Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi! O (mənə) həm ehtiyaclı, həm 
də külfət sahibi olduğundan gileyləndi. Buna görə də mənim ona yazığım 
gəldi və onu buraxdım.” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “O sənə 
yalan danışıb və o yenə qayıdacaq”. Mən bilirdim ki, o qayıdacaq, çünki 
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm: “...o yenə qayıdacaq”- deyə xəbər 
vermişdi. Odur ki, pusquda durub onu gözlədim. O, yenə gəlib ərzaqdan 
ovuclayaraq (qabına) yığmağa başladı. Mən onu yaxalayıb dedim: “Səni 
hökmən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına aparacağam”. O yalva-
rıb dedi: “Burax məni! Doğrudan da, mən buna möhtacam və mənim 
külfətim var. (Söz verirəm ki,) bir daha (bura) qayıtmayacağam”. Mənim 
ona yazığım gəldi və mən yenə onu buraxdım. Ertəsi gün Peyğəmbər 
salləllahu aleyhi və səlləm məndən soruşdu: “Ey Əbu Hureyra! Dünən 
tutduğun əsir nə etdi?” Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi! O, (mənə) həm 
möhtac, həm də külfət sahibi olduğundan giley-güzar elədi. Buna görə də 
mənim ona yazığım gəldi və mən onu buraxdım”. Peyğəmbər salləllahu 

aleyhi və səlləm dedi: “O sənə yalan danışıb və o yenə qayıdacaq”. Mən 
üçüncü dəfə pusquda dayanıb onu gözlədim. O, yenə gəlib ərzaqdan 
ovuclayaraq (qabına) yığmağa başladı. Mən onu yaxalayıb dedim: “Mən 
səni hökmən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına aparacağam. Artıq 
üçüncü dəfədir ki, sən qayıtmayacağına söz verir, sonra da qayıdırsan”. O 
yalvarıb dedi: “Məni buraxsan, sənə elə sözlər öyrədərəm ki, Allah onların 
vasitəsilə sənə fayda verər”. Mən: “O nə sözdür?”- deyə soruşdum. O dedi: 
“Yatağına uzananda Kürsü - “Allah, Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud 
yoxdur, əbədi Yaşayandır, bütün yaratdıqlarının Qəyyumudur” (əl-Bəqərə, 
255) - ayəsini axıra qədər oxu. Əgər bunu etsən, səhər yuxudan oyana-
nadək sənin yanında Allahın təyin etdiyi gözətçi (bir mələk) durar və 
şeytan sənə yaxınlaşmaz”. Mən yenə onu buraxdım. Səhəri gün Peyğəmbər 
salləllahu aleyhi və səlləm məndən soruşdu: “Dünən tutduğun əsir nə etdi?” 
Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi! O, Allahın izni ilə mənə faydası olacaq 
sözlər öyrədəcəyini söylədi və mən də onu buraxdım”. Peyğəmbər salləllahu 

aleyhi və səlləm: “Nədir o?” - deyə soruşdu. Mən dedim: “O mənə söylədi ki, 
yatağına uzananda Kürsü - “Allah, Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud 
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yoxdur, əbədi Yaşayandır, bütün yaratdıqlarının Qəyyumudur”- ayəsini 
əvvəldən axıra qədər oxu. Əgər bunu etsən, səhər yuxudan oyananadək 
sənin yanında Allahın təyin etdiyi gözətçi (bir mələk) durar və şeytan sənə 
yaxınlaşmaz”. Səhabələr xeyirli işlərə ən çox can atan insanlar idi. Peyğəm-
bər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “O sənə doğru söylədi, halbuki özü qatı 
yalançıdır. Sən üç gecədir kiminlə söhbət etdiyini bilirsənmi, ey Əbu 
Hureyra?” Mən: “Xeyr!”- deyə cavab verdikdə, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm dedi: “Bu, şeytan idi!”645 
 

٤٨٧ - نع دمحبن م يبٍ، بن أُبكَع نع أَبِيه 
 هكَانَ أَن نٌ لَهرج نرٍ، ممفَكَانَ ت ،قُصني هسرفَح ذَات ،لَةفَإِذَا لَي وه 
ةاببِد هبالمِ شمِ، الْغلتحالْم لَّمفَس ،هلَيع دفَر هلَيع ،الما: فَقَالَ السم ،تأَن يجِن ؟، أَمِسيلْ ال: قَالَ إِنب ،ياوِلْنِي: قَالَ جِنفَن 
،كدي لَهاوفَن ،هدفَإِذَا ي هدي دكَلْبٍ، ي هرعشو رعكَذَا: قَالَ كَلْبٍ، شه لْقخ ،قَالَ الْجِن :قَد تملع ا أَنَّ الْجِنم يهِمف 
 منكُم؟ ينجِينا فَما: قَالَ طَعامك، من نصيب فَجِئْنا الصدقَةَ، تحب أَنك بلَغنا: قَالَ بِك؟ جاَء مافَ: قَالَ مني، أَشد رجلٌ
: الْبقَرة سورة في الَّتي اآليةُ هذه: قَالَال اللَّه إِال إِلَه وه يالْح وم255: البقرة( �الْقَي  (نا مقَالَه نيِسي حمي أُجِري 
: فَقَالَ لَه، ذَلك فَذَكَر � اللَّه رسولَ أَتى أَصبح فَلَما يمِسي، حتى منا أُجِري يصبِح حني قَالَها ومن يصبِح، حتى منا

قدبِيثُ صالْخ. 

 
487. Muhəmməd ibn Ubeyy ibn Kəb atasından 
 rəvayət edir ki, onun 
xurma anbarı var idi. Bu anbardan xurma azalırdı. Bir gecə o, anbarın 
keşiyində durarkən yetkinlik yaşına çatmış oğlana bənzər bir heyvan 
gördü. Ubeyy ibn Kəb 
 salam verdi, o da salamı aldı. Ubeyy ibn Kəb 
 
soruşdu: “Sən cinsən, yoxsa insan?” O dedi: “Mən cinəm”. Ubeyy ibn Kəb 

 dedi: “Əlini mənə uzat!” O, əlini uzatdıqda əlinin it əli, tükünün də it 
tükü olduğunu gördü. Cin dedi: “Bu, cinlərin xilqətidir. Cinlər aralarında 
məndən daha qüvvətli kişi olmadığını bilirlər”. Ubeyy ibn Kəb 
 dedi: 
“Səni bura gətirən nədir?” Cin dedi: “Bizə xəbər çatıb ki, sən sədəqə vermə-
yi xoşlayırsan, biz də azuqənə zərər vermək üçün gəldik”. Ubeyy ibn Kəb 

 dedi: “Bizi sizdən nə qoruyar?” Cin dedi: “əl-Bəqərə” surəsində olan bu 
ayə - “Allah, Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, əbədi Yaşa-
yandır, bütün yaratdıqlarının Qəyyumudur” (əl-Bəqərə, 255). Kim onu 
axşam oxuyarsa, səhər açılanadək bizdən qorunar. Kim də onu səhər 
oxuyarsa, axşamadək bizdən qorunar”. Səhər açıldıqda o, Allah Elçisinin 
salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib olanları ona danışdı. Allah Elçisi sal-

                                                 
645 əl-Buxari, 2311. 
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ləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Xəbis doğru söylədi”.646 
 

». تابِ اِهللا معك أَعظَم؟يا أَبا الْمنذرِ! أَتدرِي أَي آية من ك« :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
عن أُبي بنِ كَعبٍ  - ٤٨٨
اُهللا ال إِلَه �قَالَ: قُلْت: ». يا أَبا الْمنذرِ! أَتدرِي أَي آية من كتابِ اِهللا معك أَعظَم؟« قَالَ: قُلْت: اُهللا ورسولُه أَعلَم، قَالَ:

ومالْقَي يالْح وإِالَّ ه� دي صف برقَالَ:قَالَ: فَضرِ« رِي وذنا الْمأَب لْمالْع نِكهياِهللا لد  ».ومأَح ادز»: !هفِْسي بِيِدي نالَّذو
  »إِنَّ لَها لساناً وشفَتنيِ ، تقَدس الْملك عند ساقِ الْعرشِ

 
488. Ubeyy ibn Kəb 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Ey Əbu Munzir! Allahın Kitabından əzbərlədiyin hansı ayənin 
daha əzəmətli olduğunu bilirsən?” Mən: “Allah və Onun Elçisi daha yaxşı 
bilir!”- deyə cavab verdim. O belə buyurdu: “Ey Əbu Munzir! Allahın 
Kitabından əzbərlədiyin hansı ayənin daha əzəmətli olduğunu bilirsən?” 
Mən: “Allah, Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, əbədi Yaşa-
yandır, bütün yaratdıqlarının Qəyyumudur” (əl-Bəqərə, 255) - deyə cavab 
verdim. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm sinəmə vuraraq dedi: “Allaha 
and olsun ki, elm sənə uğurlu oldu, ey Əbu Munzir!”647 Digər rəvayətdə 
deyilir: “Canım Əlində Olana and olsun ki, onun dili və dodaqları vardır, 
Ərşin ayağında olan mələk onu müqəddəs tutur“.648 
 

٤٨٩ - نأَبِي ع هامأُم 
 من يمنعه لَم مكْتوبة، صالَة كُلِّ دبرِ في الْكُرسي آيةَ قَرأَ من« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
  .»يموت أَنْ إِالَّ الْجنة دخولِ

 
489. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Kim hər fərz namazından sonra “Kürsü” ayəsini (əl-
Bəqərə, 255) oxuyarsa, Cənnətlə onun arasında yalnız ölüm durar”.649 
 

ƏL-BƏQƏRƏ SURƏSİNİN SON İKİ AYƏSİ 
 


 عنِ النعمان بنِ بشريٍ  - ٤٩٠ بِىنِ النبِ«قَالَ  �ع ضاَألرو اتومالس لُقخلَ أَنْ يا قَبابتك بكَت امٍ إِنَّ اللَّهع أَلْفَى
 ».أَنزلَ منه آيتينِ ختم بِهِما سورةَ الْبقَرة والَ يقْرآن فى دارٍ ثَالَثَ لَيالٍ فَيقْربها شيطَانٌ

                                                 
646  ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 541, 542. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 662) səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
647 Muslim, 1921. 
648 Əhməd, 21315. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 3410) və “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də 
(№ 1417) səhih olduğunu bildirmişdir. 
649 ən-Nəsəi “Sünənul-Kubra” 9928; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7408. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-
Sağir”də (№ 6464) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 972) səhih olduğunu qeyd etmişdir. 



204                                                                                                                                     FƏZİLƏTLİ ƏMƏLLƏR    

 
490. Numan ibn Bəşir 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Həqiqətən, Allah göyləri və yeri yaratmamışdan iki min il 
əvvəl bir kitab yazmışdır. Allah ondan iki ayə nazil edərək bunlarla “əl-
Bəqərə” surəsini xətm etmişdir. Bu ayələr üç gecə evdə oxunmazsa, şeytan 
həmin evə yaxınlaşar”.650 
 

٤٩١ - نةَ عقْبنِ عرٍ بامع  
 سورة آخرِ من اللَّتينِ الْآيتينِ هاتينِ اقْرُءوا الْمنبرِ علَى يقُولُ � اللَّه رسولَ معتس قَالَ
ةقَري فَإِنَّ الْببر � نطَاهأَع أَو طَانِيهِنأَع نم تحشِ ترالْع 

 
491. Uqbə ibn Amir 
 demişdir: “Allah Elçisini salləllahu aleyhi və səlləm min-
bərin üzərində ikən belə buyurduğunu eşitdim: “əl-Bəqərə” surəsinin 
axırıncı bu iki ayəsini oxuyun! Həqiqətən, Rəbbim � onları mənə Ərşin 
altından vermişdir”.651 

 
٤٩٢ - نأَبِي ع ذَر 
 نبِي يعطَهن ولَم الْعرشِ، تحت كَنزٍ من الْبقَرة، سورة واتمخ أُعطيت« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
 .»قَبلي

 
492. Əbu Zərr 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demiş-
dir: “Mənə Ərşin altındakı xəzinədən “əl-Bəqərə” surəsinin son (iki ayəsi) 
verildi. Bunlar məndən qabaq heç bir peyğəmbərə verilməmişdir”.652 
 

٤٩٣ -  رِىدالْب ودعسأَبِى م نع�  ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر�» : لَةى لَيا فمأَهقَر نم ةقَرالْب ةوررِ سآخ نم انتاآلي
اهكَفَت.« 

 
493. Əbu Məsud əl-Bədri 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Hər kim gecə “əl-Bəqərə” surəsinin son iki ayəsini oxuyar-
sa, bu, ona kifayət edər”.653  
 

ƏL-KƏHF SURƏSİNİN FƏZİLƏTİ 
 

 وبين بينه ما النور لَه أَضاَء اجلُمعة ميو الْكَهف سورةَ قَرأَ من � اهللا رسول قال قال
  اخلدري سعيد أيب عن - ٤٩٤
تييقِ الْبتالْع 

                                                 
650 ət-Tirmizi, 2882, 3124; əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
651 Əhməd, 17481, 17908. Şueyb əl-Arnavut səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
652 Əhməd, 21604. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1060) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 
1482) səhih olduğunu bildirmişdir. 
653 Bu iki ayə insanı şeytandan və şeytan kimilərinin şərindən qoruyur. əl-Buxari 4008; əd-Dərimi 1495. 
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494. Əbu Səid əl-Xudri 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim Cümə günü “əl-Kəhf” surəsini oxuyarsa, bu, onunla Ətiq 
(Kə'bə) evi arasında nur saçar”.654 
 

٤٩٥ -  رِيدالْخ يدعأَبِي س نع
من قَرأَ سورةَ الْكَهف لَيلَةَ الْجمعة أَضاَء لَه من النورِ فيما بينه وبين الْبيت « قَالَ: 
 ».الْعتيق

 
495. Əbu Səid əl-Xudri 
 demişdir: “Kim Cümə gecəsi “əl-Kəhf” surəsini 
oxuyarsa, bu, onunla Ətiq (Kəbə) evi arasında nur saçar”.655 
 

٤٩٦ - نأَبِى ع يدعس رِىدالْخ
  بِيقَالَ � أَنَّ الن: نأَ مةَ قَرورس فمِ يف الْكَهوي ةعاَء اجلُمأَض لَه نورِ ما النم نيب 
 اجلُمعتينِ

 
496. Əbu Səid əl-Xudri 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim Cümə günü “əl-Kəhf” surəsini oxuyarsa, bu gələn Cümə-
yədək onun üçün nur saçar”.656 
 


 أَبِى الدرداِء  - ٤٩٧ بِىنِ النع وِيهرقَالَ  �ي»لِ سأَو نم اتآي رشظَ عفح نم ةنتف نم مصع فالْكَه ةور
 ».الدجالِ

 
497. Əbud-Dərdə 
 rəvayət edir, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demiş-
dir: “Kim “əl-Kəhf” surəsinin əvvəl on ayəsini əzbərləyərsə, Dəccalın fitnə-
sindən qorunar”.657 
 

ƏL-MULK SURƏSİNİN FƏZİLƏTİ 
 

٤٩٨ - عنِ نود ابعسولُ قَالَ: قَالَ مسةُ«: � اهللا رورس كاربت يةُ هاملَانِع نذَابِ مرِ عالقَب«.  
 
498. İbn Məsud 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demiş-
dir: “Təbərakə (əl-Mulk) surəsi qəbir əzabından maneədir”.658 
                                                 
654  əl-Beyhəqi “Sunənus-Sağir” 770; Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 8932, 12186. əl-Albani 
“Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6471) səhih olduğunu bildirmişdir. 
655 əd-Dərimi, 3407. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6471) səhih olduğunu bildirmişdir. 
656 əl-Hakim, 3392. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6470) səhih olduğunu bildirmişdir. 
657 Muslim, 1919; Əbu Davud 4325; Əhməd 27580, 28305. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6201) 
səhih olduğunu bildirmişdir. 
658  Əbu Nueym əl-Əsbəhəni “Tabaqatul-Muhəddisin” 526. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 
3643) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№1140) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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 فأَخرجته لرجلٍ شفَعت آيةً ثالثونَ إالّ هي ما اهللا كتابِ من سورةً إن :قال � اهللا رسول أن 
 هريرة أيب عن - ٤٩٩

نارِ مالن هلَتخةَ وأداجلن 

 
499. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Həqiqətən, Allahın Kitabında cəmi otuz ayəlik (əl-Mulk) surəsi 
bir kişini Cəhənnəmdən çıxarıb Cənnətə daxil edərək şəfaət etdi”.659 
 


عن أَبِي هريرةَ  - ٥٠٠ بِينِ النقَالَ: �: ع »ى غُفتلٍ حجرل تفَعةً شثَالَثُونَ آي آنالْقُر نةً مورةُ إِنَّ سورس يهو لَه ر
�لْكالْم هدي بِيالَّذ كاربت�.« 

 
500. Əbu Hureya 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: 
“Həqiqətən, Quranda otuz ayəlik surə bir kişiyə şəfaət etdi və o bağışlandı. 
Bu “Mülk Əlində olan, nə qədər xeyirxahdır” (əl-Mulk surəsidir)”.660 
 

ال ينام حىت يقرأ أمل ترتيل وتبارك الذي بيده امللك قال أبو الزبري فهما  �قال كان رسول اهللا 
 عن جابر  - ٥٠١
يفضالن كل سورة يف القرآن بسبعني حسنة ومن قرأمها كتب له ما سبعون حسنة ورفع ما له سبعون درجة وحط 

 ون خطيئةما عنه سبع
 
501. Cabir 
 demişdir: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm “Əlif. Ləm. Mim. 
Şübhə yoxdur ki, bu Kitabı aləmlərin Rəbbi (olan Allah) nazil etmişdir” 
(Səcdə surəsi) və “Mülk Əlində Olan nə qədər xeyirxahdır...” (Mulk surəsi) 
surələrini oxumayınca yatmazdı. Əbu Zubeyr deyir: “Bu iki surə Quran-
dakı hər bir surədən yetmiş savab üstündür. Hər kəs bu iki surəni oxusa, 
bunun sayəsində ona yetmiş savab yazılar, onun üçün yetmiş dərəcə 
yüksələr və onun yetmiş günahı silinər”.661 
 

 كَانَ سبِيلٌ قبلي ما علَى لَكُم لَيس: رِجالَه فَتقُولُ رِجالَه فَتؤتى قَبرِه في الرجلُ يؤتى: قَالَ 
 عودمس ابنِ عنِ - ٥٠٢
قُومأُ يقْرةَ بِي يورس ،لْكالْم ى ثُمتؤي نلِ مبق رِهدص قَالَ أَو ،طْنِهقُولُ بفَي :سلَي لَكُم ا لَىعي ملببِيلٌ قأُ كَانَ سقْربِي ي 

 تمنع الْمانِعةُ فَهِي: قَالَ الْملْك، سورةَ بِي يقْرأُ كَانَ سبِيلٌ قبلي ما علَى لَكُم لَيس: فَيقُولُ رأْسه يؤتى ثُم الْملْك، سورةَ
نذَابِ مرِ عالْقَب يهي وف اةروةُ التورس ،لْكالْم نما وأَهي قَرف لَةلَي فَقَد أَطْ أَكْثَرويب. 

 

                                                 
659 əl-Hakim, 3838. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 2092) həsən olduğunu bildirmişdir. 
660 ət-Tirmizi, 2891, 3134; İbn Məcə, 3786, 3918. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
661 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1207. əl-Albani səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
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502. İbn Məsud 
 demişdir: “Kişi qəbirə qoyulduqda (əzab) ona ayaqları 
tərəfindən yaxınlaşdırılacaq. Ayaqları belə deyəcək: “Mən tərəfdən sizə yol 
yoxdur, (çünki) o, mənimlə qalxıb əl-Mulk surəsini oxuyurdu”. Sonra 
(əzab) ona sinəsi və ya qarnı tərəfdən yaxınlaşdırılacaq. Sinəsi və ya qarnı 
deyəcək: “Mən tərəfdən sizə yol yoxdur, (çünki) o, mənimlə əl-Mulk surəsi-
ni oxuyurdu”. Sonra başı tərəfindən yaxınlaşdırılacaq. Başı deyəcək: “Mən 
tərəfdən sizə yol yoxdur, (çünki) o, mənimlə əl-Mulk surəsini oxuyurdu”. 
Bu surə qəbir əzabından maneədir və o, Tövratda da əl-Mulk surəsidir. 
Kim onu hər hansı bir gecə oxuyarsa, çox və gözəl əməl etmiş olar”.662 
 

ƏL-KƏFİRUN SURƏSİ 
 


روةَ بنِ نوفَلٍ عن فَ - ٥٠٣  بِىى النأَت هى قَالَ  �أَناشرإِلَى ف تيإِذَا أَو ئًا أَقُولُهينِى شلِّمع ولَ اللَّهسا رأْ «فَقَالَ ياقْر
 ».فَإِنها براَءةٌ من الشرك �قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ�

 
503. Fərvə ibn Nəufəl 
 rəvayət edir ki, o, Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və 

səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! Yatağıma girdiyim zaman mənə 
söyləyəcəyim bir şey öyrət”. O buyurdu: “De: “Ey kafirlər!” (əl-Kəfirun 
surəsini) oxu, çünki bu surə şirkdən uzaqlaşdırır”.663 
 

٥٠٤ - نابِرِ عنِ جب دبالً أَنَّ: � اِهللا عجر قَام كَعي فَرتكْعرِ، رأَ الْفَجي فَقَرف ةكْعاُألولَى الر  أَيها يا قُلْ
 حتى �أَحد اُهللا هو لْقُ اآلخرة في وقَرأَ. »ربه عرف عبد هذَا« :� النبِي فَقَالَ السورةُ، انقَضت حتى �الْكَافرونَ

تةُ، انقَضورلُ فَقَالَ السوسذَا« :� اِهللا ره دبع نآم هببِر«. 

 
504. Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir ki, bir kişi ayağa qalxaraq Sübh 
namazının iki rükətini qıldı. Birinci rükətdə “De: “Ey kafirlər!” (əl-Kəfirun 
surəsini) sonuna qədər oxudu. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: 
“Bu, öz Rəbbini tanıyan quldur”. İkinci rükətdə isə “De: “O Allah Təkdir!” 
(əl-İxlas surəsini) sonuna qədər oxudu. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Bu, öz Rəbbinə iman gətirən quldur”.664 
 

ƏL-İXLAS SURƏSİ 
 

احشدوا فَإِني سأَقْرأُ علَيكُم ثُلُثَ الْقُرآن فَحشد من حشد ثُم خرج  �قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ
 عن أَبِي هريرةَ  - ٥٠٥

                                                 
662 əl-Hakim, 3839. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1475) həsən olduğunu bildirmişdir. 
663 ət-Tirmizi, 3403, 3731. əl-Albani səhih olduğunu qeyd etmişdir. 
664 İbn Hibban, 2451. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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 اللَّه بِيأَ  �نفَقَر�دأَح اللَّه وقُلْ ه� ثُم  لَهخي أَدالَّذ اِء فَذَاكمالس نم اَءهج ربذَا خى هي أُرضٍ إِنعبا لنضعلَ فَقَالَ بخد

 اللَّه بِين جرخ ثُم� آنلُ ثُلُثَ الْقُردعا تهأَلَا إِن آنثُلُثَ الْقُر كُملَيأُ عأَقْرس لَكُم ي قُلْتفَقَالَ إِن ...ا قُلْ� وا يهأَي 
جزًءا � قُلْ هو اللَّه أَحد�إِنَّ اللَّه جزأَ الْقُرآنَ ثَالَثَةَ أَجزاٍء فَجعلَ «....الْقُرآن ربع تعدلُ) 1 آية الكافرون( �الْكَافرونَ

آناِء الْقُرزأَج نم.« 

 
505. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bu-
yurmuşdur: “Bir yerə toplanın, sizə Quranın üçdə birini oxuyacağam”. 
Buna görə insanlar bir yerə toplandılar. Sonra Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm otağından çıxaraq “De: “O Allah Təkdir” (İxlas surəsini) oxudu və 
otağına daxil oldu. Biz bir-birimizə dedik: “Mənə elə gəlir ki, bu xəbər 
ona səmadan gəlmişdir, buna görə də o, içəri daxil oldu”. Sonra Allah 
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm çıxıb belə buyurdu: “Sizə Quranın üçdə birini 
oxuyacağımı söyləmişdim. Həqiqətən, o, Quranın üçdə birinə bərabər-
dir”.665 Digər rəvayətdə deyilir: “De: “Ey kafirlər!” (əl-Kəfirun surəsi) isə 
Quranın dörddə birinə bərabərdir”. 666  Digər rəvayətdə deyilir: “Allah 
Quranı üç hissəyə bölmüş, İxlas surəsini isə Quranın bir hissəsi 
etmişdir”.667 
 

٥٠٦ - نةَ أَبِى عريره  �قَالَ لْتأَقْب عولِ مسر اللَّه � عمالً فَسجأُ رقْرقُلْ� ي وه اللَّه دأَح اللَّه دمفَقَالَ �الص 
 .»الْجنةُ« قَالَ وجبت وما قُلْت. »وجبت« � اللَّه رسولُ

 
506. Əbu Hureyra � buyurur: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm ilə 
birlikdə (bir yerə) gəldik. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bir kişinin: “De: 
“O Allah Təkdir! Allah Möhtac deyildir” (əl-İxlas surəsini) oxuduğunu 
eşidərək dedi: “Vacib oldu!” Mən: “Nə vacib oldu?”- deyə soruşdum. O: 
“Cənnət”- deyə cavab verdi”.668 
 

٥٠٧ - تعما سةَ أَبريره 
 الصمد اللَّه � أَحد اللَّه هو قُلْ: يقْرأُ رجال فَسمع � اللَّه رسولِ مع أَقْبلْت: يقُولُ 
� لَم دلي لَمو ولَدي � لَمو كُني ا لَهأَ كُفُو دولُ قَالَ: فَقَالَ ،��حسر اللَّه � :تبجو هأَلْتاذَا: فَسا مولَ يسر 

 هريرةَ أَبو فَقَالَ الْجنةُ،: فَقَالَ اللَّه؟ :تدأَنْ فَأَر بلِ إِلَى أَذْهجالر ،هرشفَأُب ثُم نِي أَنْ فَرِقْتفُوتاُء يدالْغ عولِ مسا رللَّه 
� تاَء، فَآثَردالْغ ثُم تبلِ، إِلَى ذَهجالر هتدجفَو قَد بذَه 

                                                 
665 Muslim, 1345; İbn Məcə, 3783; ət-Tirmizi, 2899, 2900. 
666 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 13311, 13493. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 583) səhih 
li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
667 Muslim, 1923.  
668 ət-Tirmizi, 2897, 3142; Əhməd, 7669. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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507. Əbu Hureyra � buyurur: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm ilə bir-
likdə (bir yerə) gəldim. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bir kişinin: “De: 
“O Allah Təkdir! Allah Möhtac deyildir. O, nə doğub, nə doğulub, Onun 
bənzəri də yoxdur” (əl-İxlas surəsini) oxuduğunu eşidərək buyurdu: “Vacib 
oldu!” Mən: “Nə vacib oldu?”- deyə soruşdum. O: “Cənnət”- deyə cavab 
verdi. Əbu Hureyra 
 dedi: “Kişinin yanına gedib onu müjdələmək 
istədim, lakin Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm ilə nahar etməyə gecik-
məyimdən qorxdum. Nahar etdikdən sonra o kişinin yanına getdim və 
gördüm ki, artıq getmişdir”.669 
 

٥٠٨ - اذعنِ مسٍ بأَن نِيهالْج  
 عشر يختمها حتى �أَحد اللَّه هو قُلْ�: قَرأَ من: قَالَ � النبِي نِع � النبِي صاحبِ
،اترى منب اللَّه ا لَهري قَصف ةنالْج 

 

508. Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm səhabəsi Muaz ibn Ənəs əl-Cuhəni 

  rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Kim “De: 
“O Allah Təkdir” (İxlas surəsini) sonuna qədər on dəfə oxuyarsa, Allah ona 
Cənnətdə bir qəsr tikər”.670 
 

٥٠٩ -  أَبِيه نبٍ عيبنِ خب اللَّه دبنِ عب اذعم نع 
 �لْمة شديدة نطْلُب رسولَ اللَّه قَالَ خرجنا فى لَيلَة مطرية وظُ
قُلْ «قُلْت ما أَقُولُ قَالَ ». قُلْ«فَلَم أَقُلْ شيئًا. قَالَ ». قُلْ«فَلَم أَقُلْ شيئًا ثُم قَالَ ». قُلْ«فَأَدركْته فَقَالَ  - قَالَ  -يصلِّى لَنا 

�دأَح اللَّه وه� نينِ حيذَتوعالْمٍءوىكُلِّ ش نم يككْفت اترثَالَثَ م بِحصتِسى ومت .« 
 

509. Muaz ibn Abdullah ibn Xubeyb atasından 
 rəvayət edərək belə dedi: 
“Qaranlıq və yağışlı bir gecədə bizə namaz qıldırmaq üçün Allah Elçisini 
salləllahu aleyhi və səlləm axtarmağa çıxmışdıq. Mən ona gəlib çatdıqda, o 
buyurdu: “De!” Mən heç nə demədim. O yenə buyurdu: “De!” Mən yenə 
heç nə demədim. O yenə: “De!”- buyurduqda, mən soruşdum: “Nə 
deyim?” O buyurdu: “Səhər-axşam üç dəfə: “O Allah Təkdir” (əl-İxlas 
surəsini) və Muavvizəteyni (əl-Fələq və ən-Nəs surələrini) de! Bunlar hər 
şeydən (qorunmaq üçün) sənə kifayət edər”.671 
 

ƏL-FƏLƏQ VƏ ƏN-NƏS SURƏLƏRİ 
 

٥١٠ - نةَ عقْبنِ عرٍ  بامع
لَى اِهللا والَ أَبلَغَ يا عقْبة بن عامرٍ! إِنك لَن تقْرأ سورةً أَحب إِ« :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
                                                 
669 əl-Hakim, 2079. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1478) səhih olduğunu bildirmişdir. 
670 Əhməd, 15610, 15648. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 589) və “Sahihul-Cəmius-Sağir”də 
(№ 6472) səhih olduğunu bildirmişdir. 
671 ət-Tirmizi, 3575, 3924. əl-Albani hədisin həsən olduğunu bildirmişdir. 
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 ».فَإِن استطَعت أَنْ الَ تفُوتك في صالَة فَافْعلْ �قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَق�عنده من أَنْ تقْرأَ: 

 
510. Uqbə ibn Amir 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
dedi: “Ey Uqbə ibn Amir! Sən heç vaxt “De: “Pənah aparıram Sübhün 
Rəbbinə” (əl-Fələq) surəsindən Allaha daha sevimli və Onun dərhahında 
daha üstün olan heç nə oxuya bilməzsən. Bacarırsansa, namazda onu 
oxumağı tərk etmə!”672 
 

٥١١ - نةَ عقْبنِ عرٍ بامع  
 شديدةٌ وظُلْمةٌ رِيح غَشيتنا إِذْ واَألبواِء الْجحفَة بين � اللَّه رسولِ مع ريأَس أَنا بينا قَالَ
 وذَتع فَما بِهِما تعوذْ عقْبةُ يا« ويقُولُ �الناسِ بِرب أَعوذُ� و �الْفَلَقِ بِرب أَعوذُ� بِ يتعوذُ � اللَّه رسولُ فَجعلَ
 .الصالَة فى بِهِما يؤمنا وسمعته قَالَ. »بِمثْلهِما متعوذٌ

 
511. Rəvayət edilir ki, Uqbə bin Amir 
 demişdir: “Mən Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm ilə birlikdə Cuhfə ilə Əbva kəndlərinin arasında yol 
gedərkən, bizi külək yaxaladı və qatı zülmət bürüdü. Allah Elçisi salləllahu 

aleyhi və səlləm əl-Fələq və ən-Nəs surələri ilə Allaha sığınmağa başlayaraq 
buyurdu: “Ey Uqbə, bu iki surə ilə sığın! Heç kəs bu ikisinə bənzər bir şey 
ilə sığınmamışdır”. Mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm bizə bu iki 
surə ilə namaz qıldırdığını eşitmişəm”.673 
 

٥١٢ - نةَ عقْبنِ عرٍ بامع  
 بِرب أَعوذُ قُلْ� قَطُّ مثْلُهن ير لَم اللَّيلَةَ أُنزِلَت آيات تر أَلَم« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
 .»�الناسِ بِرب أَعوذُ قُلْ� و �الْفَلَقِ

 
512. Uqba ibn Amir 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Gecə nazil olan və misli görülməyən ayələri görmədinmi? 
(Bunlar): “De: “Pənah aparıram Sübhün Rəbbinə” (əl-Fələq) və “De: “Pənah 
aparıram insanların Rəbbinə” (ən-Nəs) (surələridir)”.674 
 

٥۱٣ - نةَ عقْبنِ عرٍ بامع  
 رسولَ يا أَقْرِئْنِى فَقُلْت قَدمه علَى يدى فَوضعت راكب وهو � اللَّه رسولَ اتبعت قَالَ
ةَ اللَّهورس ودةَ هورسو فوسفَقَالَ. ي »أَ لَنقْرئًا تيلَغَ شأَب دنع اللَّه نوذُ قُلْ� مأَع بالْفَلَقِ بِر� وذُ قُلْ� وأَع ببِر 

 .»�الناسِ

 

                                                 
672 İbn Hibban, 1839. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
673 Əbu Davud, 1463, 1465. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
674 Muslim, 1927. 



FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR                                                                                                                        211 

 
513. Uqbə ibn Amir 
 demişdir: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm minik-
də gedərkən mən onun ardınca gedirdim. Mən əlimi onun ayağının üzərinə 
qoyub dedim: “Ey  Allahın Elçisi! Mənə Hud və Yusuf surələrini öyrət!” 
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Sən heç vaxt Allah 
dərgahında “De: “Pənah aparıram Sübhün Rəbbinə” (əl-Fələq) və “De: 
“Pənah aparıram insanların Rəbbinə” (ən-Nəs) surələrindən daha üstün bir 
şey oxuya bilməzsən”.675 
 

 .»بِمثْلهِما تقْرأُ لَن فَإِنك بِالْمعوذَتينِ اقْرأَ« :� اِهللا رسولُ لي قَالَ: قَالَ 
 عن عقْبةَ بنِ عامرٍ - ٥۱٤
 
514. Uqbə ibn Amir 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
mənə buyurdu: “Muavvəzəteyni” (iki sığınma olan “əl-Fələq” və “ən-Nəs” 
surələrini) oxu! Şübhəsiz ki, sən heç vaxt onlara bənzər bir şey oxuya 
bilməzsən”.676 
 

BƏZİ AYƏLƏRİN TƏFSİRİ 
 

٥۱٥ - نع دباِهللا ع 
 �ناَء مج بِالْحةنقَالَ �س :ناَء مبِالَ ج إِالَّ إِلَه اللَّه �نماَء وج ئَةيقَالَ �بِالس :كربِالش. 

 
515. Abdullah (ibn Məsud) 
 “Kim Qiyamət günü yaxşı əməl gətirsə” (əl-
Qasas, 84) ayəsi haqqında: “Kim “lə iləhə illəllah” kəlməsi ilə gələrsə, “Kim 
də pis əməl gətirsə” (əl-Qasas, 84) ayəsi haqqında isə: “Kim şirk ilə gələrsə”- 
demişdir”.677 
 

٥۱٦ - نع يلنِ عبٍ أَبِي بطَال 
 الْخير وأَهليكُم أَنفُسكُم علِّموا: قَالَ �نارا وأَهليكُم أَنفُسكُم قُوا�: � قَوله في 

 
516. Əli ibn Əbu Talib 
 Allahın � “Özünüzü və ailənizi oddan qoruyun!” 
(ət-Təhrim, 6) - ayəsi haqqında belə demişdir: “Xeyir öyrənin və onu ailələri-
nizə öyrədin”.678 
 

٥۱٧ - نمٍ عيمت ارِيالد 
  .»لَيلَة قُنوت لَه كُتب لَة،لَي في آية بِمئَة قَرأَ من« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
 

                                                 
675 ən-Nəsəi, 953, 961. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
676 Əhməd, 17360. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1160) səhih olduğunu bildirmişdir. 
677  əl-Hakim, 3528. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib” (№ 1527) səhih məvquf olduğunu 
bildirmişdir. 
678 əl-Hakim, 3826. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 119) səhih məvquf olduğunu bildirib. 
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517. Təmim əd-Dari679 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim bir gecədə yüz ayə oxuyarsa, ona gecə ibadət etmiş kimi 
savab yazılar”.680 
 

ƏN-NƏCM SURƏSİNDƏ OLAN SƏCDƏ AYƏSİ 
 

 وسجدت معه، وسجدنا سجد، السجدة بلغَ فلما النجم، سورةُ عنده كُتبت �أن النيب  
هريرة  عن أيب - ٥۱٨
 والقَلَم الدواةُ

 
518. Əbu Hureyra 
 demişdir: “Mən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm 
yanında ən-Nəcm surəsini yazırdım. Səcdə ayəsi olan yerə çatanda o səcdə 
etdi, biz də onunla səcdə etdik, mürəkkəb və qələm də səcdə etdi”.681 
 

SƏCDƏ AYƏSİNİ OXUYANDA SƏCDƏ EDİN 
 

٥۱٩ - نأبِ ععيد الْي سخي رِد
 لَمافَ ص، تقْرأُ الشجرةَ وكَأَنَّ شجرة، تحت كَأَني النائم يرى فيما رأَيت: الَقَ 
تلَى أَتع ةدجالس ،تدجس ي فَقَالَتا فهودجس :ماللَّه ري اغْفا، لبِه مطَّ اللَّهي حنا عا، بِهرثْ وِزدأَحي وا لبِه 

 أَبا يا أَنت سجدت: فَقَالَ فَأَخبرته � اِهللا رسولِ ىعلَ فَغدوت سجدته، داود عبدك من تقَبلْت كَما مني وتقَبلْها شكْرا،
 في وقَالَ السجدة علَى أَتى ثُم ص سورةَ � اِهللا رسولُ قَرأَ ثُم الشجرة، من بِالسجود أَحق فَأَنت: قَالَ الَ،: قُلْت سعيد؟

هودجا سم قَالَت جةُالشي را فهودجس 

 
519. Əbu Səid əl-Xudri 
 demişdir: “Yuxuda özümü Sad surəsini oxuyan 
bir ağacın altında gördüm. Ağac səcdə ayəsinə gəlib çatanda səcdə edərək 
belə dua etdi: “Allahummə-ğfirli bihə, Allahummə hutta anni bihə vizran, 
vəəhdisli bihə şukran, və təqabbəlhə minni kəmə təqabbəltə min abdikə 
Davud!682” Səhər tezdən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib 
yuxunu ona danışdım. O buyurdu: “Səcdə etdinmi, ey Əbu Səid?” Dedim: 
“Xeyr”. O buyurdu: “Axı sən səcdə etməyə ağacdan daha layiqsən”. Sonra 

                                                 
679 Əbu Ruqeyyə Təmim ibn Əus ibn Xaricə əd-Dari � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Hicrətin 40-cı ilində 
vəfat etmişdir. 
680 Əhməd, 16999. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6468) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 
644) səhih olduğunu bildirmişdir. 
681 əl-Bəzzar, 1/ 360/ 763. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1443) və “Silsilətul-Əhədisis-
Sahiha”da (№ 3035) həsən olduğunu bildirmişdir. 
682 Tərcüməsi: Allahım, bunun sayəsində məni bağışla! Allahım, bunun səbəbilə məndən yükü götür 
(günahımı sil), bununla məni şükür edənlərdən et və onu qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi məndən 
də qəbul et! 
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Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm Sad surəsini oxudu, səcdə ayəsinə 
çatdıqda səcdə etdi və ağacın söylədiyini söylədi”.683 
 

ADƏM ÖVLADINA ƏMR OLUNAN SƏCDƏ 
 


 عن أَبِي هريرةَ  - ٥٢٠ ولُ اللَّهسقَال: قَالَ ر� :» نأَ ابا إِذَا قَرقُولُ: يي، يكبطَانُ ييلَ الشزتاع ،دجةَ فَسدجالس مآد
 لَهيي!  -وليا وبٍ ييأَبِي كُر ةايي رِوفو- اري النفَل تيفَأَب ودجبِالس ترأُمةُ، ونالْج فَلَه دجفَس ودجبِالس مآد ناب رأُم«.  

 

520. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Adəm övladı səcdə ayəsini 684  oxuyub səcdəyə qapandıqda, 
şeytan kənara çəkilib ağlayaraq deyir: “Vay mənim halıma! (Əbu Kureybin 
rəvayətində: Ay yazıq!) Adəm övladına səcdə etmək əmr olundu, səcdə 
edib Cənnəti qazandı. Mənə isə səcdə etmək əmr olundu, boyun qaçırıb 
Cəhənnəm odunu qazandım685”.686 
 

MİN AYƏDƏN XEYİRLİ BİR AYƏ 
 

 أَلْف من خير آيةٌ فيها« ولُويقُ الْمسبحات يقْرأَ حتى ينام الَ كَانَ � النبِى أَنَّ 
 سارِيةَ بنِ الْعرباضِ عنِ - ٥٢١
ةآي«. 

 

521. İrbad ibn Səriyə687 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
Musəbbihəti (əl-İsra, əl-Hədid, əl-Həşr, əs-Saf, əl-Cumuə, ət-Təğabun və əl-
Əla surələrini) oxumadan yatmazdı və belə deyərdi: “Bunlarda min ayədən 
daha xeyirli ayə vardır”.688 
 

OXUNAN HƏR AYƏNİN XEYRİ 
 


 عن أَبِى هريرةَ  - ٥٢٢ ولُ اللَّهسظَامٍ « �قَالَ قَالَ رع فَاتلثَالَثَ خ يهف جِدأَنْ ي هلإِلَى أَه عجإِذَا ر كُمدأَح بحأَي
انمقَالَ». س .معا نقُلْن »انمظَامٍ سع فَاتلخ ثَالَث نم لَه ريخ هالَتى صف كُمدأَح أُ بِهِنقْري اتفَثَالَثُ آي.« 

 

522. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Sizdən biri ailəsinin yanına qayıtdıqda, evində üç irisümüklü, 

                                                 
683 Əbu Yəalə, 1069. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib” (№ 1442) həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirib. 
684 Quranda on beş səcdə ayəsi mövcuddur. 
685 Uca Allah buyurur: “Bir zaman Biz mələklərə: “Adəmə səcdə edin!”– dedikdə İblisdən başqa (hamısı) 
səcdə etdi. O, imtina edib təkəbbür göstərdi və kafir oldu” (əl-Bəqərə, 34). 
686 Muslim, 244. 
687 əl-İrbəd ibn Səriyə əs-Suləmi � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Hicrətin 75-ci ilində vəfat edib. 
688 ət-Tirmizi, 3406, 3735. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
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kök, hamilə dəvə görmək istəməzmi?” Biz: “Bəli”- deyə cavab verdik. O 
belə buyurdu: “Sizdən birinizin namazda oxuduğu üç ayə, sizin üçün üç 
irisümüklü, kök, hamilə dəvədən daha xeyirlidir”.689 
 

٥٢٣ - نةَ عقْبنِ عرٍ بامع  
 إِلَى يومٍ كُلَّ يغدو أَنْ يحب أَيكُم« فَقَالَ الصفَّة فى ونحن � اللَّه رسولُ خرج قَالَ
 قَالَ. ذَلك نحب اللَّه رسولَ يا فَقُلْنا .»رحمٍ قَطْعِ والَ إِثْمٍ غَيرِ فى كَوماوينِ بِناقَتينِ منه فَيأْتى الْعقيقِ إِلَى أَو بطْحانَ

 ثَالَث من لَه خير وثَالَثٌ ناقَتينِ من لَه خير � اللَّه كتابِ من آيتينِ يقْرأَ أَو فَيعلَم الْمسجِد إِلَى أَحدكُم يغدو أَفَالَ«
عبأَرو ريخ لَه نعٍ مبأَر نمو نهاددأَع ناِإلبِلِ م«. 

  
523. Uqbə ibn Amir 
 demişdir: “Biz Suffədə690 olarkən Allah Elçisi salləllahu 

aleyhi və səlləm gəlib dedi: “Hansınız hər səhər Büthan və ya əl-Əqiq vadisinə 
gedib günah etmədən və qohumluq əlaqələrini kəsmədən oradan hörgüclü 
iki maya dəvə gətirmək istəyir?” Biz dedik: “Ey Allahın Elçisi! Biz bunu 
istəyirik”. O dedi: “Sizdən biri səhər məscidə gedib, Allahın � kitabından 
iki ayə öyrənərsə və ya (onları) oxuyarsa, bu onun üçün iki dəvədən daha 
xeyirli olar. Üç ayə onun üçün üç dəvədən, dörd ayə onun üçün dörd 
dəvədən daha xeyirli olar. (Öyrənilən və oxunulan) ayələrin sayı nə qədər-
dirsə, o qədər də dəvələrdən daha xeyirlidir”.691 

                                                 
689 Muslim, 1908. 
690 Suffə - Peyğəmbərin � məscidində evsizlər üçün ayrılmış bir yer. 
691 Muslim, 1909. 
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ƏN ÇOX BƏLAYA MƏRUZ QALANLAR 

 
٥٢٤ - نطَاِء عنِ عارٍ بسا أَنَّ يأَب يدعس رِيدالْخ 
 يده ووضع قَطيفَةٌ، علَيه موعوك، وهو � اِهللا رسولِ علَى دخلَ 
 كَذَلك ناإِ: � اِهللا رسولُ فَقَالَ اِهللا؟، رسولَ يا حماك حر أَشد ما: سعيد أَبو فَقَالَ الْقَطيفَة، فَوق حرارتها فَوجد علَيها
ددشا ينلَيالَُء عالْب فاعضيا ولَن راَألج ا: قَالَ ثُمولَ يساِهللا، ر نم داسِ أَشالًَء؟ الناُء: قَالَ ببِيقَالَ اَألن :؟ ثُمنقَالَ م :

 حتى بِالْقُملِ ويبتلَى يلْبسها، الْعباَءةَ إِالَّ يجِد ما حتى بِالْفَقْرِ يبتلَى مأَحده كَانَ الصالحونَ ثُم: قَالَ من؟ ثُم: قَالَ الْعلَماُء
،لَهقْتت مهدالَحكَانَ و دا أَشحالَِء فَربِالْب نم كُمدطَاِء أَحبِالْع. 

 
524. Ata ibn Yəsər692 � rəvayət edir ki, bir dəfə Əbu Səid əl-Xudri 
 Allah 
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm qızdırmalı olduğu halda onun yanına gəldi. 
Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm üzərində dəsmal var idi. Əbu Səid 
 
əlini dəsmalın üzərinə qoydu və istiliyi dəsmalın üzərində hiss edib dedi: 
“Sənin necə də şiddətli qızdırman var, ey Allahın Elçisi?!” Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Bizə gələn bəla belə şiddətli olur və 
mükafatı da qat-qat verilir”. Əbu Səid 
 soruşdu: “Ey Allahın Elçisi, 
insanlardan ən güclü bəlaya məruz qalanlar kimlərdir?” O buyurdu: “Pey-
ğəmbərlər”. Əbu Səid 
 soruşdu: “Sonra kimlərdir?” O buyurdu: “Alim-
lər”. Əbu Səid 
 soruşdu: “Sonra kimlərdir?” O buyurdu: “Sonra əməlisa-
lehlərdir. Onlardan kimisi əbadan başqa geyinməyə heç bir şey tapmayana 
qədər kasıblaşır, kimisini bit basır və onun ölümünə səbəb olur. Həqiqətən, 
onlar başlarına gələn bəlaya sizin hədiyyəyə sevinməyinizdən daha çox 
sevinirlər”.693 
 

٥٢٥ - نةَ عمت فَاطبِن انمالْي � لُ قَالَ: قَالَتوسإِنَّ«: � اِهللا ر نم داسِ أَشال الناَء، ًءببِياَألن ثُم ينالَّذ مهلُوني ثُم 
ينالَّذ ،مهلُوني ثُم ينالَّذ مهلُوني«. 

 
525. Fatimə bint əl-Yəmən � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “İnsanlardan ən çox bəlaya düçar olanlar peyğəmbərlərdir, 
sonra (fəzilətdə) onların ardınca gələnlər, sonra onların ardınca gələnlər, 
sonra onların ardınca gələnlər”.694 
 

٥٢٦ - نع دعنِ سقَّاصٍ أَبِى بو  
 فَاَألمثَلُ ثَلُاَألم ثُم اَألنبِياُء« قَالَ: بالًَء؟ أَشد الناسِ أَى اللَّه رسولَ يا قُلْت: قَالَ:
                                                 
692 Əbu Muhəmməd Ata ibn Yəsar əl-Mədəni � tanınmış tabiin olmuşdur. Hicrətin 39-cu ilində anadan 
olmuş, hicrətin 102-ci ilində vəfat etmişdir. 
693 əl-Hakim, 119; İbn Əbud-Dunyə “Mərad vəl Kəffərat” 1. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 
3403) səhih olduğunu bildirmişdir. 
694 Əhməd, 27124. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 996) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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 يبرح فَما دينِه حسبِ علَى ابتلى رِقَّةٌ دينِه فى كَانَ وإِنْ بالَؤه اشتد صلْبا دينِه فى كَانَ فَإِنْ دينِه حسبِ علَى الْعبد يبتلَى
 .»خطيئَة من علَيه ماو اَألرضِ علَى يمشى يتركَه حتى بِالْعبد الْبالَُء

 
526. Sad ibn Əbu Vaqqas 
 rəvayət edərək deyir: “Mən dedim: “Ey Allahın 
Elçisi, ən şiddətli bəlaya düçar olan insanlar kimlərdir?” O buyurdu: 
“Peyğəmbərlər, sonra onlara daha yaxın olanlar, sonra onlara daha yaxın 
olanlardır. Kişi dininə görə imtahan olunur. Əgər dinində möhkəmdirsə, 
imtahanı çətinləşir. Yox, əgər dinində zəifdirsə, Allah onu dininə görə imta-
han edir. Qul yer üzərində günahsız gəzənədək bəla ona gəlməkdə davam 
edir”.695  
 

٥٢٧ -  نةَ يأَبِعريره  
  .منه يصب خيرا بِه اللَّه يرِد من � اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ
 
527. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Allah kimə xeyir nəsib etmək istəsə, onu imtahana çəkər”.696  
 

BƏLA VƏ XƏSTƏLİKLƏR GÜNAHLARA KƏFFARƏDİR 
 

إِنَّ عظَم الْجزاِء مع عظَمِ الْبالَِء وإِنَّ اللَّه إِذَا أَحب قَوما ابتالَهم فَمن رضى فَلَه «قَالَ  �عنِ النبِى  �عن أَنسٍ  - ٥٢٨
 ».الرضا ومن سخطَ فَلَه السخطُ

 
528. Ənəs � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Mükafatın böyüklüyü bəlanın böyüklüyünə görədir. Həqiqətən, Allah bir 
qövmü sevərsə, onlara bəla verməklə imtahan edər. Kim razı olarsa, 
Allahın razılığını qazanar. Kim qəzəblənərsə, Allah da ona qəzəblənər”.697 
 

يود أَهلُ الْعافية يوم الْقيامة، حني يعطَى أَهلُ الْبالَِء الثَّواب، لَو أَنَّ « :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
عن جابِرٍ  - ٥٢٩
 ».جلُودهم كَانت قُرِضت في الدنيا بِالْمقَارِيض

 
529. Cabir 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Qiyamət günü bəlaya düçar olanlara savab veriləcəyi zaman, bəla görmə-
yənlər dünyada (imtahana çəkilib) dərilərinin kəskin alətlərlə kəsilib 
parçalanmasını arzulayacaqlar”.698 

                                                 
695 İbn Məcə, 4023, 4159. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir. 
696 əl-Buxari, 5645. 
697 ət-Tirmizi, 2396, 2576; İbn Məcə, 4031. əl-Albani hədisin həsən olduğunu bildirmişdir. 
698 ət-Tirmizi, 2402, 2582. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
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٥٣٠ - نةَ عشائلًا أَنَّ�  عجالَ رت هذةَ هالْآي نلْ ممعوًءا يس زجي ا: فَقَالَ �بِهى إِنزجا بِكُلِّ لَنا، ملْنما علَكْنه 

 .يؤذيه مما جسده في مصيبة من الدنيا في بِه يجزى نعم: فَقَالَ � اللَّه رسولَ ذَلك فَبلَغَ إِذَا،
 
530. Aişə � demişdir: “Bir kişi bu ayəni: “Pislik edən kəs, onun cəzasını 
alacaq” (ən-Nisa, 123) – oxudu və dedi: “Biz etdiyimiz hər bir əmələ görə 
cəzalandırılacağıqsa, onda biz həlak olduq!” Bu xəbər Allah Elçisinə 
salləllahu aleyhi və səlləm çatdı və o buyurdu: “Bəli, o, dünyada bədəninə 
əziyyət verəcək şeylərlə imtahan olunmaqla cəzalandırılacaq”.699 
 

٥٣١ - نكْرٍ أَبِي عيقِ بدالص 
 ها: قَالَ أَنولَ يسر اللَّه فكَي الَحالص دعب هذه ةالْآي سلَي كُمانِيالَ بِأَمو انِيلِ أَمأَه 
ابِالْكت نلْ ممعوًءا يس زجي كُلُّ �بِهٍء ويا شلْنما عزِين؟ جفَقَالَ بِه :غَفَر اللَّه ا لَكا يكْرٍ، أَبب ت؟ أَلَسضرمت تأَلَس 

 .بِه تجزونَ ما هو: قَالَ بلَى،: قُلْت: قَالَ اللَّأْواُء؟ تصيبك أَلَست تحزنُ؟

 
531. Əbu Bəkr əs-Siddiq 
 demişdir: “Bir dəfə mən dedim: “Ey Allahın 
Elçisi, bu ayədən sonra: “(Bu nemətə nail olmaq) nə sizin arzunuzla, nə də 
Kitab əhlinin arzusu ilədir. Pislik edən kəs, onun cəzasını alacaq” (ən-Nisa, 
123) – etdiyimiz hər bir əməlin cəzasını alacağımız halda necə salamat 
qalmaq olar?” O buyurdu: “Allah səni bağışlasın, ey Əbu Bəkr! Məgər sən 
xəstələnmirsən, kədərlənmirsən, bəlaya düçar olmursan?” Mən: “Bəli”- 
dedim. O buyurdu: “Siz elə bunlarla cəzalandırılırsınız”.700 
 

من يعملْ �آية يف كتاب اهللا قد أحزنتين قال: ما هي؟ قلت: 
 بيع قال: قلت أليب بن كعب عن زياد بن الر - ٥٣٢
بِه زجوًءا يقال: ما كنت أراك إال أفقه مما أرى. إن املؤمن ال تصيبه عثرة قدم وال اختالج عرق إال بذنب وما يعفو  �س
 اهللا عنه أكثر.

 
532. Ziyad ibn Rəbi demişdir: “Ubey ibn Kəbə 
 dedim: “Allahın Kitabında 
bir ayə məni kədərləndirdi”. O soruşdu: “O hansıdır?” Mən dedim: 
“...Pislik edən şəxs, onun cəzasını görəcək...” (ən-Nisa 123) ayəsidir”. Kəb 
 
dedi: “Mən səni gördüyümdən daha fəqih bilirdim. Həqiqətən, möminə 
ayaq büdrəməsi, damar titrəməsi kimi müsibətin gəlməsi günahına görə-
dir. Allahın əfv etdiyi günahlar isə bundan daha çoxdur”.701 
 

                                                 
699 İbn Hibban, 2923. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3429) səhih olduğunu bildirmişdir. 
700 İbn Hibban, 2910. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3430) səhih olduğunu bildirmişdir. 
701 İbn Əbud-Dunyə “əl-Mərad vəl-Kəffərat” 100; Beyhəqi “Şuabul-İman” 9814; İbn Cərir “Təfsir” 5/187. 
Səlim ibn İyd əl-Hilali hədisin səhih olduğunu qeyd etmişdir. 
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٥٣٣ - نةَ أَبِي عريره 
 يزالُ فَالَ بِعملٍ، غهايبلُ فَما الْمنزِلَةُ، اِهللا عند لَه لَتكُونُ الرجلَ إِنَّ« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 

 .»إِياها يبلِّغه حتى يكْره، بِما يبتليه اُهللا
 
533. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kişinin Allah dərgahında yüksək bir dərəcəsi olur. O, bu 
dərəcəyə əməli sayəsində nail olmamışdır. Allah onu xoşlamadığı şeylərlə 
imtahana çəkə-çəkə bu dərəcəyə yüksəltmişdir”.702 
 

٥٣٤ -  ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر ،أَبِيه نمٍ، عطْعرِ بن ميببن ج دمحم نع�:  إِنَّ اللَّه"� ى يتقَمِ حبِالس هدبي علتبي كَفِّر
"بِهكُلَّ ذَن هنع 

 
534. Muhəmməd ibn Cubeyr ibn Mutim atasından 
 rəvayət edir ki, Allah 
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Şübhəsiz ki, Allah � qulunun bütün 
günahlarını yuyana qədər onu xəstəliyə düçar edir”.703 
 

٥٣٥ - نأَبِي ع سيدع رِيدالْخ  
 يرفَعه يؤذيه شيٌء أَو, يشاكُها شوكَةٌ أَو, الْمؤمنِ صداع: "� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ
 "ذُنوبه عنه بِها ويكَفِّر, درجةً الْقيامة يوم بِها اُهللا

 
535. Əbu Səid əl-Xudri 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Möminin başının ağrıması, ona tikan batması və ya hər hansı bir 
şeydən əziyyət çəkməsinə görə Qiyamət günü Allah onu bir dərəcə 
yüksəldər və günahlarına kəffarə edər”.704 
 

ما من مسلم يشاك شوكة يف الدنيا حيتسبها إال قضى ا من خطاياه  �هللا يقول قال رسول ا
 هريرة  أيب نع - ٥٣٦
  يوم القيامة

 
536. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: 
“Dünyada ikən (ayağına) tikan batan və (Allahdan) bunun savabını uman 
elə bir müsəlman yoxdur ki, həmin tikan sayəsində Qiyamət günü onun 
günahları bağışlanmasın”.705 
 

                                                 
702 Əbu Yəalə, 6095; İbn Hibban 2897. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
703 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 1226, 1527, 1548; əl-Hakim, 1286. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də 
(№ 1870) səhih olduğunu qeyd etmişdir. 
704 İbn Əbud-Dunyə “Mərad vəl-Kəffərat” 180. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3434) həsən 
olduğunu bildirmişdir. 
705 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 507. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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قال ال يزال البالء باملؤمن واملؤمنة يف جسده وأهله وماله حىت يلقى اهللا عز  �عن النيب 
 عن أىب هريرة  - ٥٣٧

 وجل وما عليه خطيئة
 
537. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Mömin kişinin və mömin qadının bədəninə, ailəsinə və mal-
dövlətinə Allahla qarşılaşıncaya qədər bəla üz verərsə, boynunda heç bir 
günah qalmaz”.706 
 

٥٣٨ -  نأَبِيع يدعس رِيدالْخ نعةَ أَبِي وريره � نع بِيا :قَالَ � النم يبصي ملسالْم نبٍ مصالَ نبٍ وصالَ وو 
مالَ هو نزالَ حالَ أَذًى وو ى غَمتح كَةوا الشاكُهشإِالَّ ي كَفَّر ا اللَّهبِه نم اهطَايخ.  

 
538. Əbu Səid əl-Xudri və Əbu Hureyra � rəvayət edirlər ki, Peyğəmbər 
salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Müsəlmana üz vermiş elə bir yorğunluq, 
elə bir naxoşluq, elə bir kədər, elə bir üzüntü, elə bir əziyyət, elə bir dərd, 
hətta (ayağına) batan elə bir tikan yoxdur ki, onun sayəsində Allah (həmin) 
müsəlmanın günahlarını bağışlamasın”.707 
 

٥٣٩ - نةَ أَبِي عامأُم يلاهالْب  
نع بِين ا" :قَالَ � اللَّهم نم دبع عرصةً يعرص نرِضٍ مإِال م ثَهعب ا اللَّههنا مرطَاه." 

 
539. Əbu Umamə əl-Bəhili 
 rəvayət edir ki, Allahın Peyğəmbəri salləllahu 

aleyhi və səlləm demişdir: “Xəstəlikdən əziyyət çəkən elə bir qul yoxdur ki, 
Allah onu günahlardan təmizlənmiş halda xəstəlikdən azad etməsin”.708 
 

٥٤٠ -  نعدبع اللَّه � تيأَت بِيي � النف هضرم وهو كوعكًا يعا ويددش قُلْتو كإِن كوعكًا لَتعا ويددش إِنَّ قُلْت 
بِأَنَّ ذَاك نِ لَكيرلْ قَالَ أَجا أَجم نمٍ ملسم هيبصإِالَّ أَذًى ي اتح اللَّه هنع اهطَايا خكَم اتحت قررِ وجالش.   

 
540. Rəvayət edilir ki, Abdullah (ibn Məsud) � demişdir: “Peyğəmbər 
salləllahu aleyhi və səlləm (ağır) xəstələndiyi zaman mən onun yanına gəldim 
(və baxdım ki,) o, qızdırma içində yanır. Dedim: “(Ey Allahın Elçisi!) Sən 
qızdırma içində yanırsan! Yəqin bu, sənin iki savab qazanmağına görədir?” 
O dedi: “Düzdür, başına müsibət gəlmiş elə bir müsəlman yoxdur ki, 

                                                 
706 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 494. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
707  əl-Buxari, 5642, “Ədəbul-Mufrad” 492; Muslim, 2573. 
708 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7358, 7485. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3436) səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
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Allah, ağacın yarpaqları töküldüyü kimi, onu günahlarını təmizləmiş 
olmasın”.709 
 

٥٤١ - نةَ أَبِى عريره  
 علَى أُسلِّطُها نارِى هى يقُولُ اللَّه فَإِنَّ أَبشر« فَقَالَ بِه كَانَ وعك من رجالً عاد � النبِى أَنَّ
 فى النارِ من حظَّه لتكُونَ الدنيا فى الْمؤمنِ عبدى علَى أُسلِّطُها نارِى هى...» «النارِ من حظَّه لتكُونَ الْمذْنِبِ عبدى
ةراآلخ«  

 

541. Əbu Hureyra 
 demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm qızdırma 
xəstəliyinə tutulmuş bir adamı ziyarət etdi və dedi: “Sevin, çünki Allah 
buyurur: “O (qızdırma) Mənim atəşimdir, Cəhənnəm atəşindən bir payı 
olsun deyə, onu günahkar quluma göndərirəm!”710 Digər rəvayətdə belə 
deyilir: “...Allah buyurur: “O (qızdırma xəstəliyi) Mənim atəşimdir. 
Axirətdə atəşdən bir payı olsun deyə, Mən onu mömin quluma dünyada 
göndərirəm”.711 
 

على أم السائب وهي تزفزف فقال مالك قالت احلمى أخزاها اهللا فقال النيب  �قال دخل النيب 
 عن جابر  - ٥٤٢
 خطايا املؤمن كما يذهب الكري خبث احلديد مه ال تسبيها فإا تذهب �

 
542. Cabir 
 demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm Ummu Saib 
 
adlı (xəstə) bir qadına baş çəkdi. Qadın titrəyirdi. Peyğəmbər salləllahu aleyhi 

və səlləm soruşdu: “Sənə nə olub?” O dedi: “Qızdırmam var. Allah onu zəlil 
etsin!” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Sus, onu söymə! Çünki bu 
(xəstəlik), körük dəmirin pasını apardığı kimi, möminin günahlarını silib 
aparır”.712 
 

٥٤٣ - عةَ نشائنِ � عع بِيكَى إِذَا: قَالَ � النتاش نمؤالْم أَخهااهللا  لَصكَم صلخي ريثَ الْكبخ يددالْح. 
 
543. Aişədən � rəvayət edildiyinə görə Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
belə demişdir: “Körük dəmirin pasını necə aparırsa, mömin də xəstələndiyi 
zaman Allah onun günahlarını eləcə silib aparır”.713 
 

قال ما من مسلم ابتاله اهللا يف جسده إال كتب له ما كان يعمل يف  �عن النيب 
 حدثنا أنس بن مالك  - ٥٤٤
 صحته ما كان مريضا فإن عافاه عسله وإن قبضه غفر له

                                                 
709 əl-Buxari, 5647; Muslim, 2571. 
710 ət-Tirmizi, 2088, 2232. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
711 İbn Məcə, 3470, 3599. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
712 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 516. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
713 İbn Hibban, 2936; əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 497. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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544. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Allahın xəstəliyə saldığı elə bir müsəlman yoxdur ki, xəstəliyi da-
vam etdikcə sağlam vaxtı yerinə yetirdiyi əməllərin savabı ona yazılmasın. 
Əgər Allah onu sağaltsa, - güman edirəm ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm belə dedi: “Onu yaxşı işlər görməyə müvəffəq edər. Yox əgər onun 
canını alarsa, onu bağışlayar”.714 
 

٥٤٥ - نةَ أَبِى عامأُم
 قَيدت أنا مالئكيت مالئكَته يا إىل اللَّه أوحى مرِض إذا العبد إنَّ« :� اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ  
 »له ذنب ال له مغفور فجسد أعافه وإنْ له أغْفر أقْبِضه فإنْ قُيودي من بقَيد عبدي

 
545. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Həqiqətən, müsəlman qul xəstələndikdə Allah mələklərinə belə 
vəhy edir: “Ey mələklərim! Mən qulumu iplərimdən biri ilə bağladım. Əgər 
onun ruhunu alsam, onu bağışlayaram, yox əgər onu sağaltsam, günah-
larından təmizlənmiş olar!”715 
 

٥٤٦ - نع اددش نسٍ بأَو
 نامؤم عبادي من عبدا ابتلَيت إِذَا« يقُولُ � اللَّه إِنَّ يقُولُ � اللَّه رسولَ سمعت فَإِني  
 إين أَنا للحفظة � الرب ويقُولُ الْخطَايا من أُمه ولَدته كَيومِ ذَلك مضجعه من يقُوم فَإِنه بلَيته ما علَى صرب فَحمدنِي و

تدي هذا قَيدبع هتلَيتابوا ورفأج ا لَهم متونَ كُنرجقبل ت األجر من ذلك لَه وهو يححص« 
 
546. Şəddad ibn Əus716 
 demişdir: “Mən Allah Elçisini salləllahu aleyhi və 

səlləm belə buyurarkən eşitdim: “Allah � buyurur: “Mömin bir qulumu 
bəlaya düçar etdikdə o, Mənə həmd edərək düçar etdiyim bəlaya səbr etsə, 
yatağından anadan doğulduğu gündə olduğu kimi xətalardan (təmizlənə-
rək) ayağa qalxar”. Rəbb � qoruyucu mələklərinə buyurur: “Həqiqətən, 
Mən bu qulumu əməl etməkdən saxlayıb bəlaya düçar etdim. Bundan 
əvvəl sağlam ikən (etdiyi əməllərə bərabər) yazdığınız əcr qədər onun üçün 
mükafat yazın!”717 
 

٥٤٧ - نطَاِء عنِ عارٍ بسي 
 يقُولُ ماذَا انظُرا فَقَالَ ملَكَينِ إِلَيه تعالَى اللَّه بعثَ الْعبد مرِض إِذَا قَالَ � اللَّه رسولَ أَنَّ 
هادوعفَإِنْ ل وإِذَا ه اُءوهج دمح ى اللَّهأَثْنو عها لَيفَعر كإِلَى ذَل اللَّه � وهو لَمقُولُ أَعي فَيدبعل لَيإِنْ ع هتفَّيوأَنْ ت لَهخأُد 

                                                 
714 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 501. əl-Albani həsən səhih olduğunu söyləmişdir. 
715 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 9923. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1673) səhih olduğunu qeyd 
etmişdir. 
716 Şəddad ibn Əus əl-Ənsari � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Hicrətin 58-ci ilində Qüdsdə vəfat etmişdir. 
717 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 4709. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4300) həsən olduğunu 
bildirmişdir. 
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 يئَاتهس عنه أُكَفِّر وأَنْ دمه من خيرا ودما لَحمه من خيرا لَحما لَه أُبدلَ أَنْ شفَيته أَنا وإِنْ الْجنةَ

 
547. Ata ibn Yəsər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Bir qul xəstələndikdə Uca Allah onun yanına iki mələk 
göndərərək buyurur: “Onu ziyarət edənlərə nə söylədiyinə baxın!” (Ziyarət 
edənlər) onun yanına gəldikdə, o, Allaha həmd-səna etsə, mələklər - 
Allahın daha yaxşı bildiyi halda - bu (sözləri) Allaha yüksəldirlər. Allah 
buyurur: “Qulumu vəfat etdirəcəyim təqdirdə Cənnətə daxil edəcəyimi, 
sağaldacağım təqdirdə isə ətini daha yaxşı ət ilə, qanını da daha yaxşı qan 
ilə dəyişdirəcəyimi və günahlarını bağışlayacağımı Özümə vacib etdim”.718 
 

 إين! هريرة أبا يا: فقالت شكوى من هلا عائدا ذباب أيب بنت اهللا عبد أم على دخلت: قال حيدث
  هريرة أبا - ٥٤٨
 اهللا ابتلى ما :يقول � اهللا سولر مسعت: فقالت يدي يف قرحة إىل فنظرت شكوى، من أعودها سلمة أم على دخلت

 بغري البالء من أصابه ما يرتل مل ما طهورا، و كفارة له البالء ذلك اهللا جعل إال يكرهها، طريقة على هو و ببالء عبدا
 كشفه يف اهللا غري يدعو أو اهللا،

 
548. Əbu Hureyra 
 demişdir: “Bir dəfə mən Ummu Abdullah bint Əbu 
Zubab xəstə ikən onu ziyarət etmək üçün yanına daxil oldum və o, mənə 
dedi: “Ey  Əbu Hureyra, mən Ummu Sələmə xəstə ikən onu ziyarət etmək 
üçün yanına getmişdim. O, mənim əlimdəki yaranı görüb dedi: “Allah 
Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurduğunu eşitdim: “Allah qulunu 
onun xoşlamadığı bir şeylə imtahan edərsə, o, bəladan yaxa qurtarmaq 
üçün Allahdan qeyrisindən yardım diləmədiyi müddətdə həmin bəlanı 
onun üçün günahlardan təmizlik və kəffarə edər“.719 

 
٥٤٩ -  نى يأَبِعوسم �ولُ قَالَ: قَالَ ساللَّ رإِذَا« :� ه رِضم دبالْع أَو ،افَرس بكُت ثْلُ لَها ملُ كَانَ ممعا ييمقم 

   .»صحيحا
 
549. Əbu Musa � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demiş-
dir: “(Mömin) bəndə xəstələndiyi və ya səfərdə olduğu zaman ona evində 
və sağlam olarkən etdiyi əməllərin savabı yazılır”.720 
 

قال: يا رسول اهللا أرأيت هذه األمراض اليت تصيبنا ماذا لنا ا قال كفارات قال أيب 
 عن أيب سعيد اخلدري  - ٥٥٠
                                                 
718 Malik, 3465. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3431) həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirib. 
719 İbn Əbud-Dunyə “əl-Mərad vəl Kəffərat” 43. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2500) və 
“Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3401) həsən olduğunu bildirmişdir. 
720 əl-Buxari, 2996. 
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وت يف أال يا رسول اهللا وإن قلت قال شوكة فما فوقها قال فدعا أيب على نفسه أال يفارقه الوعك حىت مي
 بن كعب 

يشغله عن حج وال عمرة وال جهاد يف سبيل اهللا وال صالة مكتوبة يف مجاعة قال فما باشر رجل جلده بعدها إال وجد 
 حرها حىت مات

 
550. Əbu Səid əl-Xudri 
 rəvayət edir ki, bir nəfər: “Ey Allahın Elçisi! De 
görüm başımıza gələn bu xəstəliklərin bizim üçün nə faydası var?”- deyə 
soruşdu. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Günahlara kəffarə-
dir”. Buna rəğmən Ubeyy ibn Kəb 
 soruşdu: “Ey Allahın Elçisi, az da 
olsa?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Kiçik bir tikan da olsa”. 
Əbu Səid 
 dedi: “Ubeyy ibn Kəb həcc, ümrə, Allah yolunda cihad və 
camaatla qılınan fərz olan namazlardan ayrılmamaq şərtilə ölənə qədər 
xəstəliyinin özündən getməməsi üçün dua etdi”. Əbu Səid 
 sözünə 
davam edərək dedi: “Bundan sonra onun dərisinə toxunan hər kəs onun 
hərarətini hiss edirdi. Bu hərarət ölənə qədər davam etdi”.721 
 

٥٥١ - نع دبنِ اِهللا عفَّلِ بغالْم 
 اِهللا رسولُ لَه فَقَالَ ُألحبك، إِني! اِهللا رسولَ يا واِهللا: فَقَالَ � النبِي رجلٌ أَتى: قَالَ 
 .»منتهاه إِلَى السيلِ من يحبنِي من إِلَى أَسرع الْبالَيا إِنَّ« :�

 
551. Abdullah ibn əl-Muğaffəl 
 rəvayət edir ki, bir kişi Peyğəmbərin 
salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: “Vallahi, ey Allahın Elçisi! Həqiqə-
tən, mən səni sevirəm”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm ona buyurdu: 
“Həqiqətən də, məni sevənə bəlalar selin mənsəbinə axdığından daha tez 
gəlir”.722 
 

٥٥٢ - نبِ عنِ كَعة برجع 
 وإِنه معادنِه، ىإِلَ السيلِ من يحبنِي من إِلَى أَسرع الْفَقْر إِنَّ« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
كيبصيالَء سب دفَأَع فَافاً لَهجت«. 

 
552. Kəb ibn Ucrə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Həqiqətən, kasıblıq məni sevənə sel mənsəbinə axdığından da-
ha tez gəlir. Şübhəsiz ki, sənə bəla gələcək, elə isə ondan qorunmaq üçün 
sipər hazırla!723”724 

                                                 
721 İbn Əbi əd-Dunyə “əl-Mərad vəl-Kəffərat” 10; ən-Nəsəi “Sunənul-Kubra” 3/502, 503; Əhməd, 3/23; 
Əbu Yəala, 995; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 9970, 9971. Səlim ibn İyd əl-Hilali həsən olduğunu bildirib. 
722 İbn Hibban, 2911. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir. 
723 Yəni sənə gələcək bəlaya səbr et.   
724 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 7157. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3271) həsən oldu-
ğunu bildirmişdir. 
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٥٥٣ - نأَبِي ع يدعس رِيدالْخ 
 :هكَا أَنولِ إِلَى شسر اللَّه � هتاجولُ فَقَالَ حسر اللَّه �: »بِرا اصأَب يدعفَإِنَّ س 
إِلَى الْفَقْر ننِي مبحي كُمنم عرأَس ملِ نيلَى السلَى عي، أَعادالْو نملَى ولِ أَعبإِلَى الْج هفَلأَس«. 

 
553. Əbu Səid əl-Xudri 
 rəvayət edir ki, (bir gün) o, Allah Elçisinə salləllahu 

aleyhi və səlləm kasıblıqdan şikayət etdi və Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
ona buyurdu: “Səbr et, ey Əbu Səid! Həqiqətən, məni sevənə kasıblıq, sel 
vadinin üst hissəsinə çatdığından və dağın üstündən aşağıya doğru 
axdığından daha tez gəlir”.725 
 

GÖZLƏRİNİ İTİRƏRƏK BUNA SƏBR EDƏN 
 

٥٥٤ - نسِ عنِ أَنب كالم 
 منهما عوضته فَصبر بِحبِيبتيه عبدى ابتلَيت إِذَا قَالَ اللَّه إِنَّ« يقُولُ � ىالنبِ سمعت قَالَ 
 . عينيه يرِيد. »الْجنةَ

 
554. Ənəs ibn Məlik 
 demişdir: “Mən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm 
belə dediyini eşitmişəm: “Allah buyurmuşdur: “Əgər Mən Öz qulumu 
onun sevdiyi iki şeylə imtahana çəksəm və o buna səbr etsə, bunun 
əvəzində ona Cənnət bəxş edərəm”. Allah “sevdiyi iki şeylə” deyəndə göz-
ləri qəsd edirdi”.726 
 

٥٥٥ - نةَ أَبِى عامأُم  
 لَم واحتسبت الصدمة عند فَصربت كَرميتيك أَخذت إِذا آدم ناب يا اهللا يقول«:  �النبِى عنِ
ون ثَواباً لَك أَرضة داجلَن« 

 
555. Əbu Umamə 
 Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və səlləm rəvayət edir ki, 
Allah buyurdu: “Ey Adəm oğlu! Sənin iki əzizini (gözlərini) əlindən aldı-
ğım zaman ilk anda səbir edib əvəzini (Məndən) umsan, sənə mükafat 
olaraq Cənnətdən başqa bir şey verməyə razı olmaram”.727 
 

TAUNDAN ÖLƏN MÜSƏLMAN ŞƏHİDDİR 
 

الْحمى، والطَّاعون، بِ� : أَتانِي جِبرِيلُ �قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  �مولَى رسولِ اِهللا  
عن أَبِي عِسيب  - ٥٥٦
 .فَأَمسكْت الْحمى بِالْمدينة ، وأَرسلْت الطَّاعونَ إِلَى الشامِ شهادةٌ ُألمتي، ورِجز علَى الْكَافرِ

 

                                                 
725 Əhməd, 11397. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2828) səhih olduğunu bildirmişdir. 
726 əl-Buxari, 5653, 5221; “Ədəbul-Mufrad” 534. 
727 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 535. əl-Albani hədisin isnadını həsən olduğunu bildirmişdir. 
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556. Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm azad etdiyi Əbu Asib 
 adlı kölə 
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Cəbrail � 
qızdırma və taun ilə yanıma gəldi. Qızdırmanı Mədinədə saxlayıb, taunu 
Şama göndərdim. Taun ümmətim üçün şəhidlik, kafir üçün isə murdar-
lıqdır”.728 
 

٥٥٧ -  نسِعنِ أَنب كالم �ولُ قَالَ: قَالَ سر ونُ � اللَّهةٌ الطَّاعادهكُلِّ شمٍ للسم.  
 
557. Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Taun xəstəliyindən ölən hər bir müsəlman şəhid sayılır”.729 
 

٥٥٨ -  نةَعشائجِ � عوز بِىقَالَ � النت: أَلْتولَ سسر نِ � اللَّهع ،وننِى الطَّاعربفَأَخ: »هأَن ذَابع ثُهعبي اللَّه 
 الَ أَنه يعلَم محتِسبا، صابِرا بلَده فى فَيمكُثُ الطَّاعونُ يقَع أَحد من لَيس للْمؤمنِني، رحمةً جعلَه اللَّه وأَنَّ يشاُء، من علَى

هيبصا إِالَّ يم بكَت اللَّه ،كَانَ إِالَّ لَه ثْلُ لَهرِ مأَج هِيدش«.  
 
558. Rəvayət edilir ki, Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm zövcəsi Aişə � 
demişdir: “(Bir dəfə) mən Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və səlləm taun 
barəsində soruşdum. O mənə dedi: “Bu bir əzabdır, Allah onu istədiyinə 
göndərir. (Bununla belə) Allah onu möminlər üçün bir mərhəmət etmişdir. 
Belə ki, yaşadığı məmləkətdə taun yayılmış bir adam səbir edərək və 
savabını (Allahdan) diləyərək, üstəlik bu xəstəliyin ona yalnız Allahın 
qəzavü-qədəri ilə yoluxa biləcəyinə etiqad edərək o yerdə qalarsa, ona 
şəhidin savabı qədər savab yazılar”.730 
 

ALLAHDAN SALAMATLIQ DİLƏYİN! 
 

٥٥٩ -  أَبِيه نع هربةَ أَخرِفَاع ناذَ بعأَنَّ م 
عام  �الصديق علَى الْمنبرِ ثُم بكَى فَقَالَ قَام رسولُ اللَّه  قَالَ قَام أَبو بكْرٍ
 ».سلُوا اللَّه الْعفْو والْعافيةَ فَإِنَّ أَحدا لَم يعطَ بعد الْيقنيِ خيرا من الْعافية«اَألولِ علَى الْمنبرِ ثُم بكَى فَقَالَ 

 
559. Muaz ibn Rifəa 
 demişdir: “Əbu Bəkr əs-Siddiq 
 minbərə qalxdı, 
sonra ağlayaraq dedi: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bir il bundan 
əvvəl minbərə qalxdı, sonra ağlayaraq belə dedi: “Allahdan əfv və salamat-

                                                 
728 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 974, 18407. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1401) səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
729 əl-Buxari, 5732; ət-Tayəlisi, 2115. 
730 əl-Buxari, 3474. 
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lıq diləyin. Çünki heç bir kəsə yəqinlikdən (imandan) sonra salamatlıqdan 
daha xeyirli bir şey verilməmişdir”.731 
 


 عنِ الْعباسِ بنِ عبد الْمطَّلبِ  - ٥٦٠ اللَّه أَلُهئًا أَسينِى شلِّمع ولَ اللَّهسا ري ةَ". قَالَ �قَالَ قُلْتيافالْع لِ اللَّهس .«
ا ثُمامأَي كَثْتى  فَمفَقَالَ ل .اللَّه أَلُهئًا أَسينِى شلِّمع ولَ اللَّهسا ري فَقُلْت ةَ «جِئْتيافالْع لِ اللَّهس ولِ اللَّهسر ما عي اسبا عي

ةراآلخا وينى الدو العافية يف الدنيا  رجل فقال يا رسول اهللا! أي الدعاء أفضل؟ قال: "سل اهللا العفو �النيب  أتى.."."ف
أتاه الغد. فقال: يا نيب اهللا! أي الدعاء أفضل؟ قال: "سل اهللا العفو و العافية يف الدنيا و اآلخرة ، فإذا مث  و اآلخرة".

 أعطيت العافية يف الدنيا و اآلخرة ، فقد أفلحت"
 
560. Abbas ibn Abdulmuttalib 
 demişdir: “Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi, 
mənə elə bir şey öyrət ki, onu Allahdan � istəyim”. O buyurdu: “Allahdan 
salamatlıq dilə!” Bir neçə gün keçdikdən sonra yenə gəlib dedim: “Ey 
Allahın Elçisi, mənə elə bir şey öyrət ki, onu Allahdan istəyim”. O, mənə 
buyurdu: “Ey Abbas, ey Allah Elçisinin əmisi, Allahdan dünya və Axirətdə 
salamatlıq dilə!”732 Digər rəvayətdə deyilir: “Bir kişi Peyğəmbərin salləllahu 

aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! Hansı dua daha 
fəzilətlidir?” O dedi: “Allahdan dünyada və Axirətdə bağışlanma və 
salamatlıq dilə”. Kişi ertəsi gün yenə gəlib soruşdu: “Ey Allahın 
Peyğəmbəri! Hansı dua daha fəzilətlidir?” O dedi: “Allahdan dünyada və 
Axirətdə bağışlanma və salamatlıq dilə. Əgər dünyada və Axirətdə sənə 
salamatlıq nəsib olsa, nicat tapmış olarsan”.733 

 

: اللَّهم إِني أَسأَلُك الْمعافَاةَ و بِها الْعبد أَفْضلَ من: ما من دعوة يدع�: قَالَ رسولُ اِهللا قَالَ� عن أَبِي هريرةَ  - ٥٦١
.ةراآلخا ويني الدف 

 
561. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Qulun “Allahım, Səndən dünya və axirətdə salamatlıq 
diləyirəm734” - duasından daha fəzilətli ediləcək heç bir dua yoxdur”.735 
 

ىفً في جسده، عنده معا من أَصبح منكُم آمناً في سربِه: «�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
عن عبد اهللا بنِ محصنٍ  - ٥٦٢
تيزا حمفَكَأَن هموي ا قُوتينالد لَه.« 

 
                                                 
731 ət-Tirmizi, 3558, 3906. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir. 
732 ət-Tirmizi, 3514, 3856; Əhməd 1687. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
733 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 637. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
734 Transkripsiyası: Allahummə inni əs'əlukəl-muafətə fid-dunyə vəl-əxirati. 
735 İbn Məcə, 3851. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.  
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562. Ubeydullah ibn Mihsan 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Kim qəlbi rahat, bədəni sağlam, gündəlik yeyəcəyi yanın-
da olduğu halda səhərə çıxarsa, sanki bütün dünya ona verilmiş kimi-
dir”.736 
 

٥٦٣ -  نِيهرٍ الْجامنِ عةَ بقْبع نع
الَ تكْرِهوا مرضاكُم علَى الطَّعامِ والشرابِ، فَإِنَّ اَهللا : «�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
يهِمقسيو مهمطْعي.« 

 
563. Uqbə ibn Amir əl-Cuhəni 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi 

və səlləm demişdir: “Xəstələrinizi yeyib-içməyə məcbur etməyin. Çünki 
Allah onları yedirdir və içirdir”.737 
 

XƏSTƏ ZİYARƏTİNİN FƏZİLƏTİ 
 


  على فَقَالَ - ٥٦٤تعمولَ سسر قُولُ � اللَّها« يم نمٍ ملسم ودعا يملسةً مولَّى إِالَّ غُدص هلَيونَ ععبس أَلْف لَكم 
 .»الْجنة فى خرِيف لَه وكَانَ يصبِح حتى ملَك أَلْف سبعونَ علَيه صلَّى إِالَّ عشيةً عاده وإِنْ يمِسى حتى

 
564. Əli 
 demişdir: “Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə buyur-
duğunu eşitdim: “Bir müsəlman digər xəstə müsəlmanı səhər ziyarət edər-
sə, yetmiş min mələk onun üçün axşama qədər dua edər. Əgər axşam 
ziyarət edərsə, yetmiş min mələk onun üçün səhərə qədər dua edər və ona 
Cənnətdə bir bağ verilər”.738 
 

٥٦٥ - نع ىلع  
 يجلس حتى الْجنة خرافَة فى مشى عائدا الْمسلم أَخاه أَتى من« يقُولُ � اللَّه رسولَ سمعت قَالَ
 سبعونَ علَيه صلَّى مساًء كَانَ وإِنْ يمِسى حتى ملَك أَلْف سبعونَ لَيهع صلَّى غُدوةً كَانَ فَإِنْ الرحمةُ غَمرته جلَس فَإِذَا
أَلْف لَكى متح بِحصي«. 

 
565. Əli 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisini salləllahu aleyhi və səlləm belə buyu-
rarkən eşitdim: ”Kim xəstə müsəlman qardaşını ziyarət etməyə gələrsə, 
(onun yanına gəlib) oturanadək Cənnət bağlarında yeriyər. Oturduqda isə 
onu rəhmət bürüyər. Bunu səhər edərsə, axşamadək yetmiş min mələk 
onun üçün bağışlanma diləyər. Axşam edərsə, səhərədək yetmiş min mələk 
onun üçün bağışlanma diləyər”.739 
                                                 
736 ət-Tirmizi, 2346, 2519. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
737 İbn Məcə, 3444, 3570; ət-Tirmizi, 2040, 2175. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
738 ət-Tirmizi, 965, 985. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
739 İbn Məcə, 1442, 1509. əl-Albani səhih olduğunu qeyd etmişdir. 
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 عن ثَوبانَ  - ٥٦٦ولِ اللَّهسلَى روم �  ولِ اللَّهسر نا  �عيلَ يق ةنالْج فَةري خلْ فزي ا لَمرِيضم ادع نقَالَ م

 رسولَ اللَّه وما خرفَةُ الْجنة قَالَ جناها
 
566. Səubən 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuş-
dur: “Kim bir xəstəni ziyarət edərsə, Cənnət bağında gəzişər”. Səhabələr: 
“Ey Allahın Elçisi, Cənnət bağı nədir?”- deyə soruşdular. Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm: “Onun meyvələridir”- buyurdu”.740 

                                                 
740 Muslim, 2568, 4660, 6719. 
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ƏXLAQ 
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ÜMMƏTİN ƏN XEYİRLİLƏRİ 

 

 قال شرار أميت الثرثارون املتشدقون املتفيهقون وخيار أميت أحاسنهم أخالقا �عن النيب 
 عن أيب هريرة  - ٥٦٧
 

567. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Ümmətimin ən pisləri boşboğazlar, çoxdanışanlar, lovğalardır. 
Ümmətimin ən xeyirliləri isə əxlaqları ən gözəl olanlardır”.741 
 

CƏHƏNNƏM ODU KİMƏ HARAMDIR? 
 

٥٦٨ -  ودعسنِ منِ ابع
 بِينِ النار« قَالَ: �: عالن هلَيع مرحت نبِم كُمبِرلَى ». أَالَ أُخلَ اِهللا قَالَ:قَالُوا: بوسا ري 
 ».علَى كُلِّ هينٍ لَينٍ قَرِيبٍ سهلٍ«

 

568. İbn Məsud 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Cəhənnəm odunun kimə haram olduğunu sizə xəbər verimmi?” 
Dedilər: “Bəli, ey Allahın Elçisi!” O buyurdu: “Hər mülayim, lütfkar və 
üzüyola (möminə)”.742 
 

ƏXLAQI GÖZƏL OLAN MÖMİN 
 

يقول أخربكم بأحبكم إىل وأقربكم مىن جملسا  �أنه مسع النيب � عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  - ٥٦٩
 ايوم القيامة فسكت القوم فأعادها مرتني أو ثالثا قال القوم نعم يا رسول اهللا قال أحسنكم خلق

 

569. Amr ibn Şuayb atasından, o da atasından 
 Peyğəmbərin salləllahu 

aleyhi və səlləm belə dediyini eşitmişdir: “Sizdən mənə ən sevimli olan və 
Qiyamət günü mənim lap yaxınlığımda oturan kimsə barədə sizə xəbər 
verimmi?” Camaat susdu. O bunu iki və ya üç dəfə təkrar etdi. Camaat 
dedi: “Bəli, ey Allahın Elçisi!” O dedi: “Əxlaqı ən gözəl olanınız (buna nail 
olar)!”743 
 

 ما من شيء يف امليزان أثقل من حسن اخللق �عن النيب 
 عن أىب الدرداء  - ٥٧٠
 

570. Əbu Dərdə 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyur-
du: “(Qiyamət günü) tərəzidə gözəl əxlaqdan daha ağır gələn bir şey 
yoxdur”.744 
 
                                                 
741 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1308. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
742 İbn Hibban, 470. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
743 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 272. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
744 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 270; əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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 يا: قَالَ ثُم � النبِي علَى فَسلَّم األنصارِ، من رجلٌ فَجاَءه � اِهللا رسولِ مع كُنت: قَالَ � عمر ابنِ عنِ - ٥٧١
 ذكْراً، للْموت أَكْثَرهم« :قَالَ أَكْيس؟ الْمؤمنِني فَأَي: قَالَ. »خلُقاً أَحسنهم« :قَالَ أَفْضلُ؟ لْمؤمنِنيا أَي! اِهللا رسولَ

مأَحسنها ومل هدعاداً، بعدتاس كاس أُولئاألكْي«. 

 
571. İbn Ömər � rəvayət edir: “Mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm 
yanında idim. Ənsarlardan bir kişi onun yanına gəlib Peyğəmbərə salləllahu 

aleyhi və səlləm salam verdikdən sonra dedi: “Ey Allahın Elçisi, möminlərin 
ən üstünü hansılardır?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Əxlaqı ən 
gözəl olanlar!” Kişi dedi: “Möminlərin ən ağıllısı hansılardır?” Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Ölümü çox yad edənlər və ölümdən sonra 
olana (Axirətə) ən gözəl şəkildə hazırlaşanlar. Ən ağıllı olanlar onlardır”.745 
 

إِنَّ الرجلَ لَيدرِك بِحسنِ خلُقه درجات قَائمِ اللَّيلِ صائمِ « :�: قَالَ رسولُ اِهللا قَالَت �عن عائشةَ  - ٥٧٢
 ».النهارِ

 
572. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Həqiqətən, kişi gözəl əxlaqına görə gecə namaz qılanın, gündüz oruc 
tutanın dərəcəsinə çatar”.746 
 

 يقول خريكم إسالما أحاسنكم أخالقا إذا فقهوا �يقول مسعت أبا القاسم  �هريرة  أيب نع - ٥٧٣
 
573. Əbu Hureyra 
 deyir: “Mən Əbul-Qasimin (Allah Elçisinin salləllahu 
aleyhi və səlləm) belə buyurduğunu eşitdim: “İslamda sizin ən xeyirliniz 
(şəriəti) başa düşən və əxlaqı ən gözəl olanınızdır”.747 
 

ما أكثر ما يدخل اجلنة قال تقوى اهللا وحسن اخللق قال وما أكثر ما  �سئل رسول اهللا 
 عن أىب هريرة  - ٥٧٤
 يدخل النار قال األجوفان الفم والفرج

 
574. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm 
soruşdular: “Cənnətə girməyə daha çox səbəb olan nədir?” O buyurdu: 
“Allah qorxusu və gözəl əxlaq!” Yenə soruşdular: “Bəs Cəhənnəm oduna 
girməyə daha çox səbəb olan nədir?” O buyurdu: “İki boşluq; cinsiyyət 
üzvü və ağız!”748 

                                                 
745 İbn Məcə, 4259, 4400. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
746 əl-Hakim, 199. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1620) səhih olduğunu bildirmişdir. 
747 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 285. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
748 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 294. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
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٥٧٥ - نةَ أَبِى عامأُم  
 محقا كَانَ وإِنْ الْمراَء ترك لمن الْجنة ربضِ فى بِبيت زعيم أَنا« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
تيبِبى وف طسو ةنالْج نمل كرت بإِنْ الْكَذا كَانَ وازِحم تيبِبى ولَى فأَع ةنالْج نمل نسح لُقَهخ«. 

 
575. Əbu Umamə əl-Bəhili 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm belə buyurdu: “Haqlı olsa belə mübahisəni tərk edən üçün Cənnətin 
kənarında, zarafatda olsa belə yalanı tərk edən üçün Cənnətin ortasında, 
əxlaqı gözəl olan üçün də Cənnətin ən ali mərtəbəsində evi olacağına 
zəmanət verirəm!”749 
 

٥٧٦ - نر عامنِ عب دعس أَبِيه 
 الْجودةَ، يحب جواد الْكُرماَء، يحب كَرِيم تعالَى اَهللا إِنَّ«: � اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
بحيي والعالَقِ، ماَألخ هيِكْرا وافَهفْسس«. 

 
576. Amir ibn Səd 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Şübhəsiz ki, Uca Allah Səxavətlidir, səxavətli olanları sevər, 
Comərddir, comərdləri sevər. Həmçinin, yüksək əxlaqı sevər, pis əxlaqı isə 
sevməz”.750 
 

BAĞIŞLANMA YOLUNU TUT! 
 

٥٧٧ -  نعدبع نِ اللَّهرِ بيبقَالَ � الز :رأَم اللَّه هبِيذَ أَنْ � نأْخي فْوالْع نالَ ماسِ قِأَخالن.  
 
577. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Zubeyr � demişdir: “Allah Öz 
peyğəmbərinə salləllahu aleyhi və səlləm insani əxlaq içərisindən bağışlanma 
yolunu tutmağı əmr etmişdir”.751  
 

İSLAMA GÖZƏL TƏRZDƏ ƏMƏL EDƏN 
 

 كُلَّ عنه اللَّه يكَفِّر إِسالَمه فَحسن دالْعب أَسلَم إِذَا :يقُولُ � اللَّه رسولَ سمعأَنه  �عن أَبِي سعيد الْخدرِي  - ٥٧٨
ئَةيا، كَانَ سلَفَهكَانَ زو دعب كذَل ،اصصةُ الْقنسرِ الْحشا بِعهثَالإِلَى أَم ائَةمعبس ،فعئَةُ ضيالسا وهثْلأَنْ إِالَّ بِم زاوجتي 
ا اللَّههنع  

 
578. Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Bir bəndə müsəlman olub İslamı gözəl yaşayarsa, Allah onun 
                                                 
749 Əbu Davud, 4800, 4802. əl-Albani həsən olduğunu qeyd etmişdir. 
750 İbn Asakir “Tarixu Dəməşq” 14/ 289. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1800) səhih olduğunu 
bildirmişdir. 
751 əl-Buxari, 4644. 
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keçmişdə etdiyi hər bir günahını bağışlayar. Bundan sonra isə (edəcəyi əməllə-
rin) əvəzini alar: hər yaxşılığa, onun on mislindən ta yeddi yüz qatınadək 
(əvəz verilər); hər pisliyə isə yalnız öz misli qədər (cəza verilər). Yalnız 
Allahın bunu bağışlaması istisnadır”.752 
 

MÜLAYİMLİK 
 

من حرم حظه من قال من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من اخلري و �عن النيب 
 عن أىب الدرداء  - ٥٧٩
 الرفق فقد حرم حظه من اخلري أثقل شيء يف ميزان املؤمن يوم القيامة حسن اخللق وإن اهللا ليبغض الفاحش البذى

 
579. Əbu Dərdə 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Kimə mülayimlikdən bir pay verilmişsə, ona xeyirdən bir pay 
verilmişdir. Kim də mülayimlikdən olan payından məhrum olmuşsa, 
xeyirdən olan payından məhrum olmuşdur. Qiyamət günü möminin 
tərəzisində ən ağır gələn şey gözəl əxlaq olacaq. Həqiqətən, Allah kobud, 
təhqiramiz sözlər danışan adama nifrət edir”.753 
 

٥٨٠ - نةَ عشائأَنَّ: � ع بِيا قَالَ � النلَه: »هاَن نم ىطأَع ظَّهح نفْقِ مالر فَقَد ىطأُع ظَّهح نرِ ميا خينالد 
،ةراآلخلَةُ وصمِ وحن الرسحلُقِ ون الْخسحارِ، وان الْجِورمعار ييزِيدانَ الديي وف ارِاَألعم«. 

 
580. Aişə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm ona 
demişdir: “Kimə mülayimlikdən bir pay verilmişsə, ona dünya və Axirət 
xeyrindən bir pay verilmişdir. Qohumluq əlaqələrini möhkəmlətmək, gözəl 
əxlaq və gözəl qonşuluq məmləkətləri abadlaşdırır və ömrü artırır”.754 
 

 قال إن اهللا رفيق حيب الرفق ويعطى عليه ما ال يعطى على العنف �عن النيب 
 عن عبد اهللا بن مغفل  - ٥٨١
 
581. Abdullah ibn Muğaffəl 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurdu: “Həqiqətən, Allah mülayimdir və mülayimliyi sevir. 
Sərtlikdən dolayı vermədiyi mükafatı mülayimliyə görə verir”.755 
 

 قال ال يكون اخلرق يف شيء إال شانه وان اهللا رفيق حيب الرفق �النيب  عن  
عن أنس - ٥٨٢

                                                 
752 əl-Buxari, 41; ən-Nəsəi, 4998, 5015. 
753 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 464. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
754 Əhməd, 25298. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2524) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da 
(№ 519) səhih olduğunu bildirmişdir. 
755 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 472. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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582. Ənəs 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: 
“(Hansı) bir şeydə şiddət olarsa, mütləq onu alçaldar. Həqiqətən, Allah 
mülayimdir və mülayimliyi sevir”.756 
 

 إن فيك خلصلتني حيبهما اهللا احللم واألناة القيسألشج عبد  �قال قال النيب � عن بن عباس  - ٥٨٣
 
583. İbn Abbas 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm Əşəc 
Abdulqeysə 
 buyurdu: “Səndə iki xislət var ki, Allah onları sevir. (Bunlar) 
mülayimlik və təmkinli olmaqdır”.757 
 

٥٨٤ - نةَ عشائا�  عهأَن ولُ قَالَ قَالَتسر إِذَا« � اللَّه ادأَر لِ � اللَّهبِأَه تيا بريلَ خخأَد عهِملَي فْقإنّ...» «الر 
إذا اللَّه بأهلَ أح تيلَ بخأد عليهم فْقالر« 

 
584. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Əgər Allah � bir ailəyə xeyir istəyərsə, onlara mülayimlik bəxş edər”.758 
Başqa rəvayətdə isə belə buyurur: “Əgər Allah bir ailəni sevərsə, onlara 
mülayimlik bəxş edər”.759 
 

  ».أَحب الْعباد إِلَى اِهللا تعالَى أَنفَعهم لعياله« :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
عنِ الْحسن  - ٥٨٥
 
585. Həsən 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Uca Allahın ən çox sevdiyi qulları ətrafındakı insanlara qayğıkeş olanlar-
dır”.760 
 

VALİDEYN HAQQLARI 
 

الداك قَالَ نعم قَالَ يستأْذنه في الْجِهاد فَقَالَ أَحي و �جاَء رجلٌ إِلَى النبِي  قَالَ
 عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو  - ٥٨٦
داها فَجيهِمفَف  

 

586. Abdullah ibn Amr 
 demişdir: “Bir kişi Allah Elçisinin salləllahu aleyhi 

və səlləm yanına gələrək cihada getmək etmək üçün izn istədi. Allah Elçisi 

                                                 
756 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 466. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
757 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 586. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
758  Əhməd, 23290, 24427. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1219) və “Sahihul-Cəmius-
Sağir”də (№ 303) səhih olduğunu bildirmişdir. 
759 Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 2584, 3230. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1704) səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
760 Əhməd ibn Hənbəl “Zuhd”də rəvayət etmiş, əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 172) həsən 
olduğunu bildirmişdir. 
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salləllahu aleyhi və səlləm soruşdu: “Valideynlərin sağdır?” O: “Bəli”- deyə 
cavab verdi. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Onların (qayğı-
sına qalmaqla) cihad et!”761 
 

  يشترِيه فَيعتقَهلَا يجزِي ولَد والدا إِلَّا أَنْ يجِده مملُوكًا فَ �قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ
 عن أَبِي هريرةَ  - ٥٨٧
 
587. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allahın Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Övlad atanın haqqını yalnız atası kölə vəziyyətinə düşdük-
dən sonra onu satın alıb azad etdiyi təqdirdə ödəmiş olar”.762 
 

 � ن مياس قال كنت مع النجدات فاصبت ذنوبا ال أراها اال من الكبائر فذكرت ذلك البن عمرطيسلة ب - ٥٨٨
قال ما هى قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن تسع اإلشراك باهللا وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف 

والدين من العقوق قال يل بن احملصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم واحلاد يف املسجد والذي يستسخر وبكاء ال
أتفرق من النار وحتب أن تدخل اجلنة قلت إى واهللا قال أحى والدك قلت عندي أمى قال فواهللا لو ألنت هلا   �عمر

 الكالم وأطعمتها الطعام لتدخلن اجلنة ما اجتنبت الكبائر
 
588. Taysələ ibn Məyyas demişdir: “Mən Nəcdatlarla763 həmrəy idim. Bir 
gün böyük günahlardan hesab etdiyim bir günah etdim, sonra da bunu İbn 
Ömərə 
 dedim. İbn Ömər 
: “Nədir onlar?”- deyə soruşdu. Mən dedim: 
“Filan, filan (işləri görmüşəm)”. O dedi: “Bunlar ki, böyük günahlardan 
deyil. Böyük günahlar doqquzdur; Allaha şərik qoşmaq, adam öldürmək, 
döyüş meydanından qaçmaq, ismətli qadına böhtan atmaq, sələm yemək, 
yetimin malını yemək, məsciddə günah işlətmək, (dini) məsxərəyə qoymaq 
və valideynlərin üzünə ağ olub onları ağlatmaq”. (Sonra) İbn Ömər 
 mənə 
dedi: “Cəhənnəm odundan çəkinib Cənnətə girmək istəyirsənmi?” Mən: 
“Bəli, vallahi ki, (istəyirəm)!”- deyə cavab verdim. O soruşdu: “Valideynin 
sağdırmı?” Dedim: “Yalnız anam yanımdadır!” O dedi: “Allaha and olsun 
ki, əgər onunla mülayim danışsan və ona yemək-içmək versən, böyük 
günahlardan çəkinsən, mütləq Cənnətə girəcəksən!”764 
 


عن عبد اِهللا بنِ عمرٍو  - ٥٨٩ بِينِ النقَالَ:  �: ع» طخي سف بطُ الرخسو ،دالى الْوي رِضف بى الررِض
دالالْو.« 

                                                 
761 Muslim, 2549, 4623, 6668. 
762 Muslim, 1510, 2779. 
763 Nəcdat - Hərurilərdən (Xavariclərdən) olan Nəcdə ibn Amir əl-Xaricinin havadarlarıdır.  
764 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 8. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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589. Abdullah ibn Amr 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Rəbbin razılığı valideynlərin razılığı ilə, qəzəbi isə valideynlərin 
qəzəbi ilədir”.765 
 

 أَبتغى والْجِهاد ةالْهِجر علَى أُبايِعك فَقَالَ � اللَّه نبِى إِلَى رجلٌ أَقْبلَ قَالَ
  الْعاصِ بنِ عمرِو بن اللَّه عبد أَنَّ - ٥٩٠
راَألج نم لْ« قَالَ. اللَّهفَه نم كيدالو دأَح ىقَالَ. »ح معلْ نا بمالَهى« قَالَ. كغتبفَت راَألج نم قَالَ. »اللَّه معقَالَ. ن 

»جِعإِلَى فَار كيدالو ِسنا فَأَحمهتبحص«.  
 
590. Abdullah ibn Amr ibn əl-As 
 belə rəvayət edir ki, bir kişi Allahın 
Peyğəmbərinə salləllahu aleyhi və səlləm tərəf gəldi və belə buyurdu: “Mən 
əcrini Allahdan umaraq hicrət və cihad etmək üçün sənə beyət edirəm”. 
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm soruşdu: “Valideynlərindən sağ olanı 
varmı?” O: “Bəli, hər ikisi”- deyə cavab verdi. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm soruşdu: “Sən əcrini Allahdan umursan?” Kişi: “Bəli!”- deyə cavab 
verdikdə, o belə buyurdu: “Valideynlərinin yanına qayıt və onlarla yaxşı 
davran!”766 
 

ANAYA YAXŞILIQ ETMƏYİN MÜKAFATI 
 

٥٩١ - نةَ عشائع ولُ قَالَ�  قَالَتسر اللَّه � »تنِى نِمتأَيى فَرف ةنالْج تعمفَس توأُ قَارِئٍ صقْري فَقُلْت نذَا مه 
 .بِأُمه الناسِ أَبر وكَانَ. »الْبِر كَذَاك الْبِر كَذَاك« � اللَّه رسولُ فَقَالَ. »النعمان بن حارِثَةُ هذَا قَالُوا

 
591. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuş-
dur: “Yuxuda özümü Cənnətdə gördüm, orada Quran oxuyan bir kəsin 
səsini eşitdim və soruşdum: “Bu kimdir?” Dedilər: “Harisə ibn Numan”. 
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Yaxşılıq (edənin mükafatı) budur, 
yaxşılıq (edənin mükafatı) budur!” O, insanlar arasında anasına qarşı ən 
xeyirxah olanı idi”.767 
 

HƏYA İMANDANDIR 
 

 قال احلياء من اإلميان واإلميان يف اجلنة والبذاء من اجلفاء واجلفاء يف النار � عن النيب
 عن أيب بكرة  - ٥٩٢
 

                                                 
765 ət-Tirmizi, 1899, 2020. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
766 Muslim, 6671. 
767 Əhməd, 25223, 25926, 24026. Şueyb əl-Arnavut isnadının səhih, ravilərini etibarlı, əl-Buxari və Musli-
min ravilərindən olduğunu bildirmişdir. 
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592. Əbu Bəkrə768  
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Həya imandandır, iman isə Cənnətdədir. Arsızlıq kobudluqdur, 
kobudluq isə Cəhənnəmdədir”.769 
 

 قال ما كان احلياء يف شيء إال زانه وال كان الفحش يف شيء إال شانه �عن النيب 
 عن أنس بن مالك  - ٥٩٣
 
593. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Həya olduğu hər bir şeyi gözəlləşdirər. Ədəbsizlik də olduğu 
hər bir şeyi alçaldar”.770 
 

 قال إن احلياء واإلميان قرنا مجيعا فإذا رفع أحدمها رفع اآلخر� عن بن عمر  - ٥٩٤
 
594. İbn Ömər 
 dedi: “Doğrudan da həya ilə iman tamamilə bir-birinə 
bağlıdırlar. Bunlardan biri aradan qaldırılsa, digəri də qaldırılar”.771 
 

٥٩٥ - نع يدز ة نِبنِ طَلْحة بكَانر  
هفَعرإِلَى ي بِيلُ قَالَ: قَالَ � النوسكُلِّ« :� اِهللا رينٍ للُق دلُق خخالَم واِإلس 
 .»الْحياء

 

595. Zeyd ibn Talhə ibn Rakənə 
 mərfu olaraq rəvayət edir ki, Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Hər bir dinin əxlaqı vardır, İslam dininin 
əxlaqı isə həyadır”.772 
 

ما كَانَ الْفُحش في شيء إِالَّ شانه، وما كَانَ الْحياُء في شيء إِالَّ « :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
عن أَنسِ  - ٥٩٦
هانز.« 

 

596. Ənəs 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: 
“Hansı bir işdə çirkinlik olarsa, onu alçaldar, hansı bir işdə həya olarsa, onu 
gözəlləşdirər”.773 
 

CAHİLİYYƏTDƏ XEYİRLİ OLANLAR... 
 

وا ليس عن هذا اهللا أتقاهم قال عندأي الناس أكرم قال أكرمهم  �قال سئل رسول اهللا 
 عن أىب هريرة  - ٥٩٧

                                                 
768 Əbu Bəkrə Nufey ibn Həris əs-Səqafi � Peyğəmbərin � səhabəsidir. O, hicrətin 51-ci ilində vəfat etmişdir. 
769 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1314. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
770 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 601. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
771 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1313. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
772 Malik, 1678; İbn Məcə, 4182. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 940) səhih olduğunu bildir-
mişdir. 
773 ət-Tirmizi, 1974, 2102. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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نسألك قال فأكرم الناس يوسف نيب اهللا بن نيب اهللا بن خليل اهللا قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب 

 تسألوىن قالوا نعم قال فخياركم يف اجلاهلية خياركم يف اإلسالم إذا فقهوا
 
597. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm 
soruşdular: “İnsanların ən hörmətlisi kimdir?” O dedi: “Allah yanında on-
ların ən hörmətlisi Allahdan ən çox qorxanıdır”. (Səhabələr) dedilər: “Biz 
səndən o haqda soruşmuruq”. O dedi: “Ən hörmətli insan, Allahın pey-
ğəmbəri, peyğəmbər oğlu və Allahın sevimli dostunun nəvəsi Yusufdur”. 
Onlar dedilər: “Biz səndən o haqda soruşmuruq”. O dedi: “Yəqin ki, siz 
məndən ərəblərin əcdadı barədə soruşursunuz?” Onlar: “Bəli!”- deyə cavab 
verdilər. O dedi: “Cahiliyyət dövründə xeyirli olanlarınız, - əgər şəriəti 
anlasalar - İslamda da xeyirli olacaqlar”.774 
 

MÜSƏLMAN, MÖMİN, MÜCAHİD VƏ MÜHACİR 
 

وعنده القوم جلوس يتخطى إليه فمنعوه فقال اتركوا 
 عن الشعيب قال جاء رجل إىل عبد اهللا بن عمرو  - ٥٩٨
يقول املسلم من سلم  �مسعت رسول اهللا قال  �الرجل فجاء حىت جلس إليه فقال أخربين بشيء مسعته من رسول اهللا 

 املسلمون من لسانه ويده واملهاجر من هجر ما ى اهللا عنه
 
598. Şəbi demişdir: “Bir kişi Abdullah ibn Amrın � yanına gəldi. Onun 
yanında adamlar var idi. Kişi camaatı yararaq ona doğru gəldikdə camaat 
onun qarşısını aldı. O dedi: “Buraxın o kişini gəlsin!” O gəlib Abdullahın 
 
yanında oturub dedi: “Mənə Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm 
eşitdiyin hədislərdən birini danış!?” Abdullah 
 dedi: “Mən Allah Elçisinin 
salləllahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitdim: “Müsəlman o kimsədir ki,775 
müsəlmanlar onun dilindən və əlindən salamatdırlar. Mühacir də o 
kimsədir ki, Allahın qadağan etdiyi şeyləri tərk etmişdir”.776 
 

٥٩٩ -  ديبنِ عالَةَ بفَض نع
كُم بِالْمؤمنِ؟ من أَمنه الناس علَى في حجة الْوداعِ: أَالَ أُخبِر �قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
ن داهج نم داهجالْمو ،هديو انِهسل نونَ مملسالْم ملس نم ملسالْمو ،هِمالوأَمو فُِسهِمأَن نم اجِرهالْمو ،ةي طَاعف هفْس

.وبالذُّنا وطَايالْخ رجه 

 

                                                 
774 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 129. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
775 Burada müsəlman deyildikdə kamil əxlaqlı müsəlman nəzərdə tutulur. Yoxsa, əli ilə və ya dili ilə 
müsəlman qardaşına əziyyət verən bir müsəlman, bu əməlinə görə kafir sayıla bilməz. 
776 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1144. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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599. Fədalə ibn Ubeyd 
 rəvayət edir ki, Vida həccində Allah Elçisi salləllahu 

aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Sizə kimin mömin oduğunu bildirimmi? 
Mömin - insanların canlarına və mallarına görə ondan arxayın olduqları 
kimsədir. Müsəlman - müsəlmanların onun əlindən və dilindən salamat 
olduqları kimsədir. Mücahid – itaətdə nəfsilə mübarizə edən kimsədir. 
Mühacir – asilikləri və günahları tərk edən kimsədir”.777 
 

 قال ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذى �عن النيب 
 عن عبد اهللا  - ٦٠٠
 
600. Abdullah 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyur-
du: “Mömin nə tənə vuran, nə lənət oxuyan, nə ədəbsiz, nə də təhqir edən 
deyildir”.778 
 

SALAMIN FƏZİLƏTİ 
 

فمر وهو يف جملس فقال السالم عليكم فقال عشر حسنات  �أن رجال مر على رسول اهللا 
 عن أيب هريرة  - ٦٠١
اهللا وبركاته عليكم ورمحة اهللا فقال عشرون حسنة فمر رجل آخر فقال السالم عليكم و رمحة رجل آخر فقال السالم 

ما أوشك ما نسي صاحبكم إذا جاء أحدكم  �فقال ثالثون حسنة فقام رجل من الس ومل يسلم فقال رسول اهللا 
 يسلم ما األوىل بأحق من اآلخرةالس فليسلم فإن بدا له أن جيلس فليجلس وإذا قام فل

 
601. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bir 
məclisdə olarkən bir kişi gəlib: “əs-Sələmu aleykum”- (sizə salam olsun!) - 
dedi. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “(Buna) on savab vardır”. 
Başqa bir kişi gəlib: “əs-Sələmu aleykum və rahmətullah”- (sizə salam 
olsun və Allahın rəhməti yetişsin!) - dedi. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “(Buna) iyirmi savab vardır”. Başqa bir kişi gəlib: “əs-Sələmu 
aleykum və rahmətullahi və bərakətuhu”- (sizə salam olsun, Allahın 
rəhməti və bərəkəti yetişsin!) - dedi. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “(Buna) otuz savab vardır”. Bir kişi məclisdən qalxıb salam 
vermədi. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Dostunuz (salamını) 
nə tez unutdu. Sizdən biriniz məclisə gəldiyi zaman salam versin. Əgər 
(orada) oturmağı məsləhət bilsə otursun. Məclisdən durub getdikdə də 
salam versin. Əvvəlki salam sonuncu salamdan daha üstün deyildir”.779 

                                                 
777 əl-Hakim, 24; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 11123. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6658) və 
“Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 549) səhih olduğunu bildirmişdir. 
778 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 312. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
779 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 986. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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 قال من متام التحية أن تصافح أخاك
 ب عن الرباء بن عاز - ٦٠٢

 
602. Bəra ibn Azib 
 demişdir: “Qardaşınla əl verib görüşmək salamın 
tamamlanmasıdır”.780 
 

قال ال حيل المرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث فيلتقيان فيعرض هذا  �أن رسول اهللا 
 عن أيب أيوب  - ٦٠٣
 أ بالسالمويعرض هذا وخريمها الذي يبد

 
603. Əbu Əyyub 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Heç bir kimsəyə üç gündən artıq qardaşı ilə küsülü qalması 
halal olmaz. Qarşı-qarşıya gəldikdə bu (ondan) üz çevirir, o da (bundan) üz 
çevirir. Onların ən xeyirlisi salamı birinci verəndir”.781 
 

قال ال حيل  �هشام بن عامر األنصاري بن عم أنس بن مالك وكان قتل أبوه يوم أحد أنه مسع رسول اهللا عن  - ٦٠٤
ملسلم أن يصارم مسلما فوق ثالث فإما ناكبان عن احلق ما داما على صرامهما وان أوهلما فيئا يكون كفارة عنه سبقه 

ماتا على صرامهما مل يدخال اجلنة مجيعا ابدا وإن سلم عليه فأىب أن يقبل تسليمه وسالمه رد عليه امللك ورد بالفىء وإن 
 على اآلخر الشيطان

 
604. Hişam ibn Amir əl-Ənsari 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisinin salləllahu 

aleyhi və səlləm belə dediyini eşitdim: “Heç bir müsəlmana üç gündən artıq 
başqa bir müsəlmanla əlaqələri kəsmək halal olmaz. Onlar küsülü qaldıqca 
haqdan sapmış olarlar. Onlardan birinci barışanın ilk əvvəl barışığa 
gəlməsi ona (günahlarının bağışlanmasına) kəffarə olar. Əgər küsülü 
olduqları halda ölsələr, uzun müddət Cənnətə girə bilməzlər. Onlardan biri 
digərinə salam versə, o da onun salamını almasa, salam verənin salamını 
mələk alar, salamı almayanı isə şeytan qarşılayar”.782 
 

٦٠٥ - نع دبنِ اِهللا عب ودعسم 
 فَأَفْشوه األرضِ في وضعه اِهللا أَسماِء من اسم الَمالس إِنَّ«: قَالَ أَنه � النبِي عنِ: 
،كُمينلَ فَإِنَّ بجم الرلسإِذَا الْم ربِقَومٍ م لَّميهِم فَسلوا عدفَر ،لَيهكَانَ ع لَيهِم لَهلُ عفَض ةجرد ريِهذكبِت ماهإِي ،الَمفَإِنْ الس 

لَم درواي ،لَيهع در لَيهع نم وه ريخ مهنأَطْيِب مو«  
 
605. Abdullah ibn Məsud 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Həqiqətən, “əs-Səlam” Allahın adlarından biridir. O, 
                                                 
780 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 968. əl-Albani isnadının səhih olduğunu bildirmişdir. 
781 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 985. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
782 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 402. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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bunu yerdə (bir-birinizlə salamlaşasınız deyə) təyin etmişdir. Elə isə salamı 
aranızda yayın! Həqiqətən, müsəlman kişi bir qövmün yanından keçərək 
salam verər, onlar da salamı alarlarsa, o, həmin qövmdən bir dərəcə üstün 
olar. Çünki, o adam salamı onların yadına saldı. Əgər onun salamını 
almasalar, onlardan daha xeyirli və pak olan (mələklər) onun salamını 
alarlar”.783 
 

٦٠٦ - نةَ أَبِى عامأُم 
 »بِالسالَمِ بدأَهم من بِاللَّه الناسِ أَولَى إِنَّ« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ 
 
606. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “İnsanların Allaha ən yaxın olanı ilk salam verəndir“.784 
 

إِنَّ من  الْجنةَ قَالَ:عنِ الْمقْدامِ بن شريحٍ عن أَبِيه عن جده قَالَ: قُلْت: يا رسولَ اللَّه دلَّنِي علَى عملٍ يدخلُنِي  - ٦٠٧
فغالْم اتوجِبالْكَالمِ.م نسحالمِ وذْلُ السب ةر 

 
607. Sufyan əl-Miqdam ibn Şureyh babasından 
 rəvayət edir ki, o, Allah 
Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm soruşdu: “Ey Allahın Elçisi, mənə elə bir 
əməl bildir ki, məni Cənnətə daxil etsin”. O buyurdu: “Həqiqətən, salamı 
yaymaq və xoş söz söyləmək məğfirəti vacib edən səbəblərdəndir”.785 
 


 عن أَبِي أُمامةَ  - ٦٠٨ ولَ اللَّهسا. �أَنّ رملَه فَرغى يتا حمأَكُفُّه قفْرت لَم انملسالْم افَحصقَالَ: إِذَا ت 
 
608. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə 
buyurdu: “İki müsəlman əl verib görüşdükdə, əlləri bir-birindən ayrılma-
dan bağışlanırlar”.786 
 

٦٠٩ - نفَةَ عذَينِ حب انمالْي 
 تناثَرت فَصافَحه بِيده وأَخذَ علَيه فَسلَّم الْمؤمن لَقي إذَا الْمؤمن إنَّ :قَال � النبِي عنِ 
 الشجرِ ورق يتناثَر كَما خطَاياهما

 
609. Huzeyfə ibn Yəmən 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Həqiqətən, bir mömin digər bir möminlə qarşılaşaraq 

                                                 
783 əl-Bəzzar, 1771; əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1039. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
784 Əbu Davud, 5197, 5199. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
785 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 469, 17920. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1035) səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
786  ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 8002. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 433) hədisin səhih 
olduğunu qeyd etmişdir. 
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salam verib əl ilə görüşdükdə, ikisinin də günahları ağacın yarpaqları 
töküldüyü kimi tökülür”.787 
 


 عن عبد اللَّه بنِ سالَمٍ  - ٦١٠ ولُ اللَّهسر ما قَدقَالَ لَم�  ولُ اللَّهسر ميلَ قَدقو هإِلَي اسفَلَ النجةَ انيندالْم�  مقَد
عرفْت أَنَّ وجهه لَيس  �فَجِئْت فى الناسِ َألنظُر إِلَيه فَلَما استبنت وجه رسولِ اللَّه  �قَدم رسولُ اللَّه  �للَّه رسولُ ا

وأَطْعموا الطَّعام وصلُّوا والناس نِيام تدخلُونَ  أَيها الناس أَفْشوا السالَم«بِوجه كَذَّابٍ وكَانَ أَولَ شىٍء تكَلَّم بِه أَنْ قَالَ 
 »الْجنةَ بِسالَمٍ

 
610. Abdullah ibn Səlam 
 dedi: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
Mədinəyə gələndə insanlar yanına getdilər. Belə deyildi: “Allah Elçisi gəldi, 
Allah Elçisi gəldi, Allah Elçisi gəldi!” Mən ona baxmaq üçün insanların 
arasına gəlib girdim. Mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm üzünə 
baxanda üzünün yalançı üz olmadığını bildim. Onun ilk söylədiyi sözlər 
bunlar idi: “Ey insanlar, salamı yayın, yemək yedirdin və insanlar gecə 
yatarkən namaz qılın, salamatlıqla Cənnətə girərsiniz”.788 
 

 يقول املاشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسالم فهو أفضل
 جابر  نع - ٦١١
 
611. Cabir 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: 
“İki piyada qarşılaşdığı zaman onlardan hansı biri daha öncə salam verirsə, 
ən fəzilətlisi də o hesab olunur”.789 
 

٦١٢ - نابِرٍ عج 
 فَهو بدأَ أَيهما والْماشيان الْقَاعد، علَى والْماشي الْماشي، علَى الراكب ليسلِّمِ« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
  .»ضلأَفْ

 
612. Cabir 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Minikdə olan piyadaya, piyada isə oturana salam versin. İki piyada qarşı-
laşdıqda birinci hansı salam verirsə, o daha fəzilətli olur”.790 
 


 عن أَبِي هريرةَ  - ٦۱٣ ولُ اللَّهسالَ «: �قَالَ: قَالَ روا، أَوابحى تتوا حنمؤالَ توا، ونمؤى تتةَ حنلُونَ الْجخدالَ ت
كُمنيب الَموا الس؟ أَفْشمتبابحت وهملْتٍء إِذَا فَعيلَى شع لُّكُمأَد«.  

 
                                                 
787  ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 245. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2720) səhih li-
ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
788 ət-Tirmizi, 2485, 2673. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
789 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 994. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
790 İbn Hibban, 498. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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613. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “İman gətirməyincə Cənnətə girə bilməzsiniz. Biri-birinizi sevmə-
yincə (tamam-kamal) iman gətirmiş olmazsınız. Sizə elə bir şey öyrədimmi 
ki, onu etdikdə biri-birinizi sevəsiniz? Aranızda salamı yayın”.791 
 

ثالثة كلهم ضامن على اهللا إن عاش كفي وإن مات دخل اجلنة من دخل " �قال قال النيب 
 أمامة  أيب نع - ٦۱٤
ومن خرج إىل املسجد فهو ضامن على اهللا ومن خرج يف سبيل اهللا فهو ضامن على  �بيته بسالم فهو ضامن على اهللا 

 "بيتك أَهلِ وعلَى علَيك بركَةً يكُونُ سلِّمفَ أَهلك علَى دخلْت إِذَا بني يا"..."اهللا
 
614. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Üç nəfər vardır ki, onlar Allahın öhdəsindədir; (onlardan hər 
biri) yaşasa ehtiyacı ödənilər, ölsə Cənnətə girər; Kim öz evinə salamla 
girsə, Allahın � öhdəsində olar; Kim (ibadət etmək üçün) məscidə getsə, 
Allahın öhdəsində olar; Kim Allah yolunda cihada çıxsa, Allahın öhdəsində 
olar”.792 Digər rəvayətdə deyilir: “Ey oğlum, ailənin yanına daxil olduqda 
onlara salam ver ki, sənin və ailənin üzərinə bərəkət olsun”.793 
 

تطْعم الطَّعام وتقْرأُ «: أَي اِإلسالَمِ خير؟ قَالَ: �أَنَّ رجالً سأَلَ رسولَ اللَّه � عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو  - ٦۱٥
رِفعت لَم نمو فْترع نلَى مع الَمالس«.  

 
615. Abdullah ibn Amr � rəvayət edir ki, bir nəfər Peyğəmbərdən 
salləllahu aleyhi və səlləm soruşdu: “İslam (xislətlərindən) ən xeyirlisi hansı-
dır?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Sənin, (ehtiyacı olana) ye-
mək yedirtməyin, tanıdığına və tanımadığına salam verməyindir”.794 
 

İNSANLARIN ARASINI MÖHKƏMLƏT 
 


عن أَنس  - ٦۱٦  بِيقال أليب أيوب �أَنَّ الن
يف صلح بني الناس  ى: أال أدلك على جتارة؟ قال: بلي, قال: تسع 
 إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا.

 

                                                 
791 Muslim, 194. 
792 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1094. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
793 ət-Tirmizi, 2698; İbn Teymiyyə “Kəlimut-Tayyib” 63. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 
1608) həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
794 Muslim, 160. Yəni qarşına çıxan hər kəsə salam verməlisən. Yalnız tanıdığın adama salam vermək İslam 
əxlaqına zidd olan bir xasiyyətdir və Qiyamətin əlamətlərindəndir. Peyğəmbər � demişdir: “Birisinin ancaq 
tanıdığına salam verməsi Qiyamətin əlamətlərindəndir” (Əhməd, 1/387; əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-
Sahiha”, 648). 
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616. Ənəs 
 demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm Əbu Əyyuba 
 
dedi: “Sənə bir ticarəti bildirimmi?” Əbu Əyyub 
: “Bəli”- dedi. O 
buyurdu: “İnsanların arası pozulduqda onların arasında sülh yaratmağa 
çalış və onlar bir-birilərindən uzaqlaşdıqda, onları yaxınlaşdır”.795 
 

٦۱٧ - ةَ عريرأَبِي ه ن
ما عملَ ابن آدم شيئاً أَفَضلَ من الصالَة، وصالَح ذَات الْبنيِ، « :�قَالَ: قَالَ رسولُ ِهللا  
  ».وخلُقٍ حسن

 
617. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Adəm oğlu namaz qılmaqdan, insanların arasındakı əlaqələri 
möhkəmlətməkdən və gözəl əxlaqlı olmaqdan daha fəzilətli bir əməl 
etməmişdir”.796 
 

٦۱٨ - نع كُلْثُومٍ أُم تةَ بِنقْبأَنَّ: � ع بِيقَالَ � الن: »ب، لَمكْذي نى ممن نينيِ بح اثْنلصيل«. 

 
618. Ummu Kulsum bint Uqbə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu 

aleyhi və səlləm buyurdu: “İki nəfərin arasını düzəltmək üçün yalan danışan 
yalançı deyildir”.797 
 

DİLİNİ SAXLA 
 

٦۱٩ -  ارِبِيحالْم مربن أَص دوثَنِي أَسدح
لَّه، أَوصنِي، قَالَ: تملك يدك؟، قُلْت: فَماذَا أَملك قَالَ: قُلْت: يا رسولَ ال 
بانِي؟، قَالَ: ال تسل كلأَم إِذَا لَم كلاذَا أَم؟، قَالَ: فَمكانسل كلمي؟، قَالَ: تدي كلأَم ال إِذَا لَمرٍ، ويإِال إِلَى خ كدطْ يس

إِال م انِكسقُلْ بِلوفًا.ترع 

 
619. Əsvəd ibn Əsram əl-Muhəribi 
 demişdir: “Dedim: “Ey Allahın Elçisi, 
mənə nəsihət et!” O buyurdu: “Əlinə yiyəlik edə bilirsənmi?” Dedim: 
“Əlimə yiyəlik edə bilməsəm, onda nəyə yiyəlik edə bilərəm ki?” O 
buyurdu: “Dilinə yiyəlik edə bilirsənmi?” Dedim: “Dilimə yiyəlik edə 
bilməsəm, onda nəyə yiyəlik edə bilərəm ki?” O buyurdu: “Əlini yalnız 
xeyirə doğru uzat və dilinlə yalnız xeyir söylə!”798 
                                                 
795 əl-Bəzzar, 6633. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2818) həsən li-ğeyrihi olduğunu bildir-
mişdir. 
796 əl-Buxari “Tarixul-Kəbir” 139. əl-Albani“Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5645) və “Silsilətul-Əhədisis-
Sahiha”da (№ 1448) səhih olduğunu bildirmişdir. 
797 Əbu Davud, 4920, 4922. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
798 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 816, 818. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2867) səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
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٦٢٠ -  نلِعهنِ سب دعس � نولِ عسر قَالَ � اللَّه: نم نمضي يا لم نيب هييلَح اوم نيب هلَيرِج نمأَض ةَ لَهنالْج.   

 
620. Səhl ibn Səd � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim mənə iki çənəsi və iki budu arasındakını qoruyacağına 
zəmanət verərsə799, mən onun Cənnətə (girəcəyinə) zəmanət verərəm”.800 
 

 .»فَسلم سكَت أَو فَغنِم، قَالَ عبداً اُهللا رحم« :قَالَ � اِهللا رسولَ أَنَّ الْحسن عنِ - ٦٢١
 
621. Həsən 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Danışaraq savab qazanan və ya susaraq salamat qalan quluna Allah rəhm 
etsin!”801 
 

٦٢٢ - نةَ عادبنِ عب تامالص 
 .»تسلَموا شر عن واسكُتوا تغنموا، خيراً قُولُوا«: قَالَ � اِهللا رسولَ أَنَّ: 
 
622. Ubadə ibn Samit 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Xeyir söyləyin, savab qazanın və şər deməkdən çəkinin, salamat 
olun!”802 
 

٦٢٣ -  نعدبع نِ اللَّهب رمكَى قَالَ � عتاش دعس نةَ بادبع �ى كْوش لَه اهفَأَت بِىالن � هودعي عم دبنِ عمحالر 
 الَ قَالُوا »؟قَضى قَد« :فَقَالَ أَهله غَاشية فى فَوجده علَيه دخلَ فَلَما مسعود بنِ اللَّه وعبد اصٍوقَّ أَبِى بنِ وسعد عوف بنِ
 الْعينِ، بِدمعِ يعذِّب الَ اللَّه إِنَّ تسمعونَ أَالَ« :فَقَالَ بكَوا � النبِى بكَاَء الْقَوم رأَى فَلَما � النبِى فَبكَى. اللَّه رسولَ يا

  .»علَيه أَهله بِبكَاِء يعذَّب الْميت وإِنَّ يرحم أَو - لسانِه إِلَى وأَشار - بِهذَا يعذِّب ولَكن الْقَلْبِ، بِحزن والَ
 
623. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Ömər � demişdir: “Səd ibn Ubadə 
xəstələndiyi zaman Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm Abdur-Rahmən ibn 
Auf, Səd ibn Əbu Vəqqas və Abdullah ibn Məsud ilə birlikdə ona baş 
çəkdi. Xəstənin yanına daxil olduqda ailəsinin onun başına yığışdığını gö-
rüb soruşdu: “Öldü?” Onlar: “Xeyr, ey Allahın Elçisi!” - deyə cavab 
verdilər. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm (Sədi görəndə) ağladı. Orada-
kılar Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm ağladığını gördükdə ağlamağa 
başladılar. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Eşitmirsinizmi? Allah 
gözlərdən axan yaşa və qəlbin kədərlənməsinə görə (heç) kəsə əzab vermir. 

                                                 
799 Burada dili və tənasül orqanını günaha batmaqdan qorumaq nəzərdə tutulur. 
800 əl-Buxari, 6474. 
801 əş-Şihəb “Müsnəd” 581. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3497) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahi-
ha”da (№ 855) həsən olduğunu bildirmişdir. 
802 əş-Şihəb “Müsnəd” 666. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4419) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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O ancaq buna görə ya əzab verir, ya da rəhm edir”- (deyə) dilinə işarə etdi. 
“Həqiqətən, ölən adama ailəsinin onun üçün (fəryad edib) ağlamasından 
dolayı əzab verilir”.803 
 

٦٢٤ - نع اذعنِ ملٍ ببج  
 أَخبِرنِى اللَّه رسولَ يا قُلْت خليا رأَيته فَلَما تبوك غَزوة من � اللَّه رسولِ مع أَقْبلْنا قَالَ
 وتؤدى الْمكْتوبةَ الصالَةَ تقيم علَيه اللَّه يسره من علَى يِسري وهو يمٍعظ عن سأَلْت لَقَد بخٍ« قَالَ. الْجنةَ يدخلُنِى بِعملٍ
 اَألمرِ أْسر أَما سنامه وذُروة وعموده اَألمرِ رأْسِ علَى أَدلُّك أَوالَ شيئاً بِه تشرِك الَ � اللَّه وتلْقَى الْمفْروضةَ الزكَاةَ

الَمفَاِإلس نفَم لَمأَس ملا سأَمو هودمالَةُ عا فَالصأَمةُ ووذُر هامنس ادى فَالْجِهبِيلِ فس الَ اللَّهأَو لُّكلَى أَدابِ عورِ أَبيالْخ 
موةٌ الصنقَةُ جدالصو اميقو دبى الْعف فولِاللَّ جي كَفِّرا يطَايالَ. »الْختو هذةَ هاآلي  الْمضاجِعِ عنِ جنوبهم تتجافَى
 قَالَ. نفَر فَأَقْبلَ قَالَ. »كُلِّه لَك ذَلك أَملَك علَى أَدلُّك أَوالَ« �ينفقُونَ رزقْناهم ومما وطَمعاً خوفاً ربهم يدعونَ

 علَى أَدلُّك أَوالَ« قَولُك اللَّه رسولَ يا فَقُلْت قَالَ. نحوها كَلمةً أَو شعبةُ قَالَ. � اللَّه رسولَ عنى يشغلُوا أَنْ خشيتفَ
لَكأَم كذَل لَك قَالَ. »كُلِّه ارولُ فَأَشسر اللَّه � هدإِلَى بِي انِهسقَالَ. ل ا قُلْتولَ يسر ا اللَّهإِنذُ واخؤا لَنبِم كَلَّمتن قَالَ بِه 

»كلَتثَك كاذُ أُمعلْ مهو كُبي اسلَى النع مرِهاخنإِالَّ م دائصح هِمتأَلِْسن«....»كإِن لْ لَمزا تمالا سم ،كَتفَإِذَا س 
تكَلَّمت بكُت لَك أَو كلَيع« 

 
624. Muaz ibn Cəbəl 
 rəvayət edir: “Mən Allah Elçisinə salləllahu aleyhi və 

səlləm dedim: “Ey Allahın Elçisi, mənə Cənnətə daxil edəcək bir əməl 
bildir?” O buyurdu: “Sən əzəmətli bir şey haqda soruşdun, o, Allahın 
asanlaşdırdığı kimsə üçün asandır. Sən fərz namazını qılmalı, zəkat 
verməli və Allah � ilə heç bir şeyi şərik qoşmayaraq görüşməlisən. Sənə 
işin əsası, sütunları və zirvəsini bildirim? İşin əsası İslamdır. Kim İslamı 
qəbul etsə, salamat olar. Onun sütunları namaz, zirvəsi isə Allah yolunda 
cihaddır. Sənə xeyir qapılarını bildirim? Oruc qalxandır, sədəqə vermək və 
qulun gecə ibadətə qalxması günahların kəffarəsidir”. (Sonra) bu ayəni 
oxudu: “Onlar (gecə namazını qılmaq üçün) böyürlərini yataqdan qaldırır, 
qorxu və ümid içində Rəbbinə yalvarır və onlara verdiyimiz ruzilərdən 
(Allah yolunda) xərcləyirlər” (əs-Səcdə, 16). “Sənə bunların hamısına necə 
sahib olmağı göstərim?” Bir neçə nəfər gəldi və onların məni Allah 
Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm yayındıracaqlarından qorxdum. Mən 
dedim: “Ey Allahın Elçisi, - “Sənə bunların hamısına necə sahib olmağı 
göstərimmi?”- deyə söylədin”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm əli ilə 
dilini göstərdi. Dedim: “Ey Allahın Elçisi, doğrudan da biz danışdıq-
larımıza görə cəzalandırılacağıq?” O buyurdu: “Anan səni itirsin, ey Muaz! 

                                                 
803 əl-Buxari, 1304; Muslim, 924. 
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Məgər insanlar dillərinin törətdiklərinə görə üzü üstə oda atılmırlarmı?!”804 
Digər rəvayətdə deyilir: “Həqiqətən, sən susduqca salamat olarsan, 
danışdıqda isə sənin lehinə və ya əleyhinə yazılar”.805 
 

QONŞU HAQDA 
 

٦٢٥ - نةَ أَبِي عامقَالَ � أُم :تعملَ سوساِهللا ر � وهلَى وع هاقَتاء نعدي الْجف ةجاعِ حدقُولُ الْوي: »يكُمصأُو 
 .لَيورثُه إِنه: فَقُلْت أَكْثَر، حتى. »بِالْجارِ

 
625. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və 

səlləm Vida həccində dəvənin üzərində ikən: “Sizə qonşuya yaxşılıq etməyi 
tövsiyyə edirəm”- buyurduğunu, hətta bunu çox söylədiyini eşitdim və 
belə dedim: “Həqiqətən, ona da vərəsəlik payı düşəcək”.806 
 

اهللا تعاىل خريهم لصاحبه  عندأنه قال خري األصحاب  �عن رسول اهللا 
 العاص  عن عبد اهللا بن عمرو بن - ٦٢٦
 خريهم جلاره (تعاىل) اهللا عندوخري اجلريان 

 
626. Abdullah ibn Amr ibn As � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu 

aleyhi və səlləm buyurdu: “Uca Allahın dərgahında ən xeyirli dost öz dostuna 
yaxşılıq edən kimsədir. Həmçinin, Allah dərgahında ən xeyirli qonşu öz 
qonşusuna yaxşılıq edən kimsədir”.807 
 

٦٢٧ - نابِرٍ عج 
 .»للناسِ أَنفَعهم الناسِ خير« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
 
627. Cabir 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Ən xeyirli insanlar, insanlara ən çox faydalı olanlardır”.808 
 

MANEƏNİ YOLDAN KƏNAR ETMƏK 
 

فأماط أذى عن الطريق فرأيت شيئا فبادرته فقال ما محلك 
 حدثين معاوية بن قرة قال كنت مع معقل املزين  - ٦٢٨

                                                 
804 Əhməd, 22121, 22719. Şueyb əl-Arnavut səhih olduğunu bildirmişdir. 
805 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 16561. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2866) səhih li-ğey-
rihi olduğunu bildirmişdir. 
806 əl-Xaraəti “Məkərimul-Əxləq” 209; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7523. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-
Sağir”də (№ 2548) və “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2573) səhih olduğunu bildirmişdir. 
807 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 115. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
808 əş-Şihəb “Müsnəd” 1234. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3289) həsən olduğunu bildirib. 
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يقول من أماط أذى  �أيتك تصنع شيئا فصنعته قال أحسنت يا بن أخى مسعت النيب على ما صنعت يا بن أخى قال ر

 عن طريق املسلمني كتب له حسنة ومن تقبلت له حسنة دخل اجلنة
 

628. Muaviyə ibn Qurra 
 demişdir: “Mən Məqəl əl-Muzəni 
 ilə bir yerdə 
idim. O, (insanlara) əziyyət verən bir şeyi yoldan kənarlaşdırdı. Mən də 
(yolçuya əziyyət verən) bir şey gördüm və dərhal onu yoldan kənara 
atdım. (Məqəl) dedi: “Ey qardaş oğlu! Səni bunu etməyə vadar edən 
nədir?” Mən dedim: “Sənin belə etdiyini gördüm deyə mən də belə etdim”. 
O dedi: “Əhsən sənə, ey qardaş oğlu! Mən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və 

səlləm belə dediyini eşitdim: “Kim müsəlmanların yolundan əziyyət verən 
bir şeyi kənar edərsə, ona bir savab yazılar. Kimin də savabı qəbul olunar-
sa, Cənnətə daxil olar”.809 
 

٦٢٩ - نسِ عنِ أَنب كالم  
 الناسِ، طَرِيقِ عن فَعزلَها رجلٌ فَأَتاها الناس، تؤذي الناسِ طَرِيقِ في شجرةٌ كَانت: قَالَ
  .الْجنة في ظلِّها في يتقَلَّب رأَيته فَلَقَد: � النبِي قَالَ: قَالَ

 

629. Ənəs ibn Məlik 
 demişdir: “Bir kişi insanlara əziyyət verən bir ağacı 
yoldan kənar etdi. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Mən onun 
Cənnətdə həmin ağacın kölgəsinin altında gəzib dolaşdığını gördüm”.810 
 

٦٣٠ - نةَ أَبِى عريره  
 عنِ هذَا ُألنحين واللَّه فَقَالَ طَرِيقٍ ظَهرِ علَى شجرة بِغصنِ رجلٌ مر« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
نيملسالَ الْم يهِمذؤلَ. يخةَ فَأُدنالْج«. 

 

630. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Bir kişi yolun üstündə olan bir ağac budağının yanından keçdikdə 
belə dedi: “Allaha and olsun ki, müsəlmanlara əziyyət verməməsi üçün 
mən bunu aradan götürəcəyəm!” (Buna görə) o, Cənnətə daxil edildi”.811 
 

 يق الناسقال قلت يا رسول اهللا دلىن على عمل يدخلىن اجلنة قال أمط األذى عن طر
 عن أىب برزة األسلمى  - ٦٣١
 

631. Əbu Bərzə əl-Əsləmi 
 demişdir: “Mən (Allah Elçisinə salləllahu aleyhi və 

səlləm) dedim: “Ey Allahın Elçisi! Mənə elə bir əməl öyrət ki, o məni 
Cənnətə daxil etsin?!” O dedi: “Əziyyət verən şeyi insanların yolundan 
kənar et!”812 

                                                 
809 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 593. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
810 Əhməd, 12599. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2977) həsən səhih olduğunu bildirib. 
811 Muslim, 6836. 
812 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 228. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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DÜNYADAN İTİRDİYİNİN SƏNƏ ZƏRƏRİ OLMAZ 

 
 حفْظُ الدنيا من فَاتك ما علَيك فَالَ فَيك كُن إِذَا أَربع«: قَالَ � اِهللا رسولَ أَنَّ: 
 عن عبد اِهللا بنِ عمرٍو - ٦٣٢
،ةانأَم قدصو ،يثدح نسحو يقَةلفَّةٌ خعي وف ةمطُع«. 

 
632. Abdullah ibn Amr 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Səndə dörd (xislət) olarsa, dünyadan itirdiyinin sənə heç bir 
zərəri olmaz; əmanəti qorumaq, düz danışmaq, gözəl əxlaqlı olmaq, haram 
yeməkdən çəkinmək”.813 
 

YAXŞI İŞLƏR EDƏNİN MİSALI 
 

إِنَّ مثَلَ الَّذي يعملُ السيئات ثُم يعملُ الْحسنات، كَمثَلِ «يقُولُ:  �أَنه سمع رسولَ اِهللا  
عن عقْبةَ بنِ عامرٍ  - ٦٣٣
ةً فَاننسلَ حمع ثُم قَتهنخ قَةٌ قَديض رعد لَيهع تلٍ كَانجى رتى، حرلَقَةٌ أُخح فَكتى فَانرلَ أُخمع لَقَةٌ، ثُمح فَكت

 ».يخرج إِلَى األرض

 
633. Uqbə ibn Amir 
 demişdir: “Mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm 
belə dediyini eşitdim: “Həqiqətən, günahlar etdikdən sonra yaxşı işlər 
görənin misalı, üzərində onu sıxan dar zirehi olan kişinin misalı kimidir. 
Sonra o, yaxşı iş gördükdə bir halqa qopur, sonra başqa bir yaxşı iş gördük-
də digər halqa qopur, nəhayət, onların (hamısı) yerə tökülür”.814 
 

YAXŞILIQ GÖZƏL ƏXLAQDIR 
 

 واِإلثْم الْخلُقِ حسن الْبِر« فَقَالَ واِإلثْمِ الْبِر عنِ � اللَّه رسولَ سأَلْت قَالَ
  اَألنصارِى سمعانَ بنِ النواسِ عنِ - ٦٣٤
 .»الناس علَيه يطَّلع أَنْ وكَرِهت صدرِك فى حاك ما

 
634. Nəvvas ibn Səman əl-Ənsari 
 demişdir: “Allah Elçisindən salləllahu 

aleyhi və səlləm yaxşılıq və günah barədə soruşdum. O buyurdu: “Yaxşılıq 
gözəl əxlaqdır. Günah isə qəlbində tərəddüd edən, ancaq başqalarının 
onun barəsində bilmələrini istəmədiyin bir şeydir”.815 
 

                                                 
813 İbn Vəhb “əl-Cəmi” 533. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 873), “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”-
da (№ 733) və “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1718) səhih olduğunu bildirmişdir. 
814  ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 783. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 2192) və “Silsilətul-
Əhədisis-Sahiha”da (№ 2854) həsən olduğunu bildirmişdir. 
815 Muslim, 6680. 



FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR                                                                                                                        251 

 
٦٣٥ -  كالنِ مسِ بأَن نع
الْمعروف إِلَى الناسِ يقي صاحبها مصارِع السوِء و اآلفَات و : «�لَ: قَالَ رسولُ اِهللا قَا 

 ».الْهلَكَات و أَهلُ الْمعروف في الدنيا هم أَهلُ الْمعروف في اآلخرة
 
635. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “İnsanlara yaxşılıq etmək pis aqibətdən, bəlalardan və həlak 
olmaqdan qoruyur. Dünyada yaxşılıq edənlər Axirətdə də yaxşılıq edən-
lərdən sayılırlar”.816 
 

ALLAHIN İPİNDƏN MÖHKƏM YAPIŞIN! 
 

قال ان اهللا يرضى لكم ثالثا ويسخط لكم ثالثا يرضى لكم أن تعبدوه وال  �أن رسول اهللا 
 عن أىب هريرة  - ٦٣٦
تشركوا به شيئا وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعا وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال 

  وإضاعة املال
 
636. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: 
“Allah sizin üç əməlinizdən razı qalır, üç əməlinizə isə qəzəbi tutur. Sizin 
yalnız Ona ibadət edib heç nəyi Ona şərik qoşmamağınızdan, hamılıqla 
Allahın ipindən möhkəm yapışmağınızdan və Allahın sizə nəsib etdiyi ixti-
yar sahiblərinizlə səmimi davranmanızdan razı qalır. Dedi-qodu yaymağı-
nıza, çox sual verməyinizə və malı israf etməyinizə isə qəzəbi tutur”.817 
 

SƏNƏ AİD OLMAYAN İŞƏ QARIŞMA 
 


 عن أَبِى هريرةَ  - ٦٣٧ ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر� »رِء ترالَمِ الْمنِ إِسسح نمنِيهعا الَ يم كُه.« 
 
637. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Kişinin İslamının gözəlliyi, ona aid olmayan şeyləri818 tərk 
etməsindədir”.819 
 

TƏBƏSSÜM 
 

٦٣٨ - نأَبِى ع ذَر  
 .»طَلْقٍ بِوجه أَخاك تلْقَى أَنْ ولَو شيئًا الْمعروف من تحقرنَّ الَ« � النبِى لى قَالَ قَالَ

                                                 
816 əl-Hakim, 429. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3795) səhih olduğunu bildirmişdir. 
817 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 442. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
818 Burada müsəlmanı dünya və Axirəti barədə maraqlandırmayan işlər nəzərdə tutulur. 
819 ət-Tirmizi, 2317, 2487; İbn Məcə, 3976. əl-Albani bu hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
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638. Əbu Zərr 
 demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm mənə dedi: 
“Qardaşını gülər üzlə qarşılamaq olsa belə, heç bir yaxşılığı az hesab 
etmə!”820 
 

ÜZÜYOLA OLMAQ 
 

٦٣٩ -  نابِرِعنِ جب دبع ولَ أَنَّ � اللَّهسر قَالَ � اللَّه: »محر الً اللَّهجا رحمإِذَا س ،اعإِذَا بى، ورتإِذَا اشو 
   .»اقْتضى

 
639. Cabir ibn Abdullah �  rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Satanda, alanda və haqqını tələb edəndə üzüyola olan kim-
səyə Allah mərhəmət etsin!”821 
 

KİM ALLAHIN İŞÇİLƏRİNDƏN HESAB OLUNUR 
 

قال البن أخ له خرج من الوهط أيعمل عمالك قال ال أدرى قال أما لو كنت ثقفيا 
 عبد اهللا بن عمرو  نع - ٦٤٠
لتفت إلينا فقال ان الرجل إذا عمل مع عماله يف داره وقال أبو عاصم مرة يف ماله كان لعلمت ما يعمل عمالك مث ا

 �عامال من عمال اهللا 
 
640. Abdullah ibn Amr � bostandan çıxan qardaşı oğlundan soruşdu: 
“İşçilərin işləyirmi?” O: “Bilmirəm!”- deyə cavab verdi. (Abdullah 
) dedi: 
“Əgər sən Səqif qəbiləsindən olsaydın işçilərinin nə işlə məşğul olduğunu 
bilərdin”. Sonra o, bizə tərəf üz tutub dedi: “Əgər kişi işçiləri ilə birgə öz 
evində işləyərsə, Allahın � işçilərindən hesab olunar”.822 
 

MÖTƏDİL OLMAQ 
 

٦٤١ - س الْمجرنِ ساِهللا ب دبع نع نِيز
 بِين« قَالَ: �: أَنَّ النسالْح تمالس ادصاالقْتةُ ودؤالتو  عةبأَر نٌء مزج
ةوبالن نءاً مزج رِينشعو.« 

 
641. Abdullah ibn Sərcəs əl-Muzəni 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu 

aleyhi və səlləm buyurdu: “(Hər bir işi) gözəl tərzdə etmək, tələsməmək və 
mötədil olmaq peyğəmbərliyin iyirmi dörddə bir hissəsidir”.823 
                                                 
820 Muslim, 6857. 
821 əl-Buxari, 2076. 
822 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 448. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
823 ət-Tirmizi, 2010, 2141. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
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YAXŞI DOSTLA PİS DOSTUN MİSALI 

 
٦٤٢ -  نى أَبِيعوسم � نع بِيثَلُ :قَالَ � النيسِ ملحِ الْجالِء الصوالسلِ وامكَح كسالْم افنريِ خِولُ الْكامفَح 

كسا الْمأَنْ إِم كيذحا يإِمأَنْ و اعتبت هنا مإِمأَنْ و جِدت هنا مةً رِحيبطَي خافنريِ وا الْكأَنْ إِم رِقحي كابيا ثإِمأَنْ و جِدا ترِحي 
  . خبِيثَةً

 
642. Əbu Musa � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demiş-
dir: “Yaxşı dostla pis dostun məsəli ətir satanla körük vuranın məsəlinə 
bənzəyir. Ətir satana gəlincə, ya o sənə ətir bağışlayar, ya sən ondan ətir 
alarsan, ya da ondan gözəl iy gəldiyini duyarsan. Körük vurana gəldikdə 
isə, ya o sənin paltarını yandırar, ya da ondan pis iy gəldiyini hiss edər-
sən”.824 
 

ALLAHIN ŞAHİDLƏRİ KİMLƏRDİR? 
 

٦٤٣ - نكْرِ أَبِى عنِ برٍ أَبِى بيهز ىالثَّقَف نع أَبِيه  
 من والنباوةُ قَالَ - وةالنبا أَوِ بِالنبا � اللَّه رسولُ خطَبنا قَالَ
فقَالَ - الطَّائ »كوشرِفُوا أَنْ يعلَ تأَه ةنالْج نلِ مارِ أَهقَالُوا .»الن بِم ا ذَاكولَ يسر اِء« قَالَ. اللَّهنِ بِالثَّنساِء الْحالثَّنو 
ئيالس متاُء أَندهش اللَّه كُمضعلَى بضٍ ععب«. 

 
643. Əbu Bəkr ibn Əbu Zuheyr əs-Səqafi atasından 
 rəvayət edir ki, Allah 
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm Taifdə yerləşən ən-Nəbəvat adlanan yerdə 
bizimlə söhbət edərək buyurdu: “Hardasa Cənnət əhlini Cəhənnəm əhlin-
dən ayırd edib tanıya bilərsiniz”. Səhabələr soruşdular: “Ey Allahın Elçisi, 
onları nə ilə ayırd etmək olar?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: 
“Yaxşı və pis yad edilməklə, siz öz aranızda Allahın şahidlərisiniz”.825 
 

قَالَ: ». أَالَ أُخبِركُم بِخيرِكُم من شركُم« وقَف علَى ناس جلُوس فَقَالَ: � : أَنَّ رسولَ اِهللا
عن أَبِي هريرةَ  - ٦٤٤
ره خيركُم من يرجى خي«الَ: فَسكَتوا فَقَالَ ذَلك ثَالَثَ مرات فَقَالَ رجلٌ: بلَى يا رسولَ اللَّه أَخبِرنا بِخيرِنا من شرنا. قَ

هرش نمؤالَ يو هريى خجرالَ ي نم كُمرشو هرش نمؤيو.« 

 
644. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bir 
dəstə oturmuş insanların yanında dayanıb soruşdu: “Sizin ən xeyirli və şər 
olanlarınız barədə xəbər verimmi?” Hamı susdu. Allah Elçisi salləllahu aleyhi 

və səlləm bunu üç dəfə təkrar etdi. Bir kişi dedi: “Bəli, ey Allahın Elçisi, bizə 
                                                 
824 əl-Buxari, 5534; Muslim, 6635. 
825 İbn Məcə, 4221, 4361. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
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ən xeyirli və şər olanlarımız barədə xəbər ver!” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurdu: “Xeyirli olanınız (insanların) ondan yaxşılıq gözlədikləri və 
şərindən təhlükəsiz olduqları kimsədir. Şər olanınız isə (insanların) ondan 
yaxşılıq gözləmədikləri və şərindən təhlükəsiz olmadıqları kimsədir”.826 
 

ƏHDLƏRİNƏ VƏFA EDƏNLƏR 
 

  ».إِنَّ خيار عباد اِهللا الْموفُّونَ الْمطَيبونَ« :�: قَالَ رسولُ اِهللا قَالَت �عن عائشةَ  - ٦٤٥
 
645. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Həqiqətən, Allahın qulları arasında ən xeyirli olanlar əhdlərinə vəfa 
edənlər və haqları ödəyənlərdir”.827 

                                                 
826 ət-Tirmizi, 2263, 2432. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
827 Əbu Nueym “Hilyətul-Əuliyə” 10/ 290. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 2062) səhih oldu-
ğunu bildirmişdir. 
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ZAHİD OLMAĞIN FƏZİLƏTİ 

 
٦٤٦ - نلِ عهنِ سب دعس ىداعالس  �ى قَالَأَت بِىلٌ � النجا فَقَالَ رولَ يسر لَّنِى اللَّهلَى دلٍ عما إِذَا عأَن هلْتمع 
نِىبأَح اللَّه بأَحونِى اسولُ فَقَالَ النسر اللَّه � »دهى ازا فينالد كبحي اللَّه دهازا ويمى فى فداسِ أَيالن وكبحي«. 

 
646. Rəvayət edilir ki, Səhl bin Sə'd əs-Səidi � demişdir: “Bir kişi Peyğəm-
bərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mənə elə 
bir əməl öyrət ki, onu etdikdə Allah da məni sevsin, insanlar da!” Allah 
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Dünyaya göz dikmə828, Allah səni 
sevər. İnsanların əlində olana göz dikmə, insanlar da səni sevər”.829 
 

٦٤٧ - نلِ عهنِ سب دعس 
 ميت، فَإِنك شئْت ما عش محمد، يا: فقَالَ � النبِي إِلَى � جِبرِيلُ جاَء: قَالَ 
 استغناؤه وعزه اللَّيلِ، يامق الْمؤمنِ شرف مفَارِقُه، واعلم ان شئْت فَإِنك من وأَحبِب بِه، مجزِي فَإِنك شئْت ما واعملْ

  .الناسِ عنِ
 
647. Səhl ibn Səd 
 rəvayət edərək demişdir: “Cəbrayıl � Peyğəmbərin 
salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib buyurdu: “Ey Muhəmməd, istədiyin 
qədər yaşa, şübhəsiz ki, sən öləcəksən. İstədiyini et, şübhəsiz ki, sənə əvəzi 
veriləcək. İstədiyini sev, şübhəsiz ki, sən ondan ayrılacaqsan. Bil ki, mömi-
nin şərəfi gecə namazını qılmasında, onun izzəti isə insanlara möhtac olma-
masındadır”.830 
 

 أَهونُ لَلدنيا بِيده نفِْسي والَّذي: فَقَالَ أَهلُها، أَلْقَاها قَد ميتة اةبِش � اِهللا رسولُ مر: قَالَ � عباسٍ ابنِ عنِ - ٦٤٨
 .أَهلها علَى هذه من اِهللا علَى

 
648. İbn Abbas � demişdir: “Bir dəfə Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
yiyəsi tərəfindən atılmış ölü qoyunun yanından keçərək belə buyurdu: 
“Nəfsim Əlində Olana and olsun ki, bu, yiyəsi üçün dəyərsiz olduğu kimi 
dünya da Allah üçün dəyərsizdir”.831 
 
                                                 
828  Hədisdə göz dikmə ifadəsi ərəbcə “zahid olmaq” kimi ifadə edilir. Zahidlik dünyaya rəğbət 
bəsləməyin və bağlılığın ziddidir. İbn Qeyyum “Mədaricus-Salikin”də (səh. 285) İbn Teymiyyəyə � 
istinadən belə buyurur: “Zahidlik Axirətdə fayda verməyəcək şeyləri tərk etməkdir”.  
829 İbn Məcə, 4102, 4241. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
830 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat”  4278 . əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 627) həsən li-ğey-
rihi olduğunu bildirmişdir. 
831 Əhməd, 3047, 3048. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3236) səhih li-ğeyrihi olduğunu 
bildirmişdir. 
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ZÜLM EDƏNİ ƏFV ET! 

 
٦٤٩ - نةَ عقْبنِ عرٍ بامع 
 من وأَعط قَطَعك، من صلْ عامرٍ، بن عقْبةُ يا: لي فَقَالَ � اِهللا رسولَ لَقيت: قَالَ 

،كمرح فاعو نمع كظَلَم.  
 
649. Uqbə ibn Amir 
 demişdir: “(Bir gün) Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm ilə görüşdükdə, o mənə buyurdu: “Ey Uqbə ibn Amir, səninlə əlaqəni 
kəsənlə əlaqəni möhkəmlət, sənə verməyənə ver və sənə zülm edəni əfv 
et!”832 
 

BU ÜMMƏTİN KASIBLARI 
 

٦٥٠ - نع دبنِ اِهللا عرٍو بمع 
 ومساكينها، اُألمة هذه فُقَراُء أَين: فَيقَالُ الْقيامة، يوم تجتمعونَ«: قَالَ � النبِي عنِ: 
: اُهللا فَيقُولُ غَيرنا، والسلْطَانَ اَألموالَ وآتيت فَصبرنا، ابتلَيتنا ربنا: فَيقُولُونَ عملْتم؟ ماذَا: لَهم فَيقَالُ فَيقُومونَ،: قَالَ

،مقْتدلُونَ: قَالَ صخدةَ فَينلَ الْجاسِ قَبقَى النبيةُ ودابِ شسلَى الْحى عالِاَأل ذَووم لْطَانالسقَالُوا. »و :نونُ فَأَينمؤالْم 
 من ساعة من الْمؤمنِني علَى اقْصر الْيوم ذَلك يكُونُ الْغمام علَيهِم وتظَلَّلُ نورٍ من كَراسي لَهم يوضع« :قَالَ يومئذْ؟

  »نهارٍ
 
650. Abdullah ibn Amr 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Siz Qiyamət günü bir yerə toplanacaqsınız. Belə deyiləcək: “Bu 
ümmətin kasıb və miskinləri hardadır?” Onlar ayağa qalxacaqlar və onlara 
deyiləcək: “Nə etdiniz?” Onlar deyəcəklər: “Ey Rəbbimiz! Sən bizi sınağa 
çəkdin, biz də səbr etdik. Sən var-dövləti və hakimiyyəti başqalarına 
verdin”. Allah deyəcək: “Doğru dediniz!” Onlar (bütün) insanlardan qabaq 
Cənnətə daxil olacaqlar. Var-dövlət və hakimiyyət sahibi olub şiddətli 
sorğu-sual olunanlar isə qalacaqlar”. Səhabələr Peyğəmbərdən salləllahu 

aleyhi və səlləm soruşdular: “O gün möminlər harada olacaqlar?” O buyurdu: 
“Onlar üçün nurdan kürsülər qoyulacaq və buludlar onların üstünə kölgə 
salacaq. O gün möminlərə günün bir saatı qədər qısa olacaq”.833 
 

٦٥١ -  ديبنِ عالَةَ بفَض نع 
 ولَ اللَّهسأَنَّ ر�  نم الَةى الصف هِمتقَام نالٌ مرِج رخاسِ يلَّى بِالنكَانَ إِذَا ص
انصرف إِلَيهِم  �إِذَا صلَّى رسولُ اللَّه الْخصاصة وهم أَصحاب الصفَّة حتى تقُولَ اَألعراب هؤالَِء مجانِني أَو مجانونَ فَ

                                                 
832 Əhməd, 17488, 17589. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir. 
833 İbn Hibban, 7419; əl-Heysəmi “Məcməuz-Zəvaid” 18350. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən oldu-
ğunu bildirmişdir. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3187, 3590) oxşar rəvayətin həsən 
olduğunu bildirmişdir. 
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 ».لَو تعلَمونَ ما لَكُم عند اللَّه َألحببتم أَنْ تزدادوا فَاقَةً وحاجةً«فَقَالَ 

 
651. Fədalə ibn Ubeyd 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
camaatla birgə namaz qılarkən Suffə əhli834  arasında aclıqdan yıxılanlar 
olurdu. Hətta bədəvi ərəblər (bunu görüb): “Bunlar dəlidirlər”- deyirdilər. 
Allahın Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm namazı bitirdikdən sonra onlara tərəf 
dönüb buyurdu: “Allahın dərgahında sizin üçün nələr hazırlandığını 
bilsəydiniz, yoxsul və möhtac olmağınızın artmağını istərdiniz”.835 
 

٦٥٢ - نةَ أَبِى عريره  
 فَهو فَوقَكُم هو من إِلَى تنظُروا والَ منكُم أَسفَلَ من إِلَى انظُروا« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
ردوا الَ أَنْ أَجردزةَ تمنِع و قَالَ. »اللَّهةَ أَباوِيعم »كُملَيع«. 

 

652. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Sizdən aşağı olan kimsələrə baxın, sizdən yuxarı olan kim-
sələrə baxmayın! Bu, Allahın (sizə bəxş etdiyi) nemətini kiçik hesab etmə-
məyiniz üçün daha münasibdir”.836 
 

ƏSAS NİYYƏTDİR 
 

٦٥٣ -  أَبِيه نفَّانَ عنِ عانَ بثْمنِ عانَ بأَب ننِ بمحالر دبع تعمس 
 فانَ بِنِصورم دنع نم ثَابِت نب ديز جرقَالَ خ
 �عناها من رسولِ اللَّه قُلْت ما بعثَ إِلَيه هذه الساعةَ إِالَّ لشىٍء سأَلَ عنه. فَسأَلْته فَقَالَ سأَلَنا عن أَشياَء سمالنهارِ فَ

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ  �سي»أَم هلَيع اللَّه قفَر هما هينالد تكَان نا ما إِالَّ مينالد نم هأْتي لَمو هينيع نيب هلَ فَقْرعجو هر
ينالد هتأَتو ى قَلْبِهف اهنلَ غعجو هرأَم لَه اللَّه عمج هتةُ نِيراآلخ تكَان نمو لَه بةٌكُتماغر ىها و.« 

 
653. Zeyd ibn Sabit 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Kimin məqsədi dünya olarsa, Allah onun işlərini qarışıq 
edər, insanlara möhtac olmağı onun qisməti edər və dünya malından ona 
yalnız qədərinə yazılan nəsib olar. Kimin məqsədi Axirəti qazanmaq olar-
sa, Allah onun işlərini yoluna qoyar, qəlbini zəngin edər, dünya isə ona 
ram edilmiş halda gələr”.837 
 

AXİRƏT ƏMƏLLƏRİ 
 

٦٥٤ - نبِ ععصنِ مب دعس نع قَالَ أَبِيه شمالَ اَألعو هلَمنِ إِالَّ أَعع بِىةُ« :قَالَ � الندؤالت ٍء كُلِّ ىفىش ريى إِالَّ خف 
                                                 
834 Suffə əhli-məsciddə Allah Elçisinin � evsizlər üçün ayırdığı yerdə yaşayan səhabələr. 
835 ət-Tirmizi, 2368, 2542. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
836 Muslim, 7619. 
837 İbn Məcə, 4105, 4244. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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 .»اآلخرة عملِ

 
654. Musab ibn Səd atasından rəvayət edərək demişdir: “Aməş 
 dedi: 
“Mən bu hədisi Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm öyrənmişəm: 
“Axirətə aid olan əməllərdən başqa hər bir şeydə tələsməmək xeyirdir”.838 
 

٦٥٥ - نأيب الدرداء  ع 
 ".� اهللا وجه به ابتغي ما إِال فيها ما ملْعونٌ ملْعونةٌ، الدنيا" :� اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ
 
655. Əbud-Dərdə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Allahın � Üzünü diləyərək edilən əməllərdən başqa dünya və 
onda olan hər şey lənətlənmişdir”.839 
 

DÜNYADA QƏRİB KİMİ YAŞA 
 

 وعد سبِيلٍ عابِر أَو غَرِيب كَأَنك الدنيا فى كُن« :فَقَالَ بِمنكَبِى � اللَّه رسولُ أَخذَ قَالَ�  عمر ابنِ عنِ - ٦٥٦
كفْسى نلِ فورِ أَهى فَقَالَ. »الْقُبل ناب رمإِذَا :ع تحبثْ فَالَ أَصدحت كفْساِء نسإِذَا بِالْمو تيسثْ فَالَ أَمدحت كفْسن 

 .»غَدا اسمك ما اللَّه عبد يا تدرِى الَ فَإِنك موتك قَبلَ حياتك ومن سقَمك قَبلَ صحتك من وخذْ بِالصباحِ

 
656. İbn Ömər � demişdir: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm çiynimdən 
tutaraq buyurdu: “Dünyada qərib və ya müsafir kimi yaşa840 və özünü 
qəbir əhlindən say!” (Ravi dedi) İbn Ömər � mənə dedi: “Səhərə 
çıxdıqda axşamı gözləmə, axşamladıqda isə sabahı gözləmə! Xəstəliyin 
gəlməzdən əvvəl sağlamlığından, ölümün gəlməzdən əvvəl isə həyatından 
istifadə et! Həqiqətən, sən, ey Allahın qulu! Sabah adının841 nə olacağını 
bilmirsən!”842 
 

٦٥٧ -  نعدبع نِ اللَّهب معذَ: قَالَ � رولُ أَخسر بِي � اللَّهكنفَقَالَ بِم: ي كُنا فينالد ككَأَن غَرِيب أَو ابِرع 
                                                 
838 əl-Beyhəqi “Sünənul-Kubra” 21324; əl-Hakim 213. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3356) 
səhih olduğunu bildirmişdir. 
839 ət-Tabərani “Müsnəduş-Şəmiyyin” 612. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 9) həsən li-
ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
840 Müsəlman dünyada qəribdir, çünki onun əsl vətəni Cənnətdir. O Cənnət ki, Allah atamız Adəmi ora-
dan bu dünyaya endirmişdir. İnşə-Allah bizim qayıdış yerimiz oradır. Həmçinin, müsəlman dünyada 
yaxşı əməllər etmək və pis əməlləri tərk etmək üçün müsafirdir. Müsafir yola çıxdıqda özü ilə ona lazım 
olan azuqəni götürür. Çünki, bu dünya müvəqqəti, Axirət isə əbədi məskəndir. Ona görə də, müvəqqəti 
məskəninizdən əbədi məskəniniz üçün tədarük edin. “Ey qövmüm! Bu dünya həyatı ancaq fani bir 
zövqdür, Axirət isə qərar tutacağınız yurddur” (Ğafir, 39).  
841 Yəni, bu gün səni öz adınla çağırırlarsa, sabah ölsən sənə “meyit” və ya “cənazə” deyə çağıra bilərlər. 
842 ət-Tirmizi, 2333, 2503. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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 لمرضك تكصح من وخذْ الْمساَء تنتظر فَالَ أَصبحت وإِذَا الصباح تنتظر فَالَ أَمسيت إِذَا يقُولُ عمر ابن وكَانَ، سبِيلٍ
نمو كاتيح كتومل. 

 
657. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Ömər � demişdir: “(Bir dəfə) Pey-
ğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm mənim çiynimdən tutub dedi: “Dünyada 
qərib, yaxud müsafir kimi ol!” (Hədisi danışan ravilərdən biri) demişdir: 
“İbn Ömər � deyərdi: “Axşama çıxdığın zaman səhərə sağ çıxacağına, 
səhərə çıxdığın zaman da axşama sağ qalacağına arxayın olma! 
Xəstələnənədək sağlamlığından və ölənədək həyatından istifadə et!”843 
 

٦٥٨ - عِ قَالَ: شخالن نلٍ، مجر ناِء عدرا الدأَب تهِد 
حني حضرته الْوفَاةُ، قَالَ: أُحدثُكُم حديثًا سمعته من رسولِ 
الْموتى، "اعبد اَهللا كَأَنك تراه، فَإِنْ كُنت لَا تراه فَإِنه يراك، واعدد نفْسك في  يقُولُ: �سمعت رسولَ اِهللا  �اِهللا 

 َء والصبح ولَو حبوا فَلْيفْعلْ"وإِياك ودعوةَ الْمظْلُومِ فَإِنها مستجابةٌ، ومنِ استطَاع منكُم أَنْ يشهد الصلَاتينِ الْعشا
 
658. Nəxadan olan bir kişinin belə dediyi rəvayət edilir: “Mən Əbud-Dər-
dənin 
 vəfatından öncə belə dediyini eşitmişəm: “Mən sizə Allah Elçisin-
dən salləllahu aleyhi və səlləm eşitdiyim bir hədis danışacağam. Mən Allah 
Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurduğunu eşitdim: “Allaha elə iba-
dət et ki, sanki Onu görürsən, sən Onu görməsən belə, O, səni görür. 
Özünü ölülərdən hesab et və məzlumun duasından qorx, çünki onun duası 
müstəcəbdir. Sizdən kim İşa və Sübh namazlarını (camaatla) qıla bilirsə, 
sürünərək getsə belə onları qılsın!”844 
 

ALLAH RUZİNİ QARDAŞINA GÖRƏ DƏ VERƏ BİLƏR 
 

٦٥٩ -  كالنِ مسِ بأَن نع 
 بِىالن دهلَى عع انوقَالَ كَانَ أَخ�  بِىى النأْتا يمهدكَا  �فَكَانَ أَحفَش رِفتحي راآلخو
 بِىإِلَى الن اهأَخ رِفتحفَقَالَ  �الْم»بِه قزرت لَّكلَع.« 

 
659. Ənəs ibn Məlik 
 demişdir: “Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm 
zamanında iki qardaş var idi. Onlardan biri Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və 

səlləm yanına gəlib-gedər, o birisi isə qazanc dalınca gedərdi. (Bir dəfə) 
qazanc dalınca gedən qardaşı barədə Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və səlləm 

                                                 
843 əl-Buxari, 6416. 
844 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 10060, 10544. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 418) həsən li-
ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 



FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR                                                                                                                        261 

 
şikayət etdi. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm ona dedi: “Ola bilər ki, sən 
ona görə ruzi qazanırsan”.845 
 

QƏLB ZƏNGİNLİYİ 
 

 غىن النفس الغىنقال ليس فلهذا عن كثرة العرض ولكن  �عن النيب 
 عن أىب هريرة  - ٦٦٠
 

660. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Zənginlik var-dövlətin çoxluğu ilə bağlı deyil, əsil zənginlik nəf-
sin zəngin olmasıdır”.846 
 

قَالَ أَعوذُ بِاللَّه من شر هذَا الراكبِ � ه سعد في إِبِله فَجاَءه ابنه عمر فَلَما رآ� كَانَ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ  - ٦٦١
عس برفَض مهنيب لْكونَ الْمعازنتي اسالن كْترتو كمغَنو كي إِبِلف لْتزأَن لَ فَقَالَ لَهزفَنكُتفَقَالَ اس رِهدي صف د 

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ �سي يفالْخ نِيالْغ يقالت دبالْع بحي إِنَّ اللَّه 
 
661. (Vaxtı ilə) Sad ibn Əbu Vəqqas � (fitnə-fəsaddan uzaq durmaq 
məqsədilə) çöldə dəvələrini otararkən oğlu Ömər onun yanına gəldi. Səd � 
onu görəndə: “Bu gələn atlının şərindən Allaha sığınıram”- dedi. Oğlu 
onun yanına gəlib çatdı və atdan enib ona dedi: “Sən (burada) dəvə və 
qoyun otarırsan, camaat isə öz aralarında var-dövlət üstündə mübahisə 
edirlər”. Onda Səd (yavaşca) onun sinəsindən vurub dedi: “Sus! Mən Allah 
Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitmişəm: “Şübhəsiz ki, Allah 
Ondan qorxan, (aza) qane olan və xəlvətə çəkilib (öz işi ilə məşğul olan) 
qulunu sevər”.847 
 

ALLAH BİR QULA XEYİR İSTƏSƏ ONU İSTİFADƏ EDƏR 
 

٦٦٢ - نسِ عنِ أَنب كالم 
 رسولَ يا يستعملُه كَيف: قيلَ. »يستعملُه خيراً بِعبد اُهللا أَراد إِذَا« :قَالَ � النبِي أَنَّ: 
 .»الْموت قَبلَ صالحٍ لعملٍ يوفِّقه« :قَالَ اِهللا؟

 
662. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Allah bir quluna xeyir istəyərsə, onu istifadə edər”. Soruşdular: 
“Necə istifadə edər, ey Allahın Elçisi?” O buyurdu: “Ölümdən qabaq onu 
yaxşı əməllər etməyə müvəffəq edər”.848 
                                                 
845 ət-Tirmizi, 2345, 2516. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
846 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 276. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
847 Muslim, 2965, 5266, 7621. 
848 İbn Hibban, 342. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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٦٦٣ - نةَ أَبِي عامأُم 
 يا: قَالُوا. » موته قَبلَ طَهره خيراً بِعبد ُهللا أَراد إِذَا«: يقُولُ � اِهللا رسولَ سمعت: قَالَ 
 .»علَيه يقْبِضه حتى إِياه يلْهِمه صالح عملٌ« :قَالَ الْعبد؟ طَهور وما! اِهللا رسولَ

 
663. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Allah bir quluna xeyir istəyərsə, ölümündən qabaq onu təmiz-
ləyər”. Soruşdular: “Qul necə təmizlənir, ey Allahın Elçisi?” O buyurdu: 
“Ruhunu alana qədər Allahın ona yaxşı əməl etməyə ilham verməsi ilə”.849 
 

ALLAH ELÇİSİNİN SALLƏLLAHU ALEYHİ VƏ SƏLLƏM NƏSİHƏTLƏRİ 
 

٦٦٤ - نةَ أَبِي عريره 
 أَشكَر تكُن قَنِعاً وكُن الناسِ، أَعبد تكُن ورِعاً كُن! هريرةَ أَبا يا« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
 كَثْرةَ فَإِنَّ ، الضحك وأَقلَّ مسلماً، تكُن جاورك من جِوار وأَحِسن مؤمناً، تكُن لنفِْسك تحب ما للناسِ وأَحب الناسِ،

كحالض يتمالْقَلْب ت«.  
 
664. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Ey Əbu Hureyra! Şübhəli şeylərdən çəkin, insanların ən çox 
ibadət edəni olarsan. Qane ol, insanların ən çox şükür edəni olarsan. Özün 
üçün istədiyini insanlar üçün istə, mömin olarsan. Qonşularınla yaxşı qon-
şuluq et, müsəlman olarsan və az gül, çünki çox gülmək qəlbi öldürür”.850 
 

م بالصدق فإن الصدق يهدى إىل الرب وإن الرب يهدى إىل اجلنة وإن قال عليك �عن النيب 
 عن عبد اهللا  - ٦٦٥
اهللا صديقا وإياكم والكذب فان الكذب يهدى إىل الفجور والفجور يهدى إىل النار وإن  عندالرجل يصدق حىت يكتب 
 اهللا كذابا عندالرجل ليكذب حىت يكتب 

 
665. Abdullah 
 rəvayət edir ki, Peyğbəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Doğruluqdan əl çəkməyin! Çünki doğruluq (adamı) yaxşı işlər 
görməyə yönəldir. Yaxşı işlər isə Cənnətə aparır. Həqiqətən, adam o qədər 
doğru danışır ki, nəhayət Allah yanında doğruçu sayılır. Yalandan çəkinin! 
Çünki yalan (adamı) günah işlərə yönəldir. Günah işlər isə Cəhənnəmə 
aparır. Həqiqətən, adam o qədər yalan danışır ki, nəhayət Allah yanında 
yalançı sayılır”.851 
 

                                                 
849 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7900. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 306) səhih olduğunu 
bildirmişdir. 
850 İbn Məcə, 4217, 4357. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
851 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 386. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
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عام أول مقامي هذا مث بكى أبو بكر مث قال عليكم  �قال قام النيب  �بعد وفاة النيب  
بكر الصديق  عن أيب - ٦٦٦

ه مع الرب ومها يف اجلنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور ومها يف النار وسلوا اهللا املعافاة فإنه مل يؤت بعد بالصدق فإن
 اليقني خري من املعافاة وال تقاطعوا وال تدابروا وال حتاسدوا وال تباغضوا وكونوا عباد اهللا إخوانا

 
666. Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm vəfatından sonra Əbu Bəkr 
 dedi: 
“Keçən il Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm mənim dayandığım bu yerdə 
durub buyurdu”. Bunu deyib Əbu Bəkr ağlamağa başladı. Sonra (Peyğəm-
bərin salləllahu aleyhi və səlləm dediklərini) söylədi: “Doğruluqdan əl çəkmə-
yin! Çünki doğruluq yaxşı işlərlə bərabərdir və hər ikisi (insanı) Cənnətə 
aparır. Yalandan çəkinin! Çünki yalan günah işlərlə bərabərdir və hər ikisi 
(insanı) Cəhənnəmə aparır. Allahdan salamatlıq diləyin. Çünki (kimsəyə) 
yəqinlikdən sonra salamatlıqdan daha xeyirli bir şey verilməmişdir. Bir-
birinizlə əlaqələri kəsməyin, bir-birinizə arxa çevirməyin, bir-birinizə həsəd 
aparmayın, bir-birinizə nifrət etməyin. Ey Allahın qulları, qardaş olun!”852 
 

٦٦٧ -  نةَ أَبِيعريره �الً أَنَّ جقَالَ ر بِيلننِي � لصالَ قَالَ أَو بضغت ددا فَراررالَ قَالَ م بضغت.  
 
667. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, (bir dəfə) bir nəfər Peyğəmbərin 
salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib: “Mənə nəsihət et!” - dedi. Peyğəmbər 
salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Qəzəblənmə!” Adam (dediyini) bir neçə 
dəfə təkrar etdi. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Qəzəblənmə!”853 
 

٦٦٨ - نأَبِي ع ذَر 
: قَالَ. »تمحها حسنه فَأَتبِعها سيئَه، عملْت إِذَا« :� قَالَ أَوصنِي! اِهللا رسولَ يا: قُلْت: قَالَ 
ا: قُلْتلَ يوساِهللا ر !نأَم اتنسالَ الْح قَالَ اُهللا؟ إِالَّ إِلَه: »يلُ هأَفْض اتنسالْح«. 

 
668. Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr 
 demişdir: “Mən dedim: “Ey Allahın 
Elçisi, mənə nəsihət et!” O buyurdu: “Pislik etdikdə, ardınca yaxşılıq et ki, 
onu silsin”. Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi, “lə iləhə illallah” demək 
yaxşılıqlardan hesab olunur?” O buyurdu: “Bu, yaxşılıqların ən fəzilətli-
sidir”.854 
 


  جبلٍ بن معاذُ قَالَ - ٦٦٩ا: قُلْتولَ يسر ،نِي، اللَّهصفَقَالَ أَو: "دبا اعللَّه ككَأَن ،اهرت دداعو كفْسن نى، متوالْم 
 والْعالنِيةُ بِالسر، السر حسنةً، بِجنبِها فَاعملْ سيئَةً، عملْت وإِذَا شجرٍ، كُلِّ وعند حجرٍ كُلِّ عند � اللَّه واذْكُرِ

                                                 
852 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 724. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
853 əl-Buxari, 6116. 
854 Əhməd, 21525. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3162) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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ةالنِيبِالْع" 

 
669. Muaz ibn Cəbəl 
 demişdir: “Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi, mənə 
nəsihət et!” O buyurdu: “Allaha elə ibadət et ki, sanki Onu görürsən. 
Özünü ölümə hazırla və hər bir daşın, hər bir ağacın yanında (hər vaxt) 
Allahı � zikr et! Pislik etdikdə ardınca gizlini gizli, aşkarı aşkar yaxşılıq 
et!”855 
 

يا غُالَم إِنى أُعلِّمك كَلمات احفَظ اللَّه «يوما فَقَالَ  �قَالَ كُنت خلْف رسولِ اللَّه � عنِ ابنِ عباسٍ  - ٦٧٠
تإِذَا اسو أَلِ اللَّهفَاس أَلْتإِذَا س كاهجت هجِدت اللَّه فَظاح فَظْكحلَى أَنْ يع تعمتةَ لَوِ اجأَنَّ اُألم لَماعو بِاللَّه نعتفَاس تنع

بِش وكرضلَى أَنْ يوا ععمتلَوِ اجو لَك اللَّه هبكَت ٍء قَدىإِالَّ بِش وكفَعني ٍء لَمىبِش وكفَعنيبكَت ٍء قَدىإِالَّ بِش وكرضي ٍء لَمى ه
فحالص فَّتجو اَألقْالَم تعفر كلَيع اللَّه.« 

 
670. İbn Abbas � demişdir: “Bir gün Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
mənə buyurdu: “Oğul, gəl sənə bəzi şeyləri öyrədim. Allahı qoru, Allah da 
səni qorusun. Allahı qorusan, Onu qarşında taparsan. İstədikdə, yalnız 
Allahdan istə, kömək dilədikdə, yalnız Allahdan kömək dilə. Bil ki, 
insanlar sənə fayda vermək üçün bir yerə toplansalar belə, sənə Allahın 
yazdığından başqa bir şeylə fayda verə bilməzlər. Həmçinin sənə zərər 
vermək üçün bir yerə toplansalar belə, Allahın sənə qarşı yazdığından 
başqa bir şeylə zərər verə bilməzlər. Qələmlər qaldırılmış, səhifələr quru-
muşdur”.856 
 

٦٧١ -  ناِءعرالْب �ا قَالَ نرأَم بِىعٍ، � النبا بِسانهنو نعٍ عبا سنراعِ أَمبزِ،الْ بِاتائنج ةاديعرِيضِ، والْم ةابإِجى، واعالد 
 والْحرِيرِ، الذَّهبِ، وخاتمِ الْفضة، آنِية عن ونهانا. الْعاطسِ وتشميت السالَمِ، ورد الْقَسمِ، وإِبرارِ الْمظْلُومِ، ونصرِ

   .ستبرقِواِإل والْقَسى، والديباجِ،
 
671. Rəvayət edilir ki, Bəra ibn Azib � demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi 

və səlləm bizə yeddi şeyi əmr etdi və yeddi şeyi qadağan etdi. O, bizə 
cənazənin ardınca getməyi, xəstəni ziyarət etməyi, (məclisə) dəvət edənin 
dəvətini qəbul etməyi, məzluma yardım etməyi, andı yerinə yetirməyi, 
verilən salamı almağı və asqıran adama rəhmət diləməyi857 əmr etdi. Və 

                                                 
855 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 374, 16787. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3342) həsən li-
ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
856 ət-Tirmizi, 2516, 2706. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
857 Asqırdıqdan sonra “Əlhəmdulillah” deyən müsəlmana “Yərhəmukəllah” demək vacibdir. 



FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR                                                                                                                        265 

 
bizə gümüş qabdan (istifadə etməyi), qızıl üzük, ipək, zərxara, ipək qatışığı 
olan libas və atlas parça (geyməyi) qadağan etdi”858.859 
 

٦٧٢ - نع دبع نِ اللَّهرِو بمنِ عاصِ باذَ أَنَّ � الْععم نلٍ ببج 
 ادا، أَرفَرا: فقَالَ سي بِين نِي، اللَّهصقَالَ أَو :دباع 
الَ اللَّه رِكشت ئًا، بِهيا: قَالَ شي بِين نِي، اللَّهإِذَا: قَالَ زِد ،أْتِس أَسفَأَح،ا: قَالَ نولَ يسر نِي، اللَّهقَالَ زِد :مقتاس نسحلْيو 

لُقُكخ. 

 
672. Abdullah ibn Amr ibn əl-As � demişdir: “Muaz ibn Cəbəl 
 səfər 
etmək istədi və dedi: “Ey Allahın Peyğəmbəri, mənə nəsihət et?” O 
buyurdu: “Allaha heç bir şeyi şərik qoşmadan ibadət et!” Muaz 
 dedi: “Ey 
Allahın Peyğəmbəri, yenə nəsihət et!” O buyurdu: “Pislik etdikdə yaxşılıq 
et!” Muaz 
 dedi: “Ey Allahın Elçisi, yenə nəsihət et!” O buyurdu: “Düz ol 
və əxlaqını gözəlləşdir!”860 
 

٦٧٣ -  أَبِى ذَر نع 
اتقِ اللَّه حيثُما كُنت وأَتبِعِ السيئَةَ الْحسنةَ تمحها وخالقِ الناس « �لُ اللَّه قَالَ قَالَ لى رسو
 ».بِخلُقٍ حسنٍ

 
673. Əbu Zərr 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə bu-
yurdu: “Harada olsan Allahdan qorx! Pisliyin ardınca yaxşılıq et ki, onu 
silsin. İnsanlarla gözəl əxlaqla davran!”861 
 

٦٧٤ -  ارِىمةَ اَألنشو كَبثَنِى أَبدح 
 ولَ اللَّهسر عمس هقُولُ:  �أَنيثًا «يدح ثُكُمدأُحو هِنلَيع ثَالَثَةٌ أُقِْسم
فَظُوهقَالَ: ». فَاح» قَصا نمدبع حالَ فَتا وزع اللَّه هادا إِالَّ زهلَيع ربةً فَصمظْلم دبع مالَ ظُلو قَةدص نم دبالُ عم ابب 

إِنما الدنيا َألربعة نفَرٍ عبد رزقَه اللَّه « مسأَلَة إِالَّ فَتح اللَّه علَيه باب فَقْرٍ أَو كَلمةً نحوها وأُحدثُكُم حديثًا فَاحفَظُوه قَالَ:
منازِلِ وعبد رزقَه اللَّه علْما ولَم يرزقْه ماالً وعلْما فَهو يتقى فيه ربه ويصلُ فيه رحمه ويعلَم للَّه فيه حقا فَهذَا بِأَفْضلِ الْ

اٌء وعبد رزقَه اللَّه ماالً ولَم يرزقْه  فَهو صادق النية يقُولُ: لَو أَنَّ لى ماالً لَعملْت بِعملِ فُالَن فَهو بِنِيته فَأَجرهما سوماالً
بر يهى فقتلْمٍ الَ يرِ عيبِغ هالى مبِطُ فخي وا فَهلْمع دبعازِلِ ونالْم ثبذَا بِأَخا فَهقح يهف لَّهل لَمعالَ يو همحر يهلُ فصالَ يو ه

 »سواٌء نِيته فَوِزرهمالَم يرزقْه اللَّه ماالً والَ علْما فَهو يقُولُ لَو أَنَّ لى ماالً لَعملْت فيه بِعملِ فُالَن فَهو بِ

 

                                                 
858 Hədisdə olan qadağalardan yalnız altısı sadalanmışdır. Lakin imam əl-Buxarinin “libas” kitabında 
rəvayət etdiyi hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər � ipəkdən olan yəhəri də onlara qadağan etmişdir. Qeyd 
etmək lazımdır ki, hədisdə qadağan olunmuş yeddi şey bu ümmətin kişilərinə aiddir. Qızıl və gümüş 
qablardan istifadə etmək isə həm kişilərə, həm də qadınlara aiddir.  
859 əl-Buxari, 1239. 
860 İbn Hibban, 524. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2654) həsən olduğunu bildirmişdir. 
861 ət-Tirmizi, 1987, 2115. əl-Albani həsən olduğunu qeyd etmişdir. 
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674. Əbu Kəbşə (Ömər ibn Səd) əl-Ənməri 
 rəvayət edir ki, o Allah 
Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitmişdir: “Üç şey vardır ki, 
onlar barəsində and içərəm və sizə bir hədis danışacağam, onu yadınızda 
saxlayın. Barəsində and içdiyim üç şey isə bunlardır; (birincisi,) sədəqə 
verməklə qulun malı azalmaz. (İkincisi,) zülm olunaraq buna səbr edən elə 
bir qul yoxdur ki, Allah bununla onun hörmət və izzətini artırmasın. 
(Üçüncüsü,) qul başqalarından dilənmək qapısını açdıqca, Allah onun 
üzünə yoxsulluq qapısını açar. Sizə söyləyəcəyim hədis budur, onu 
yadınızda yaxşı-yaxşı saxlayın. Dünyada dörd sinif insan var. (Birincisi,) 
Allahın mal və elm bəxş etdiyi bəndədir ki, o, buna görə Rəbbindən qorxar, 
qohum-əqrabasına əl-tutar və ona verilən nemətdə Allahın haqqını unut-
maz. Bu Allah dərgahında ən üstün dərəcədir. (İkincisi,) Allahın elm verib 
mal vermədiyi insandır. O: “Əgər malım olsaydı, mən də filankəs etdiyi 
(yaxşı əməli) edərdim”- deyər və bununla da həmin şəxslə savabı bərabər 
olar. (Üçüncüsü,) Allahın mal verib elm vermədiyi bəndədir ki, onu hara 
sərf edəcəyinin lazımlığını bilmədən (nəfsinin istəklərinə uyğun) sərf edər, 
ona verilən sərvətə görə Rəbbindən qorxmaz, qohumlarına əl tutmaz, 
malında Allahın haqqını tanımaz. Bu da Allah dərgahında ən pis dərəcədir. 
(Dördüncüsü,) Allahın nə mal, nə də elm verdiyi bəndədir. O: “Əgər malım 
olsaydı, mən də filankəs etdiyi (nalayiq hərəkətləri) edərdim”- deyər və 
bununla da niyyətinin müqabilində həmin şəxslə bərabər olar”.862    
 

وهو حمتب يف بردة وإن هداا لعلي قدميه فقلت يا رسول  �قال أتيت النيب 
 ن سليم بن جابر اهلجيمي ع - ٦٧٥
اهللا أوصين قال عليك باتقاء اهللا وال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تفرغ للمستسقي من دلوك يف إنائه أو تكلم أخاك 

حيبها اهللا وإن امرؤ عريك بشيء يعلمه منك فال تعريه بشيء ووجهك منبسط وإياك وإسبال اإلزار فإا من املخيلة وال 
 تعلمه منه دعه يكون وباله عليه وأجره لك وال تسنب شيئا قال فما سببت بعد دابة وال إنسانا

 
675. Suleym ibn Cabir əl-Huceymi 
 demişdir: “Mən Peyğəmbərin salləllahu 

aleyhi və səlləm yanına gəldim. O, bir paltarın içində dizlərini qatlayıb baldır-
larını bir-birinə keçirərək oturmuşdu. Paltarın ətəyi onun ayaqlarının 
üstündə idi. Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi! Mənə nəsihət et!” Peyğəmbər 
salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Allahdan qorx, yaxşı işləri heç vaxt dəyərsiz 
hesab etmə, hətta su istəyən kimsənin qabına öz qabından su töksən belə və 
yaxud gülərüzlü halda qardaşınla söhbət etsən belə. Paltarının ətəyini 
(topuqdan aşağı) uzatmaqdan çəkin. Çünki bu, təkəbbürlükdəndir və Allah 

                                                 
862 ət-Tirmizi, 2325, 2495. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 



FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR                                                                                                                        267 

 
bunu sevmir. Əgər bir adam səndə olan nöqsanı bilib sənə eyib tutarsa, sən 
onda olan nöqsanı bildiyin halda ona eyib tutma. Burax onu, qoy günahı öz 
boynuna olsun, savab isə sənə qalsın. Onu söymə!” Mən o vaxtdan bəri nə 
bir heyvanı, nə də bir insanı söymədim”.863 
 

٦٧٦ - نانَ عبثَو  
 الناس يسأَلَ الَ أَنْ لى تكَفَّلَ من« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ � اللَّه رسولِ مولَى ثَوبانُ وكَانَ قَالَ
 .شيئًا أَحدا يسأَلُ الَ فَكَانَ. أَنا ثَوبانُ فَقَالَ. »بِالْجنة لَه وأَتكَفَّلَ شيئًا

 
676. Səubən 
 rəvayət edir ki,  Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Kim mənə insanlardan heç bir şey istəməyəcəyinə zəmanət verərsə, mən 
də onun Cənnətə girməsinə zəmanət verərəm!” Səubən 
 dedi: “Mən 
zəmanət verirəm”.864 (Bunu rəvayət edən) demişdir: “Həqiqətən, Səubən 
 
heç kəsdən heç nə istəməzdi”. 
 

٦٧٧ -  رمنِ عنِ ابع�  بِياَء إِلَى النال ججا�أَنَّ رالِ  , فَقَالَ: يماَألع أَي؟ وإِلَى اللَّه باسِ أَحالن أَي ,ولَ اللَّهسر
 ولُ اللَّهس؟ فَقَالَ رإِلَى اللَّه بأَح�: »بأَح  الِ إِلَى اللَّهماَألع بأَحو ,مهفَعأَن اسِ إِلَى اللَّهلَى  �النع لُهخدت وررس

أَخ عم يشَألنْ أَما, ووعج هنع دطْرت ا, أَونيد هني عقْضت ةً, أَوبكُر هنع فكَشت مٍ, أَولسمبأَح ةاجي حي املسلم ف  إِلَي
 جِدسي الْمف فكتأَنْ أَع نا مرهش) جِدسذَا الْمي هف فكتأَنْ أَعةيندالْم جِدسنِي معا، يرهش ،(نمو ,  رتس هبغَض كَف

ه قَلْبه رضى يوم الْقيامة, ومن مشى مع أَخيه املسلم في اللَّه عورته, ومن كَظَم غَيظَا ولَو شاَء أَنْ يمضيه أَمضاه مَأل اللَّ
 الْخلّ يفِْسد كَما الْعملَ لَيفِْسد الْخلُقِ سوء وإِنَّ«....»حاجة حتى يثبتها لَه أَثْبت اللَّه تعاىل قَدمه يوم تزلُ اَألقْدامِ

 »الْعسل

 
677. Abdullah ibn Ömər � rəvayət edir ki, bir kişi Peyğəmbərin yanına 
gəlib soruşdu: “Ey Allahın Elçisi, Allahın ən çox sevdiyi insanlar və ən çox 
sevdiyi əməllər hansılardır?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: 
“Allahın ən çox sevdiyi insanlar başqalarına ən faydalı olanlardır. Allahın 
ən çox sevdiyi əməllər isə bir müsəlmanı sevindirmək, onun bir sıxıntısını 
aradan götürmək, bir borcunu ödəmək və ya aclığını aradan qaldırmaqdır. 
Bir ehtiyacından ötrü müsəlman qardaşımla getməyim mənim üçün 
məsciddə bir ay etikaf etməkdən daha sevimlidir. (Bu məsciddə, yəni 
Mədinə məscidində, bir ay etikafda olmağımdan mənim üçün daha 
sevimlidir865). Hirsini cilovlayanın Allah eyibini örtər. Qəzəbləndiyi halda 

                                                 
863 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1182. əl-Albani səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
864 Əbu Davud, 1643; 1645. əl-Albani səhih olduğunu söyləmişdir. 
865 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 665, 13468. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 906) həsən 
olduğunu bildirmişdir. 
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qəzəbini boğan kimsənin qəlbini Qiyamət günü Allah razılıqla doldurar. 
Kim müsəlman bir qardaşının bir ehtiyacından ötrü onun ehtiyacı təmin 
edilənədək onunla gedərsə, ayaqların büdrədiyi gündə Allah onun ayağını 
sabit edər”. 866  Digər rəvayətdə bu əlavə vardır: “Həqiqətən, sirkə balı 
korladığı kimi pis əxlaq da əməli korlayır”.867  
 

٦٧٨ - نةَ أَبِى عريره  
 كُلٍّ وفى الضعيف الْمؤمنِ من اللَّه إِلَى وأَحب خير الْقَوِى الْمؤمن« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
ريخ رِصلَى احا عم كفَعني نعتاسو الَ بِاللَّهو جِزعإِنْ تو أَصكٌء ابىقُلْ فَالَ شت ى لَوأَن لْتكَذَا كَذَا كَانَ فَعو .نلَكقُلْ و 
رقَد ا اللَّهماَء ولَ شفَإِنَّ فَع لَو حفْتلَ تمع طَانيالش«. 

 

678. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Güclü mömin zəif mömindən Allah üçün daha xeyirli və daha 
sevimlidir. Lakin hər ikisində xeyir vardır. Sənə fayda verəcək işlərə can at, 
Allahdan kömək dilə və aciz olma! Başına bir iş gəlsə demə ki, “əgər belə 
etsəydim, belə olardı”. Əksinə, de: “Bu, Alahın qədəridir, O istədiyini 
etdi868”. Çünki “əgər” kəlməsi şeytan əməlinə yol açır”.869    
 

٦٧٩ -  يالثَّقَف اللَّه دبنِ عانَ بفْيس نع 
 كدعا بدأَح هنأَلُ عالً الَ أَسالَمِ قَوي اِإلسي فقُلْ ل !ولَ اللَّهسا ري :قَالَ: قُلْت
- دي حفقَالَ: و كرةَ: غَيامأَبِي أُس يث»مقتاس ثُم بِاللَّه تنقُلْ آم«.  

 

679. Sufyan ibn Abdullah əs-Səqəfi � demişdir: “(Bir dəfə) mən (Peyğəm-
bərə salləllahu aleyhi və səlləm) dedim: “Ey Allahın Elçisi! İslam haqqında 
mənə elə bir söz söylə ki, artıq səndən sonra heç kəsdən bu haqda soruşma-
yım. (Əbu Usamənin hədisində: “səndən başqa” rəvayət edilmişdir)”. Pey-
ğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Allaha iman gətirdim” de, sonra 
da düz yol tut870”.871 
 


 عن أَبِي هريرةَ - ٦٨٠ أَنَّ ر ولَ اللَّهس�  هيتقَالَ إِذَا لَق ولَ اللَّهسا ري نا هيلَ مق تمِ سلسلَى الْممِ علسالْم ققَالَ ح
                                                 
866  ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 13468, 13646. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 176) həsən 
olduğunu bildirmişdir. 
867 İbn Əbud-Dunyə “Qadaul-Həvəic” 36. 
868 Transkripsiyası: Qadərallahu və mə şaə fəal. 
869 Muslim, 2052, 6945. 
870 Burada “düz yol tut” deyildikdə Allahın haqq ilah olduğunu qəbul edib heç bir şeyi Ona şərik 
qoşmamaq, habelə Onun buyurduqlarını yerinə yetirib qadağan etdiyi şeylərdən çəkinmək və ölənə 
qədər bu əqidədə qalmaq qəsd edilir. Belələrinin mükafatı Cənnətdir. Uca Allah buyurur: “Şübhəsiz: 
“Rəbbimiz Allahdır!”– deyib sonra (əməllərində) düz olan kəslərə mələklər nazil olub (deyirlər): “Qorxma-
yın və kədərlənməyin! Sizə vəd olunan Cənnətlə sevinin!” (Fussilət, 30); “Şübhəsiz: “Rəbbimiz Allahdır!”– 
deyib sonra düz yol tutan kəslərə heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər” (əl-Əhqaf, 13).  
871 Muslim, 159. 
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هتمفَس اللَّه دمفَح طَسإِذَا عو لَه حصفَان كحصنتإِذَا اسو هفَأَجِب اكعإِذَا دو هلَيع لِّمإِذَافَسو  هبِعفَات اتإِذَا مو هدفَع رِضم 

 

680. Əbu Hureyradan � rəvayət edildiyinə görə Allah Elçisi salləllahu aleyhi 

və səlləm buyurdu: “Müsəlmanın müsəlman üzərində altı haqqı vardır”. 
Səhabələr: “Ey Allahın Elçisi, onlar hansılardır?”- deyə soruşdular. O 
buyurdu: “Səninlə qarşılaşdıqda ona salam ver, səni (qonaq) çağırdıqda 
onun dəvətini qəbul et, səndən öyüd-nəsihət istədikdə ona nəsihət ver, 
asqırıb “Əlhəmdulilləh”- dedikdə, ona “Yərhəmukəllah!” (Allah sənə rəhm 
etsin!) - de, xəstələndikdə onu ziyarət et və öldükdə onun cənazəsini 
müşayiət et”.872 
 

NAMAZI VƏDA EDƏNİN NAMAZI KİMİ QIL! 
 

٦٨١ -  وبأَبِي أَي نع
  بِيلٌ إِلَى النجاَء رجِز، قَالَ: �قَالَ: جأَونِي ولِّملَ اِهللا! عوسا ري « فَقَالَ: يف إِذَا قُمت
 ».صالَةَ مودعٍ، والَ تكلَّم بِكَالَمٍ تعتذر منه، وأجمع اليأَس عما في أَيدي الناسِصالَتك فَصلِّ 

 

681. Əbu Əyyub 
 belə rəvayət edir: “Bir nəfər Peyğəmbərin salləllahu aleyhi 

və səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! Məni qısa şəkildə öyrət!” 
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Namaza durduğun zaman 
son namaz kimi namaz qıl, üzr istəməli olacağın sözü danışma və insan-
ların əlində olana ümidini kəsməkdə əzmkar ol!”873 
 

YOXSULLARI SEV! 
 

اللَّهم أَحيِنِى مسكينا وأَمتنِى مسكينا واحشرنِى فى زمرة الْمساكنيِ يوم «قَالَ  �ه أَنَّ رسولَ اللَّ
 عن أَنسٍ  - ٦٨٢
ةاميقَالَ ». الْق ولَ اللَّهسا ري مةُ لشائع رِي«فَقَالَتخ نيعببِأَر هِمائلَ أَغْنِيةَ قَبنلُونَ الْجخدي مهى إِندرةُ الَ تشائا عفًا ي

 ».لْقيامةالْمسكني ولَو بِشق تمرة يا عائشةُ أَحبى الْمساكني وقَربِيهِم فَإِنَّ اللَّه يقَربك يوم ا
 

682. Ənəs 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: 
“Allahım, məni yoxsul olaraq yaşat, yoxsul olaraq canımı al və Qiyamət 
günü də yoxsulların zümrəsində həşr et!” Aişə � dedi: “Nəyə görə, ey 
Allahın Elçisi?” O dedi: “Həqiqətən, onlar varlılardan qırx il öncə Cənnətə 
girəcəklər. Ey Aişə, yoxsulu yarım xurma ilə olsa belə əliboş qaytarma! Ey 
Aişə, yoxsulları sev və onlara yaxın ol, Qiyamət günü Allah səni yaxın 
edər”.874 

                                                 
872 Muslim, 4023. 
873 İbn Məcə, 4171, 4310. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
874 ət-Tirmizi, 2353, 2526. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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DUANIN FƏZİLƏTİ 

 
 ."ا يذْكُر ربه مثَلُ الْحي والْميتمثَلُ الَّذي يذْكُر ربه والَّذي لَ" :�قَالَ قَالَ النبِي  �عن أَبِي موسى  - ٦٨٣

 
683. Əbu Musa 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Rəbbini yad edənlə Rəbbini yad etməyənin misalı diri ilə 
ölünün misalına bənzəyir”.875  
 

٦٨٤ - نةَ أَبِى عريره
 »شفَتاه بِى وتحركَت ذَكَرنِى هو إِذَا عبدى مع أَنا يقُولُ � اللَّه إِنَّ« قَالَ � نبِىال عنِ  
 
684. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Allah � buyurur: “Qulum dodaqlarını tərpədərək Məni yad 
etdikcə Mən onunlayam”.876 
 


عن أَبِي هريرةَ  - ٦٨٥ بِينِ الناِء :�: ععالد نم هانحبلَى اِهللا سع مٌء أَكْريش سلَي.« 

 
685. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Uca Allah üçün duadan daha əziz heç nə yoxdur”.877 
 

 اللَّه عباد فَعلَيكُم ينزِلْ لَم ومما نزلَ مما ينفَع الدعاَء إِنَّ« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ�  عمر ابنِ عنِ - ٦٨٦
 نزلَ، مما ينفَع والدعاُء قَدرٍ، من حذَر يغنِي الَ..«.».إِالَّ الْبِرالَ يرد الْقَضاء إِالَّ الدعاُء، والَ يزِيد في الْعمرِ «...»بِالدعاِء

 »الْقيامة يومِ إِلَى فَيعتلجان الدعاُء فَيتلَقَّاه لَينزِلُ الْبالََء وإِنَّ ينزِلْ، لَم ومما
 
686. İbn Ömər 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Dua göndərilən və göndərilməyən bütün bəlalara qarşı 
faydalıdır. Elə isə Allaha dua edin, ey Allahın qulları!” 878  Digər rəva-
yətlərdə deyilir: “Qəzavu-qədərin qarşısını yalnız dua alar, ömrü isə yalnız 
yaxşılıq artırar”. 879  “Ehtiyat qədərdən xilas etmir. Dua göndərilən və 
göndərilməyən bütün bəlalara qarşı faydalıdır. Bəla gəldikdə dua ilə 
qarşılaşıb Qiyamət gününə qədər mübarizə aparır”.880  
 
 
 

                                                 
875 əl-Buxari, 6044, 6407.  
876 İbn Məcə, 3792, 3924; Əhməd, 10989, 11267. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
877 ət-Tirmizi, 3370, 3696. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
878 ət-Tirmizi, 3548, 3893. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
879 ət-Tirmizi, 2139, 2289. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
880 əl-Hakim, 1813. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 7739) həsən olduğunu bildirmişdir.  
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DUA İBADƏTDİR 

 
 ادعونِى ربكُم وقَالَ� قَرأَ ثُم. »الْعبادةُ هو الدعاَء إِنَّ« � للَّها رسولُ قَالَ قَالَ
  بشريٍ بنِ النعمان عنِ - ٦٨٧

جِبتأَس لَكُم� 
 
687. Numan ibn Bəşir 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm: 
“Həqiqətən, dua ibadətdir!”- dedi və bu ayəni oxudu: “Rəbbiniz dedi: 
“Mənə dua edin, Mən də sizə cavab verim” (Ğafir 60)”.881 
 

DUA ETDİKDƏ TƏLƏSMƏ! 
 

٦٨٨ -  نةَ أَبِيعريره �ولَ أَنَّ سر قَالَ � اللَّه: ابجتسَأل يكُمدا حم لْ لَمجعقُولُ يي توعد فَلَم بجتسي يل.  
 

688. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Mən dua etdim, amma duam qəbul olmadı” deməyən və (dua-
sının qəbul olunmasına) tələsməyən kimsənin duası qəbul olar”.882  
 

HANSI DUA TEZ QƏBUL OLUNUR? 
 


 عن أَبِى أُمامةَ  - ٦٨٩ا ريلَ يقَالَ قَالَ ق عماِء أَسعالد أَى ولَ اللَّهس» اتلَوالص ربدو رلِ اآلخاللَّي فوج
اتوبكْتالْم.«  بِىنِ النع رمنِ عابو أَبِى ذَر نقَالَ  �ع هى«أَنجأَر لُ أَوأَفْض يهاُء فعالد رلِ اآلخاللَّي فوج.« 

 
689. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm 
soruşuldu: “Hansı dua ən tez qəbul olunur?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurdu: “Gecənin axırında və fərz namazının sonunda edilən dua”. 
Əbu Zərr və İbn Ömər � rəvayət edirlər ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurdu: “Gecənin axırı edilən dua daha fəzilətlidir və (qəbul 
olunması) daha çox ümüdvericidir”.883  
 

GECƏNİN AXIRINDA EDİLƏN DUA DAHA FƏZİLƏTLİDİR 
 


  عبسةَ بن عمرو حدثَنِى - ٦٩٠هأَن عمبِ سالنقُولُ � ىي »با أَقْركُونُ مي بالر نم دبى الْعف فولِ جرِ اللَّياآلخ 
فَإِن تطَعتكُونَ أَنْ است نمم ذْكُري ى اللَّهف لْكت ةاعالس فَكُن«. 

                                                 
881 İbn Məcə, 3828. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
882 əl-Buxari, 6340. 
883 ət-Tirmizi, 3499, 3838. əl-Albani hədisin həsən olduğunu bildirmişdir.  
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690. Amr ibn Abəsə 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbəri salləllahu aleyhi və səlləm 
belə buyurarkən eşitdim: “Rəbbin qula ən yaxın olan vaxtı gecənin axırıdır. 
Əgər o vaxt Allahı zikr edənlərdən olmağı bacarırsansa, ol!”884 
 

يسأَلُ اللَّه خيرا من أَمرِ  يقُولُ إِنَّ في اللَّيلِ لَساعةً لَا يوافقُها رجلٌ مسلم �سمعت النبِي  قَالَ
 عن جابِرٍ  - ٦٩١
لَةكُلَّ لَي كذَلو اهإِي طَاهإِلَّا أَع ةرالْآخا وينالد 

 
691. Cabir 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Həqiqətən, gecə elə bir vaxt vardır ki, müsəlman kişi o vaxta yetişib Allah-
dan dünya və Axirətə aid xeyir istəyərsə, Allah ona istədiyini verər. Bu, hər 
gecə belədir”.885 
 

DUA ETMƏYİN QAYDASI 
 

٦٩٢ - نالَةَ عنِ فَضب ديبع  
 فَقَالَ. وارحمنِى لى اغْفر اللَّهم فَقَالَ فَصلَّى رجلٌ دخلَ إِذْ قَاعدا � اللَّه رسولُ بينا قَالَ
 صلَّى ثُم قَالَ. "ادعه ثُم علَى وصلِّ أَهلُه هو بِما اللَّه فَاحمد فَقَعدت صلَّيت إِذَا الْمصلِّى أَيها عجِلْت" � اللَّه رسولُ
 بنِ عمر عن..."تجب ادع الْمصلِّى أَيها" � النبِى لَه فَقَالَ � النبِى لَىع وصلَّى اللَّه فَحمد ذَلك بعد آخر رجلٌ

  "� نبِيك علَى تصلِّي حتى شيٌء منه يصعد لَا والْأَرضِ السماِء بين موقُوف الدعاَء "إِنَّ قَالَ: �الْخطَّابِ 
 
692. Fədalə ibn Ubeyd 
 demişdir: “Bir gün Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm (məsciddə) oturarkən bir kişi içəri daxil olub namaz qıldı. (Namazı 
bitirdikdən sonra) belə dua etdi: “Allahım, məni bağışla və mənə rəhm et!” 
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Sən tələsdin, ey namaz qılan! 
Namaz qılıb oturduqda Allaha layiqincə həmd et, mənə salavat de, sonra 
dua et!” Bundan sonra başqa bir kişi namaz qıldı, Allaha həmd etdi və 
Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və səlləm salavat etdi. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm ona dedi: “Ey namaz qılan, dua et, duan qəbul olunacaq”.886 Digər rə-
vayətlərdə deyilir:  Ömər ibn əl-Xəttab � buyurdu: “Dua göy ilə yer ara-
sında dayanır. Peyğəmbərinə salləllahu aleyhi və səlləm salavat gətirməyənə-
dək o duadan heç bir şey Allaha yüksəlməz”.887 
 

٦٩٣ - نع دبع قَالَ اللَّه تلِّى كُنأُص بِىالنو � وأَبكْرٍ وب رمعو هعا مفَلَم تلَسج أْتداِء بلَى بِالثَّنع اللَّه ثُم الَةالص 

                                                 
884 ət-Tirmizi, 3579, 3928. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
885 Muslim, 757, 1259, 1806. 
886 ət-Tirmizi, 3476, 3814. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
887 ət-Tirmizi, 486. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.  
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  .»تعطَه سلْ تعطَه سلْ« � النبِى فَقَالَ لنفِْسى دعوت ثُم � النبِى علَى

 
693. İbn Məsud 
 deyir: “Namaz qılırdım. Əbu Bəkr və Ömər � 
Peyğəmbərlə salləllahu aleyhi və səlləm birlikdə idilər. Mən oturduqda Allaha 
həmd-səna etməyə başladım, sonra Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və səlləm 
salavat gətirdim və sonra özüm üçün dua etdim. Peyğəmbər salləllahu aleyhi 

və səlləm buyurdu: “İstədiyini dilə, sənə veriləcək”.888 

 
DUADA ƏLLƏRİNİ ALLAHA DOĞRU QALDIRAN 

 
٦٩٤ - نانَ علْمس  
 إِلَيه يديه رفَع إِذَا عبده من يستحيِى كَرِمي حيِى وتعالَى تبارك ربكُم إِنَّ" � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ

  ."صفْرا يردهما أَنْ
 
694. Salman 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyur-
muşdur: “Həqiqətən, sizin Rəbbiniz Həyalı, Səxavətlidir. Əllərini Ona 
doğru qaldırıb dua edən qulunun əllərini boş qaytarmağa həya edər”.889 
 

ALLAHIN ADLARINI SADALAYAN 
 

٦٩٥ -  نةَ أَبِىعريره �ولَ أَنَّ سر إِنَّ« :قَالَ � اللَّه لَّهةً لعست نيعستا ومائَةً اسا إِالَّ مداحو نا ماهصلَ أَحخد 
  .»الْجنةَ

 
695. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Allahın doxsan doqquz - yüzdən bir əskik - adı vardır. Kim 
onları sadalayarsa, Cənnətə daxil olar”.890 
 
MÜSƏLMAN QARDAŞINA ETDİYİN DUAYA “AMİN” DEYƏN VAR 

 
قال قدمت عليهم الشام فوجدت 
 بن صفوان وكانت حتته الدرداء بنت أىب الدرداء عن صفوان بن عبد اهللا  - ٦٩٦

 �قالت أتريد احلج العام قلت نعم قالت فادع اهللا لنا خبري فان النيب 
 يف البيت ومل أجد أبا الدرداء 
 أم الدرداء 
كلما دعا ألخيه خبري قال آمني ولك رأسه ملك موكل  عندكان يقول إن دعوة املرء املسلم مستجابة ألخيه بظهر الغيب 

 ".يرد الَ الْغيبِ بِظَهرِ َألخيه اَألخِ دعاُء..."�يف السوق فقال مثل ذلك يأثر عن النيب 
 مبثل قال فلقيت أبا الدرداء 
 

                                                 
888 ət-Tirmizi, 593, 596. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.  
889 Əbu Davud, 1490; İbn Məcə, 3865, 3998. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
890 əl-Buxari, 2736. 
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696. Əbu Dərdənin 
 kürəkəni Səfvan ibn Abdullah ibn Səfvan 
 rəvayət 
edir: “Mən Şama (yoldaşımın ata-anasının) yanına gəldikdə Ummu Dərdə 

 evdə idi. Əbu Dərdə 
 isə yox idi. (Qayınanam) soruşdu: “Bu il həcc 
ziyarətinə getmək istəyirsən?” Mən: “Bəli!”- deyə cavab verdim. O buyur-
du: “Elə isə bizim üçün Allaha xeyirli dualar et!” Çünki Peyğəmbər 
salləllahu aleyhi və səlləm deyərdi: “Həqiqətən, müsəlman bəndənin yanında 
olmayan qardaşı üçün etdiyi dua qəbuldur. Dua edənin başı üstə təyin 
olunmuş bir mələk vardır. Qardaşı üçün dua edib hər dəfə xeyir dilədikdə 
mələk: “Amin! Sənə də onun misli qədər çatsın!”- deyir”. Sonra mən 
bazarda Əbu Dərdə 
 ilə rastlaşdım. O da bunu mənə Peyğəmbərdən 
salləllahu aleyhi və səlləm eynilə rəvayət etdi”. 891  Digər rəvayətdə deyilir: 
“Müsəlman qardaşın yanında olmayan qardaşı üçün etdiyi dua rədd 
edilməz”.892  
 

DUA BƏLANIN QARŞISINI ALIR 
 

٦٩٧ - نةَ عشائع � لُ قَالَ: قَالَتوسنِي الَ« :� اِهللا رغي ذَرح نرٍ، ماِء قَدعالدو فَعنا يملَ مزا نممو زِلُ، لَمني 
  .»يامةالْق يومِ إِلَى فَيعتلجان الدعاُء، فَيتلَقَّاُه لَينزِلُ، البالَِء وإِنَّ

 
697. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Ehtiyat qədəri dəyişmir, dua isə baş verən və baş verə biləcək (bəlanın 
qarşısını almaqda) fayda verir. Şübhəsiz ki, bəla gəldikdə dua ilə qarşılaşır 
və Qiyamət gününədək onlar bir-birilə mübarizə aparırlar”.893 
 

ما من مسلم يدعو ليس بإمث وال بقطيعة رحم اال أعطاه إحدى ثالث اما أن  �عن النيب 
 أبو سعيد اخلدري  - ٦٩٨
 كثر قال اهللا أكثرنيعجل له دعوته واما أن يدخرها له يف اآلخرة واما أن يدفع عنه من السوء مثلها قال إذا 

 
698. Əbu Səid əl-Xudri 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
dedi: “Hansı bir müsəlman, daxilində günah və qohumluq əlaqələrinin 
kəsilməsi olmayan bir dua edərsə, (Allah) ona üç şeydən birini verər - ya 
istədiyini ona bu dünyada verər, ya ona verəcəyini Axirət gününə saxlayar, 
ya da başına gələn bir müsibəti ondan uzaq edər”. (Əbu Səid 
) dedi: “Elə 
isə duaları çoxaldaq!” (Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm) dedi: “Allah daha 
çox verəndir!”894 

                                                 
891 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 625. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
892 əl-Bəzzar, 3577. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3379) səhih olduğunu bildirmişdir..  
893 əl-Hakim, 2813. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 7739) həsən olduğunu bildirmişdir. 
894 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 710. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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RƏDD OLUNMAYAN DUALAR 

 
٦٩٩ - نسِ عنِ أَنب كالم  
 ودعوةُ الصائمِ ودعوةُ ، الْوالد دعوةُ ترد الَ دعوات ثَالَثُ« :� اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ

 .»الْمسافرِ

 
699. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Üç dua rədd olunmur; valideynin övladı üçün etdiyi dua, oruc 
tutanın duası və müsafirin duası”.895 
 

٧٠٠ - نلِ عهنِ سب دعس 
 الْبأْسِ وعند النداِء عند الدعاُء تردان قَلَّما أَو تردان الَ ثنتان« :� اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ 
نيح ملْحي بمهضا عضعب«. نلِ عهنِ سب دعس  
 .»الْمطَرِ ووقْت« :قَالَ � النبِي عنِ

 
700. Səhl ibn Səd 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “İki dua rədd edilməz və ya nadir halda rədd edilər; azan veril-
dikdə və döyüş meydanında düşmənlə qarşılaşdıqda edilən dua”. Həm-
çinin, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Və yağış vaxtı!”896 
 

٧٠١ - نةَ أَبِى عريره  
 الْمسافرِ ودعوةُ الْوالد دعوةُ فيهِن شك الَ مستجابات دعوات ثَالَثُ« قَالَ � النبِى أَنَّ
 .»الْمظْلُومِ ودعوةُ

 
701. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Üç duanın qəbul olunmasına şübhə yoxdur; atanın, müsafirin 
və məzlumun duası”.897 
 

٧٠٢ - نةَ أَبِي عريره 
 واِإلمام الْمظْلُومِ، ودعوةُ كَثرياً، اهللا الذَّاكر: دعاَءهم اُهللا يرد ال ثَالثَةٌ« :قَالَ � النبِي عنِ: 
 .»الْمقِْسط

 
702. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Üç nəfərin duası rədd edilməz; Allahı çox xatırlayanın, 
məzlumun və ədalətli rəhbərin duası”.898 
 

                                                 
895 əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 6619; əd-Diya “Əhədisul-Muxtəra” 2057. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-
Sağir”də (№ 3032) səhih olduğunu bildirmişdir. 
896 Əbu Davud, 2540, 2542. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
897 Əbu Davud, 1536, 1538; ət-Tirmizi, 3448. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
898  əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 7358. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3064) və “Silsilətul-
Əhədisis-Sahiha”da (№ 1211) həsən olduğunu bildirmişdir. 
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٧٠٣ -  كالنِ مسِ بأَن نع 
 ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر� »ةاِإلقَامو اَألذَان نيب دراُء الَ يعالد.« 

 
703. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Azan ilə iqamə arası edilən dua rədd olunmaz”.899    
 

MÖMİNLƏR ÜÇÜN BAĞIŞLANMA DİLƏMƏYİN FƏZİLƏTİ 
 

٧٠٤ - نةَ عادبنِ عب تامالص 
 ومؤمنة مؤمنٍ بِكُلِّ لَه اهللا كَتب واملُؤمنات للْمؤمنِني استغفَر منِ«: قَالَ � النبِي عنِ 
 »حسنةً

 
704. Ubədə ibn Samit 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim mömin kişi və mömin qadınlar üçün bağışlanma diləyərsə, 
Allah hər mömin kişi və hər mömin qadına görə ona bir savab yazar”.900 
 

DUALARI ÇOXALDIN! 
 

من سره أَنْ يستجِيب اُهللا لَه عند الشدائد والْكُربِ فَلْيكْثرِ الدعاَء « :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
عن أَبِي هريرةَ  - ٧٠٥
 ».في الرخاِء

 

705. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Kimi sıxıntı və kədər anında duasının qəbul olunması sevindi-
rirsə, qoy xoş günündə duasını çoxaltsın”.901 
 

٧٠٦ - نةَ عشائع � لُ قَالَ: قَالَتوسأَلَ إِذَا« :� اِهللا رس كُمدر أَحكْثا فَلْيمأَلُ فَإِنسي هبر«. 
 
706. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Biriniz Allahdan istədikdə, çox istəsin, çünki o, öz Rəbbindən istəyir”.902 
 


 عن أَبِي هريرةَ - ٧٠٧  ولَ اللَّهسقَالَ �أَنَّ ر: "بر نم دبكُونُ الْعا يم باَءأَقْرعوا الدرفَأَكْث اجِدس وهو أَالَ""...ه 
, الدعاِء فى فَاجتهِدوا السجود وأَما � الرب فيه فَعظِّموا ,الركُوع فَأَما ,ساجِدا أَو راكعا الْقُرآنَ أَقْرأَ أَنْ نهِيت وإِنى
نأَنْ فَقَم ابجتسي لَكُم". 

 

                                                 
899 ət-Tirmizi, 212. əl-Albani bu hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
900 ət-Tabərani “Müsnəduş-Şəmiyyin” 2155. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6026) həsən oldu-
ğunu bildirmişdir. 
901 ət-Tirmizi, 3382, 3710. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
902 İbn Hibban, 886. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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707. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Bəndənin Rəbbinə ən yaxın olduğu halı onun səcdə vəziy-
yətidir. Odur ki, (səcdədə) duaları çoxaldın!”903 Digər rəvayətdə deyilir: 
“Mənə rukuda və səcdədə Quran oxumaq qadağan edildi. Rukuda siz 
Rəbbi � təzim edin, səcdədə isə çoxlu dua edin. Belə etsəniz, dualarınız 
daha tez qəbul olunar”.904 
 

PEYĞƏMBƏRƏ SALLƏLLAHU ALEYHI VƏ SƏLLƏM EDİLƏN SALAVATIN905 
FƏZİLƏTİ 

 
٧٠٨ - نةَ أَبِى عريره  
 علَيه أَرد حتى روحى علَى اللَّه رد إِالَّ علَى يسلِّم أَحد من ما« قَالَ � اللَّه رسولَ أَنَّ
الَمالس«. 

 
708. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Kim mənə salam verərsə, salamını almaq üçün Allah ruhumu 
geri qaytarar”.906 
 

٧٠٩ - نع دبع نِ اللَّهرِ بامنِ عةَ ببِيعر نع أَبِيه  
 علَيه صلَّت إِالَّ صالَةً أَحد علَى صلَّى ما« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
  ».كْثرلي أَو ذَلك من عبد فَلْيقلَّ علَى يصلِّى دام ما الْمالَئكَةُ

 
709. Abdullah ibn Amir ibn Rabia atasından 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Mənə bir salavat edən elə bir kəs yoxdur 
ki, mənə salavat etdiyi müddətdə mələklər ona xeyir-dua etməsinlər. Qul 
bunu istər çox, istərsə də az etsin”.907 
 

 صلَوات عشر علَيه اللَّه صلَّى واحدةً صالَةً علَى صلَّى من« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
  مالك بن أَنس حدثَنا - ٧١٠
طَّتحو هنع رشع يئَاتطخ تعفرو لَه رشع اتجرد«. 

 
710. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Kim mənə bir dəfə salavat edərsə, Allah ona on dəfə 
salavat edər, onun on günahı silinər və o, on dərəcə yüksələr”.908 

                                                 
903 Muslim, 482, 744, 1111. 
904 Muslim, 479, 1102; Əbu Davud, 876; ən-Nəsai, 1045; Əhməd, 1900.  
905 Salavat kəlməsi dua mənasındadır. Uca Allahın bəndəsinə salavat etməsi onu tərif etməsi deməkdir. 
906 Əbu Davud, 2043. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
907 Əhməd, 15727,16097. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5744) həsən olduğunu bildirmişdir. 
908 ən-Nəsəi, 1297, 1305. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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٧١١ - نكْرٍ أَبِي عب 
 صلِّى فَإِذَا قَبرِي، عند ملَكاً بِي وكَّلَ اَهللا فَإِنَّ علَي الصالَةَ كْثرواأَ« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 

لَىلٌ عجر ني، متي قَالَ أُمل كلَك ذَلا: الْمد يمحفُالَنَ إِنَّ! م ناب لَّى فُالَنص كلَياعةَ عالس«. 
 

711. Əbu Bəkr 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demiş-
dir: “Mənə salavat etməyi çoxaldın! Həqiqətən, Allah qəbrimin yanında 
mənə bir mələyi müvəkkil etmişdir. Ümmətimdən bir kişi mənə salavat 
etdikdə həmin mələk mənə deyir: “Ey Muhəmməd! İndicə filankəsin oğlu 
filankəs sənə salavat etdi”.909 
 

٧١٢ - ناِء أَبِى عدرالد 
 شفَاعتي أَدركَته عشراً يمِسي وحني عشراً، يصبِح حني علَي صلَّى من: قال � النبِي عنِ 
موي ةاميالْق 

 

712. Əbud-Dərdə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim səhər-axşam mənə on dəfə salavat edərsə, Qiyamət günü 
şəfaətimə nail olar”.910 
 

خرج يتربز فلم جيد أحدا يتبعه فخرج عمر فاتبعه  �أن النيب � أنس ومالك بن أوس بن احلدثان  نع - ٧١٣
رأسه فقال أحسنت يا عمر حني  �راءه حىت رفع النيب و فجلسبفخارة أو مطهرة فوجده ساجدا يف مسرب فتنحى 

 وجدتين ساجدا فتنحيت عين ان جربيل جاءين فقال من صلى عليك واحدة  صلى اهللا عليه عشرا ورفع له عشر درجات
 

713. Ənəs və Malik ibn Əvs əl-Hədəsan � rəvayət edirlər ki, Peyğəmbər 
salləllahu aleyhi və səlləm subaşına (çölə) çıxdı. Arxasınca kimsənin gəldiyini 
görmədi. Sonra Ömər 
 cürdək, yaxud aftafa götürüb onun arxasınca gəl-
di. Ömər 
 onu su hovuzunun yanında səcdəyə qapanmış gördü. Ömər 
 
geri çəkilib onun arxa tərəfində oturdu. Nəhayət o, başını səcdədən qaldı-
rıb dedi: “Əhsən sənə, ey Ömər! Mənim səcdəyə qapandığımı görüb mən-
dən aralandın. Cəbrail � yanıma gəlib dedi: “Kim bir dəfə sənə salavat 
etsə, Allah ona on xeyir-dua nəsib edər və onun üçün on dərəcə yüksəl-
dər”.911 
 

CƏHƏNNƏMDƏN SIĞINIB, CƏNNƏTİ İSTƏYƏN! 
 

٧١٤ - نةَ أَبِي عريره 
 يا: النار قَالَت إِالَّ يومٍ في مرات سبع النارِ من عبد استجار ما«:� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
                                                 
909 əd-Deyləmi, 1/ 31. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1207) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da 
(№ 1530) həsən olduğunu bildirmişdir. 
910 Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 11970 .əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6357) həsən 
olduğunu bildirmişdir. 
911 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 642. əl-Albani hədisin həsən olduğunu bildirmişdir. 
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بإِنَّ! ر كدبفُالَناً ع قَد كارجتي اسنم ،هالَ فَأَجِرسأَلُ ود اهللا يبع ني ةَالْجمٍ فوي عبس اترإِالَّ م ةُ قَالَتنا: الْجي بإِنَّ! ر 

كدبأَلَنِي فُالَناً عس لْهخفَأَد«. 
 
714. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Qul bir gündə yeddi dəfə Cəhənnəmdən qorunmağını istəsə, Cə-
hənnəm belə deyər: “Ey Rəbbim, Sənin filan qulun məndən Sənə sığındı, 
onu qoru!” Həmçinin, qul bir gündə yeddi dəfə Allahdan Cənnəti istəsə, 
Cənnət belə deyər: “Ey Rəbbim, Sənin filan qulun məni istədi, onu (Cənnə-
tə) daxil et!”912 
 

٧١٥ -  كالنِ مسِ بأَن نع � ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر� » لْهخأَد مةُ اللَّهنالْج قَالَت اترةَ ثَالَثَ منالْج أَلَ اللَّهس نم
 ».رِالْجنةَ. ومنِ استجار من النارِ ثَالَثَ مرات قَالَت النار اللَّهم أَجِره من النا

 
715. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Kim Allahdan üç dəfə Cənnəti istəyərsə, Cənnət deyər: 
“Allahım, onu Cənnətə daxil et!” Kim də üç dəfə Cəhənnəmdən qorunma-
ğını istəyərsə, Cəhənnəm deyər: “Allahım, onu Cəhənnəmdən qoru!”913 
 

ZİKRİN FƏZİLƏTİ 
 

٧١٦ - نةَ أَبِى عريره 
 ذَكَرنِى فَإِنْ ذَكَرنِى، إِذَا معه وأَنا بِى، عبدى ظَن عند أَنا تعالَى اللَّه يقُولُ« � النبِى قَالَ قَالَ 
 وإِنْ ذراعا، إِلَيه تقَربت بِشبرٍ إِلَى تقَرب وإِنْ منهم، خيرٍ مٍأل فى ذَكَرته مٍأل فى ذَكَرنِى إِنْو نفِْسى، فى ذَكَرته نفِْسه فى

بقَرت ا إِلَىاعرذ تبقَرت ها، إِلَياعإِنْ بانِى وى أَتشمي هتيلَةً أَتوره« 
 
716. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Uca Allah buyurur: “Qulum mənim barəmdə nə zənn edərsə, onu 
da edəcəyəm. Məni yad etdikcə onunlayam. O, Məni öz-özlüyündə yad 
etsə, Mən də onu Öz-Özlüyümdə yad edərəm. O, Məni camaatın yanında 
yad etsə, Mən onu onlardan daha xeyirli camaatın (mələklərin) yanında 
yad edərəm. O, Mənə bir qarış yaxınlaşsa, Mən ona bir dirsək yaxınla-
şaram. O, Mənə bir dirsək yaxınlaşsa, Mən ona bir qulac yaxınlaşaram. O, 
Mənə doğru yeriyərək gəlsə, Mən ona doğru yüyürərək gələrəm”.914 
 

                                                 
912 İshaq ibn Rahaveyh, 213; ət-Tayəlisi, 2702; Əbu Yəalə, 6192. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da 
(№ 2506) səhih olduğunu bildirmişdir. 
913 ət-Tirmizi, 2572, 2772. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6275) səhih olduğunu söyləmişdir. 
914 əl-Buxari, 6856, 7405; Muslim, 4/ 2061. 
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٧١٧ -  اللَّه دبنِ عابِرِ بج نع �هأَن  بِيالن عمس�  هامطَع دنعو هولخد دنع اللَّه فَذَكَر هتيلُ بجلَ الرخقُولُ إِذَا دي

دخلَ فَلَم يذْكُر اللَّه عند دخوله قَالَ الشيطَانُ أَدركْتم الْمبِيت وإِذَا لَم يذْكُر  قَالَ الشيطَانُ لَا مبِيت لَكُم ولَا عشاَء وإِذَا
 . اللَّه عند طَعامه قَالَ أَدركْتم الْمبِيت والْعشاَء

 
717. Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurmuşdur: “Kişi evinə daxil olarkən və yemək yeyərkən Allahı 
zikr etsə, şeytan belə deyir: “Sizin (burada) nə gecələməyə, nə də yaşamağa 
yeriniz var”. Kişi evinə daxil olarkən Allahı zikr etməzsə, şeytan belə deyir: 
“Gecəni keçirə bilərsiniz”. Həmçinin, kişi yemək yeyərkən Allahı zikr et-
məzsə, şeytan belə deyir: “Həm gecələməyə, həm də yaşamağa yeriniz 
var”.915 
 

٧١٨ -  رِىدالْخ يدعأَبِى س نع 
قَالُوا ج كُملَسا أَجفَقَالَ م جِدسى الْمف لْقَةلَى حةُ عاوِيعم جرقَالَ خ.اللَّه ذْكُرا ننلَس 

لحتأَس ى لَما إِنقَالَ أَم .ا إِالَّ ذَاكنلَسا أَجم اللَّهقَالُوا و إِالَّ ذَاك كُملَسا أَجم ى قَالَ آللَّهزِلَتنبِم دا كَانَ أَحمو ةً لَكُممهت فْكُم
 ولِ اللَّهسر نيثًا  �مدح هنأَقَلَّ ع ولَ اللَّهسإِنَّ رى ونفَقَالَ  �م ابِهحأَص نم لْقَةلَى حع جرخ»كُملَسا أَجقَالُوا ». م

وا واللَّه ما أَجلَسنا قَالُ». آللَّه ما أَجلَسكُم إِالَّ ذَاك«جلَسنا نذْكُر اللَّه ونحمده علَى ما هدانا لِإلسالَمِ ومن بِه علَينا. قَالَ 
 ».يباهى بِكُم الْمالَئكَةَ �أَما إِنى لَم أَستحلفْكُم تهمةً لَكُم ولَكنه أَتانِى جِبرِيلُ فَأَخبرنِى أَنَّ اللَّه «إِالَّ ذَاك. قَالَ 

 
718. Əbu Səid əl-Xudri 
 demişdir: “Bir gün Müaviyə 
 məsciddə (elm 
üçün) toplanmış bir dəstənin yaına gəldi və dedi: “Sizi belə oturdan 
nədir?” Onlar dedilər: “Oturub Allahı zikr edirik”. Müaviyə 
 dedi: 
“Deyin: “Allaha and olsun ki, bizi burda oturdan yalnız budur!” Onlar 
dedilər: “Allaha and olsun ki, bizi burda oturdan yalnız budur!” Müaviyə 

 dedi: “Sizə and içdirməyim sizə inanmadığıma görə deyil. Allah Elçisi-
nin salləllahu aleyhi və səlləm yanında tutduğum məqama baxmayaraq, mən-
dən az hədis rəvayət edən bir kəs yoxdur. Bir dəfə Allah Elçisi salləllahu 

aleyhi və səlləm məsciddə (elm üçün) toplanmış səhabələrin yanına gəlib 
soruşdu: “Sizi belə oturdan nədir?” Onlar dedilər: “Oturub Allahı zikr edir, 
bizi İslama hidayət etməsinə və bununla bizə mərhəmət etməsinə qarşılıq 
olaraq Ona həmd edirik”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm soruşdu: 
“Deyin: “Allaha and olsun ki, bizi burda oturdan yalnız budur!” Onlar 
dedilər: “Allaha and olsun ki, bizi burda oturdan yalnız budur!” Allah 
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Sizə and içdirməyim sizə inanma-

                                                 
915 Muslim, 2018, 3762, 5381. 
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dığıma görə deyil. Lakin, Cəbrail yanıma gəlib Allahın � mələklərin qarşı-
sında sizinlə öyündüyünü xəbər verdi”.916 
 

٧١٩ - ناِء أَبِى عدرالد 
 درجاتكُم فى اوأَرفَعه مليككُم عند وأَزكَاها أَعمالكُم بِخيرِ أُنبئُكُم أَالَ« � النبِى قَالَ قَالَ 
ريخو لَكُم نفَاقِ مبِ إِنرِقِ الذَّهالْوو ريخو لَكُم نا أَنْ ملْقَوت كُمودوا عرِبضفَت ماقَهنوا أَعرِبضيو اقَكُمنلَى قَالُوا. »أَعب .
 .اللَّه ذكْرِ من اللَّه عذَابِ من أَنجى شىٌء ما 
 جبلٍ بن معاذُ فَقَالَ. »تعالَى اللَّه ذكْر« قَالَ

 
719. Əbud-Dərdə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Sizə əməllərinizin ən xeyirlisi, Hökmdarınız dərgahında ən 
təmizi, dərəcələrinizdən ən yüksəyi, sizin üçün qızıl, gümüş xərcləməkdən, 
düşməninizlə qarşılaşıb onların boyunlarını vurmağınızdan, onların da 
sizin boyunlarınızı vurmasından daha xeyirlisini bildirim?” Dedilər: “Bəli”. 
O buyurdu: “Uca Allahı zikr etmək”. Muaz ibn Cəbəl 
 dedi: “Allahın 
əzabından xilas edən ən yaxşı (vasitə) Allahı zikr etməkdir”.917 
 

٧٢٠ - نةَ عقْبنِ عرٍ بامع 
 ملَك، ردفه كَانَ إِالَّ وذكْرِه بِاِهللا مسيرِه في يخلُوا راكبٍ من ما« :� النبِي قَالَ: قَالَ 
 .»شيطَانٌ ردفه انَكَ إِالَّ ونحوِه بِشعرٍ يخلُوا والَ

 
720. Uqbə ibn Amir 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Miniyə oturub yol gedərkən Allahı zikr etmək üçün vaxt ayıran 
elə bir kəs yoxdur ki, arxasında bir mələk oturmasın. (Miniyə oturub yol 
gedərkən) şeir və ona bənzər şeylərə vaxt ayıran elə bir kəs yoxdur ki, 
arxasında bir şeytan oturmasın”.918 
 


 عن أَبِى هريرةَ  - ٧٢١ ولُ اللَّهسقَالَ كَانَ ر� لَى جع ركَّةَ فَمى طَرِيقِ مف ِسريانُ فَقَالَ يدمج قَالُ لَهلٍ يوا «بريس
 ».الذَّاكرونَ اللَّه كَثريا والذَّاكرات«قَالُوا وما الْمفَردونَ يا رسولَ اللَّه قَالَ ». هذَا جمدانُ سبق الْمفَردونَ

 
721. Əbu Hureyra 
 demişdir: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm Məkkə 
yolunda gedərkən Cumdən adlı bir dağın yanından keçdi və buyurdu: 
“Gedin, bu Cumdəndir! Mufərridlər (Allahı təkləşdirənlər) hamını geridə 
qoydular”. Səhabələr: “Mufərridlər kimlərdir, ey Allahın Elçisi?” O buyur-
du: “Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlardır”.919 

                                                 
916 Muslim, 7032. 
917 ət-Tirmizi, 3377, 3704. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
918 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 895. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5706) həsən olduğunu 
bildirib. 
919 Muslim, 6984. 
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 قَالُوا: يا رسولَ اِهللا ومنِ الْمفَردون؟ قَالَ:». سبق الْمفَردونَ« :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
عن أَبِي هريرة  - ٧٢٢

  ».الَّذين يهترون في ذكْرِ اِهللا«
 
722. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Təkləşdirənlər önə keçdilər”. Dedilər: “Ey Allahın Elçisi, təkləşdi-
rənlər kimlərdir?” O buyurdu: “Özlərini Allahı zikr etməyə həsr edən-
lər”.920 
 

٧٢٣ - نع دبع نِ اللَّهب رمنِ � عع بِيالن � هقُولُ نَكَا أَنكُلِّ إِنَّ: يٍء ليقَالَةً شإِنَّ, صقَالَةَ والْقُلُوبِ ص كْرذ اللَّه 
 يضرِب أَنْ إِالَّ, الْجِهاد والَ: قَالَ اللَّه؟ سبِيلِ في الْجِهاد والَ: قَالُوا اللَّه ذكْرِ من اللَّه عذَابِ من أَنجى شىٍء من وما, �
يبِسهى فتح عقَطني.  

 
723. Abdullah ibn Ömər � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Həqiqətən, hər bir şeyin təmizləyicisi vardır. Qəlblərin 
təmizləyicisi Allahı � zikr etməkdir. Allahı zikr etməkdən də Allahın 
əzabından daha çox xilas edən başqa bir şey yoxdur”. Dedilər: “Allah 
yolunda cihad etməkdən də?” O buyurdu: “Cihad etməkdən də, yalnız 
öldürülənə qədər qılıncı ilə döyüşən istisnadır”.921 
 

٧٢٤ - نع دبنِ اِهللا عالَمٍ بس 
 يزالُ يا موسى الَ: قَالَ لَك، ينبغي الَّذي كْرالش ما ربِ، يا:  �موسى قَالَ: قَالَ 
  ذكْرِي من رطْبا لسانك

 
724. Abdullah ibn Səlamın 
 rəvayətinə görə Musa � demişdir: “Ey Rəbb! 
Sənə layiq olan şükür nədir?” Allah buyurdu: “Ey Musa, dilin Məni zikr 
etməkdən qurumasın!”922 
 

 و ينفقَه أَنْ بِالْمالِ بخلَ يكَابِده أَنْ اللَّيلُ عن منكُم عجز من: � اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ � عباسٍ ابنِ عنِ - ٧٢٥
نبنِ جع ودأَنْ الْع هداهجي ركْثكْرِ فَلْياهللا ذ. 

 
725. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim gecə (namaza) qalxmağa çətinlik çəkər, malı xərcləməyə 
xəsislik edər və ya düşmənlə vuruşmaqdan qorxarsa, Allahı çox zikr 

                                                 
920 Əhməd, 8273. Şueyb əl-Arnavut isnadını Muslimin şərtlərinə görə səhih olduğunu bildirmişdir. 
921 əl-Beyhəqi “Dəavətul-Kəbir” 19. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1495) səhih li-ğeyrihi 
olduğunu bildirmişdir. 
922 İbn Əbud-Dunyə “əş-Şukur” 39; Əbu Yəalə “Tabaqat əl-Hənəbilə” 1/ 194; İbn Mubarək “əz-Zühd” 
942. Əbu Usamə Səlim ibn İyd əl-Hilali səhih olduğunu bildirmişdir. 
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etsin”.923 
 

٧٢٦ - نسِ عنِ أَنب كالم  
 حتى الْغداة صالَة من تعالَى اللَّه يذْكُرونَ قَومٍ مع دأَقْع َألنْ« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
طْلُعت سمالش بأَح إِلَى نأَنْ م قتةً أُععبأَر نم لَديلَ واعمَألنْ إِسو دأَقْع عمٍ مونَ قَوذْكُري اللَّه نم الَةرِ صصأَنْ إِلَى الْع 

برغت سمالش بأَح إِلَى نأَنْ م قتةً أُععبأَر«. 

 
726. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Sübh namazından gün çıxana qədər Uca Allahı zikr edən camaatla 
oturmaq, mənim üçün İsmayıl övladından dörd qulu azad etməkdən daha 
sevimlidir. Həmçinin, Əsr namazından gün batana qədər Allahı zikr edən 
camaatla oturmaq, mənim üçün dörd qul azad etməkdən daha sevimli-
dir“.924  
 

DİLİN ALLAHIN ZİKRİNDƏN QURUMASIN! 
 

٧٢٧ - نع دبنِ اِهللا عر بسب ازنِيالْم 
 الناسِ أَي اِهللا رسولَ يا: أَحدهما فَقَالَ � اِهللا رسولِ إِلَى أَعرابِيان جاَء: قَالَ 
ريى« :قَالَ خطُوب نمطَالَ ل هرمع نسحو لهمقَالَ. »عر واآلخ :لِ أَيمالْع ريأَنْ« :قَالَ خ فَارِقا تينالد انسلوك طْبر 
نكْرِ ماِهللا ذ«. 

 
727. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Busr əl-Muzəni 
 demişdir: “İki bədəvi 
Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəldi və onlardan biri soruşdu: 
“Ey Allahın Elçisi, hansı insan ən xeyirlidir?” O buyurdu: “Ömrü üzün və 
əməli gözəl olana Tubə olsun!” Digəri dedi: “Hansı əməl ən xeyirlidir?” 
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Dilin Allahın zikrindən quru-
madığı halda dünyadan ayrıl”.925 
 

 اللَّه؟ إِلَى أَحب اَألعمالِ أَي: قُلْت أَنْ � اللَّه رسولَ علَيه فَارقْت كَالمٍ آخر إِنَّ: لَهم قَالَ
  جبلٍ بن معاذَ أن - ٧٢٨
  "اللَّه ذكْرِ من رطْب ولسانك تموت أَنْ" :قَالَ

 
728. Muaz ibn Cəbəl 
 demişdir: “Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm 
ayrılarkən son eşitdiyim kəlmə, “Hansı əməl Allaha daha sevimlidir?”- 

                                                 
923 əl-Bəzzar, 4904. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1496) səhih li-ğeyrihi olduğunu bildir-
mişdir. 
924 Əbu Davud, 3667, 3669. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
925 Əbu Nueym “Hilyətul-Əuliyə” 355. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3282) səhih olduğunu 
bildirmişdir. 
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sualıma, “Dilin ölənə qədər Allahı zikr etməkdən qurumasın”- cavabını 
verməsidir”.926 
 

ثُرت علَى فَأَخبِرنِى بِشىٍء أَتشبثُ أَنَّ رجالً قَالَ يا رسولَ اللَّه إِنَّ شرائع اِإلسالَمِ قَد كَ 
عن عبد اللَّه بنِ بسرٍ  - ٧٢٩
 ».الَ يزالُ لسانك رطْبا من ذكْرِ اللَّه«بِه. قَالَ 

 
729. Abdullah ibn Busr 
 rəvayət edir ki, bir kişi dedi: “Ey Allahın Elçisi, 
İslam ayinlərinin çoxluğu mənə ağır gəlir. Mənə elə bir şey öyrət ki, ondan 
bərk yapışım”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Dilin Allahı 
zikr etməkdən qurumasın!”927 
 

AZANI EŞİDƏN ZAMAN DEYİLƏN ZİKR 
 

مؤذِّنَ أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه أَنه قَالَ من قَالَ حني يسمع الْ �عن رسولِ اللَّه  � عن سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ - ٧٣٠
بِالْإِسولًا وسر دمحبِما وبر بِاللَّه يتضر ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو لَه رِيكلَا ش هدحوهبذَن لَه را غُفينلَامِ د  

 
730. Səd ibn Əbu Vəqqas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurmuşdur: “Kim azanı eşidərək: “Əşhədu əl-lə iləhə illəllahu vah-
dəhu lə şəriykə ləhu və ənnə Muhəmmədən abduhu va Rasuluhu. Radıytu 
billəhi Rabbən və bi Muhəmmədin rasulən, va bil-İsləmi diynən! 928 ”- 
deyərsə, günahı bağışlanar”.929 
 

٧٣١ - عما سةَ أَبريره  
 قَالَ من« � اللَّه رسولُ قَالَ سكَت فَلَما ينادى
  بِالَلٌ فَقَام � اللَّه رسولِ مع كُنا يقُولُ
 .»الْجنةَ دخلَ يقينا هذَا مثْلَ

 
731. Əbu Hureyra 
 buyurur: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm ilə 
birlikdə idik. Bilal 
 ayağa qalxaraq azan oxumağa başladı. Azanı 
bitirdikdə Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Kim bunu 
yəqinliklə təkrar edərsə, Cənnətə girər”.930 

                                                 
926 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 208, 16634. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1492) həsən 
səhih olduğunu bildirmişdir. 
927 ət-Tirmizi, 3375, 3702. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
928 Tərcüməsi: Mən də şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki 
yoxdur və şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir! Allahın Rəbb, Muhəmmədin elçi və 
İslamın din olduğundan razıyam! (Bu, müəzzinin şəhadət gətirməsinin ardınca deyilir. İbn Xuzeymə, 1/ 
220). 
929 Muslim, 386, 579, 877. 
930 ən-Nəsəi, 674, 682; Əhməd 38270. əl-Albani hədisin həsən olduğunu bildirmişdir. 
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إِذَا قَالَ الْمؤذِّنُ اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر فَقَالَ أَحدكُم اللَّه أَكْبر اللَّه  �ولُ اللَّه قَالَ رس قَالَ
 عمر بنِ الْخطَّابِ  - ٧٣٢

هقَالَ أَش ثُم إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهقَالَ أَش إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهقَالَ أَش ثُم رأَكْبحأَنَّ م ا ددمحأَنَّ م دهقَالَ أَش ولُ اللَّهسا ردم
فَلَاحِ قَالَ لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه رسولُ اللَّه ثُم قَالَ حي علَى الصلَاة قَالَ لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه ثُم قَالَ حي علَى الْ

قَالَ اللَّه إِلَّ ثُم قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه قَالَ لَا إِلَه ثُم رأَكْب اللَّه رأَكْب قَالَ اللَّه رأَكْب اللَّه رةَأَكْبنلَ الْجخد قَلْبِه نم ا اللَّه 
 
732. Ömər ibn Xəttab 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Müəzzin: “Allahu Əkbər, Allahu Əkbər”- dedikdə, sizdən 
biriniz “Allahu Əkbər, Allahu Əkbər”- deyərsə; müəzzin: “Əşhədu əl-lə 
iləhə illəllah” dedikdə, o da “Əşhədu əl-lə iləhə illəllah”- deyərsə; müəzzin: 
“Əşhədu ənnə Muhəmmədən Rasulullah”- dedikdə, o da “Əşhədu ənnə 
Muhəmmədən Rasulullah”- deyərsə; müəzzin: “Həyyə aləs-saləh”- dedik-
də, o da: “Lə həulə və lə quvvətə illə billəh” deyərsə; müəzzin: “Həyyə aləl-
fələh”- dedikdə, o: “Lə həulə və lə quvvətə illə billəh”- deyərsə; müəzzin: 
“Allahu Əkbər, Allahu Əkbər”- dedikdə, o da “Allahu Əkbər, Allahu 
Əkbər”- deyərsə; müəzzin: “Lə iləhə illəllah” dedikdə, o da ürəkdən “Lə 
iləhə illəllah”- deyərsə, Cənnətə girər”.931 
 

ƏL-VƏSİLƏ 
 


 عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ  - ٧٣٣هبِ أَنالن عمس لُّوا  �يص قُولُ ثُما يثْلَ مذِّنَ فَقُولُوا مؤالْم متعمقُولُ إِذَا سي
غي إِلَّا لعبد نها منزِلَةٌ في الْجنة لَا تنبعلَي فَإِنه من صلَّى علَي صلَاةً صلَّى اللَّه علَيه بِها عشرا ثُم سلُوا اللَّه لي الْوسيلَةَ فَإِ

 من عباد اللَّه وأَرجو أَنْ أَكُونَ أَنا هو فَمن سأَلَ لي الْوسيلَةَ حلَّت لَه الشفَاعةُ
 
733. Abdullah ibn Amr ibn əl-As 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu 

aleyhi və səlləm demişdir: “Müəzzinin azan verdiyini eşitdiyiniz zaman siz də 
onun dediklərini təkrar edin, sonra da mənə salavat edin. Kim mənə bir 
salavat edərsə, Allah ona bunun sayəsində on salavat edər. Sonra Allahdan 
mənim üçün “əl-Vəsilə” istəyin. Həqiqətən o, Cənnətdə Allahın qulların-
dan bir qul üçün layiq görülmüş bir yerdir. Mən ümid edirəm ki, o yer 
mənə veriləcəkdir. Kim mənim üçün “əl-Vəsilə” istəyərsə, şəfaətimə nail 
olar”.932 
 

٧٣٤ - نأَبِي ع يدعس رِيدالْخ 
 أَنْ اَهللا فَسلوا درجةٌ، قهافَو لَيس اِهللا، عند درجةٌ الْوسيلةُ«: � اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
 .»الْوسيلَةَ يؤتينِي

                                                 
931 Muslim, 385, 578, 876. 
932 Muslim, 384, 577, 875. 
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734. Əbu Səid əl-Xudri 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “əl-Vəsilə” Allahın dərgahında elə bir dərəcədir ki, ondan üstün 
bir dərəcə yoxdur. Elə isə Allaha dua edin ki, “əl-Vəsilə”ni mənə versin”.933 
 

٧٣٥ -  نعاللَّه دبنِ عابِرِ بج �،  ولَ اللَّهسقَالَ �أَنَّ ر: » ةامالت ةوعالد هذه بر ماَء اللَّهدالن عمسي نيقَالَ ح نم
   .»لْفَضيلَةَ وابعثْه مقَاما محمودا الَّذى وعدته، حلَّت لَه شفَاعتى يوم الْقيامةوالصالَة الْقَائمة آت محمدا الْوسيلَةَ وا

 
735. Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Kim azanı eşitdikdə934: “Allahummə Rabbə həzihid-dəvə-
tit-tammə, vəs-səlatil qaimə, ə'ti Muhəmmədənil-vəsilətə vəl-fədilətə, vəb'as-
hu məqamən məhmudənilləzi vəadtəhu”935- deyərsə, Qiyamət günü mənim 
şəfaətimə qovuşar”.936 Digər rəvayətdə belə deyilir:  
 

DƏSTƏMAZDAN SONRA DEYİLƏN ZİKR 
 

٧٣٦ - عأَبِي س نع يد
 بِينِ النقَالَ: �: ع » تإِالَّ أَن أَنْ الَ إِلَه دهأَش كدمبِحو ماللَّه كانحبأَ فَقَالَ: سضوت نم
 ».استغفرك وأَتوب إِلَيك كُتب في رِق ثُم طُبِع بِطَابِعٍ فَلَم يكْسر إِلَى يومِ الْقيامة

 
736. Əbu Səid 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demiş-
dir: “Kim dəstəmaz alıb bu duanı: “Subhənəkə Allahummə və bihəmdikə, 
əşhədu əl-lə iləhə illə əntə, əstəğfirukə və ətubu ileyk937”- deyərsə, dəri938 
üzərinə yazılıb möhür vurular və Qiyamətə qədər qırılmaz”.939 
 

 يوم نورا لَه كَانت أنزلت كَما الْكَهف سورة قَرأَ من«: � اهللا رسول قَالَ: قَالَ
  الْخدرِي سعيد أيب عن - ٧٣٧
: قَالَ مثَّ توضأَ و من علَيه، يسلط مل الدجال خرج مثَّ آخرها من آيات عشر قَرأَ ومن مكَّة، إِلَى مقَامه من الْقيامة

كانحبس ماللَّه كدمبِحو دهلَا أَنْ أَش إلَّا إلَه تأَن كرفغتأَس وبأَتو كإلَي بي كُتف قر ثُم عٍ طُبِعبِطَاب فَلَم ركْسمِ إلَى يوي 

                                                 
933 Əhməd, 11722. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 7151) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 
3571) səhih olduğunu bildirmişdir. 
934 Yəni azanı tam eşitdikdən sonra deyilir. Belə ki, Muslimin Abdullah ibn Amrdan 
 rəvayət ediyi 
hədisdə belə deyilir: “Müəzzinin dediklərini deyin, sonra mənim üçün (Allahdan) vəsilə istəyin”. 
(Muslim, Namaz, 384). 
935 Tərcüməsi: Bu tam dəvətin və qılınacaq namazın Rəbbi olan Allahım! Muhəmmədə vasitəçilik haqqı 
və fəzilət ver. Onu vəd etdiyin təriflənən məqama çatdır! 
936 əl-Buxari, 614. 
937 Tərcüməsi: Ey pak və müqəddəs olan Allahım, Sənə həmd olsun! Şəhadət verirəm ki, Səndən başqa 
haqq ilah yoxdur. Səndən bağışlanmağımı diləyir və Sənə tövbə edirəm! 
938 Qədimdə yazı üçün dəri işlədirdilər. 
939 əl-Hakim, 564, 2072. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib” (№ 220), “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha” (№ 
2333) və “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6170) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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ةاميالْق« 

 

737. Əbu Səid əl-Xudri 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim “əl-Kəhf” surəsini nazil olduğu kimi oxuyarsa, bu, onun 
üçün Qiyamət günü durduğu yerdən Məkkəyə qədər nur olacaq. Kim 
onun axırıncı on ayəsini oxuyar, sonra Dəccal peyda olarsa, ona təsir gös-
tərə bilməz. Kim dəstəmaz alıb bu duanı: “Subhənəkə Allahummə və 
bihəmdikə, əşhədu əl-lə iləhə illə əntə, əstəğfirukə və ətubu ileyk940”– de-
yərsə, dəri941 üzərinə yazılıb xətmi vurular və Qiyamətə qədər sınmaz”.942 
 

MƏSCİDƏ GİRƏRKƏN EDİLƏN ZİKR 
 

أَعوذُ بِاللَّه الْعظيمِ، :«أَنه كَانَ إِذَا دخلَ الْمسجِد قَالَ  �: عن النبِي �ه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ عن عبد اللَّ - ٧٣٨
إِذَا قَالَ ذَلك قَالَ فَ« قَالَ:». نعم:«قُلْت ». أَقَطْ؟«قَالَ: ». وبِوجهِه الْكَرِميِ، وسلْطَانِه الْقَدميِ من الشيطَان الرجِيمِ

 ».الشيطَانُ: حفظَ مني سائر الْيومِ
 
738. Abdullah ibn Amr ibn əl-As 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu 

aleyhi və səlləm məscidə girərkən dedi: “Əuzu billəhil-Azim və bivəchihil-
Kərim və sultanihil-qadim minəş-şeytanir-racim943”. (Məscidə girərkən) bu-
nu söylədikdə şeytan belə deyir: “O, günün qalan hissəsini də məndən 
qorundu”.944 
 

NAMAZDA EDİLƏN DUALARIN FƏZİLƏTİ 
 

٧٣٩ - نسٍ عأَن
 قَضى فَلَما. فيه مباركاً طَيباً كَثرياً حمداً للَّه الْحمد فَقَالَ الصالَة فى � والنبِى رجلٌ جاَء قَالَ  
بِىالَةَ � النقَالَ الص »كُملُ أَيةَ الْقَائمكَذَا كَذَا كَلقَالَ. »و مفَأَر ما - قَالَ - الْقَوهادارٍ ثَالَثَ فَأَعرلٌ فَقَالَ مجا را أَنهقُلْت 
 ربهم سأَلُوا حتى يكْتبونها كَيف دروا فَما ملَكاً عشر اثْنا ابتدرها لَقَد« � النبِى فَقَالَ قَالَ. خيرالْ إِالَّ بِها أَردت وما
 »عبدى قَالَ كَما اكْتبوها قَالَ �

 
739. Ənəs 
 demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm namaz qılarkən 
bir kişi gəlib dedi: “Allaha həmd olsun, (özü də) çoxlu, xoş, mübarək bir 

                                                 
940 Tərcüməsi: Ey nöqsansız və pak olan Allahım, Sənə həmd olsun! Şəhadət verirəm ki, Səndən başqa 
haqq ilah yoxdur. Səndən bağışlanmağımı diləyir və Sənə tövbə edirəm! 
941 Qədimdə yazı üçün dəri işlədirdilər. 
942 əl-Hakim, 2072. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib” (№ 1473) səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirib. 
943 Tərcüməsi: Qovulmuş şeytandan Əzəmətli Allaha, Onun kəramətli Üzünə və Onun əzəli hökm-
ranlığına sığınıram. 
944 Əbu Davud, 466. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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həmd! 945 ” Namazı bitirdikdən sonra Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
soruşdu: “Bu kəlməni deyən kimdir!” İnsanlar susdular və o, bunu üç dəfə 
təkrarladı. Həmin kişi dedi: “Onu mən dedim və onu deməkdə də istəyim 
yalnız xeyir idi”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Artıq on iki 
mələk (onu yazmaq üçün bir-biri ilə) yarışdılar, lakin onu necə yazacaq-
larını bilmədilər. Nəhayət Rəbblərindən � soruşdular, O da: “Qulumun 
söylədiyi kimi yazın!”- deyə buyurdu”.946 
 

 للَّه والْحمد كَبِريا أَكْبر اللَّه الْقَومِ من رجلٌ قَالَ إِذْ � اللَّه رسولِ مع نصلِّى نحن بينما قَالَ � عمر ابنِ عنِ - ٧٤٠
. اللَّه رسولَ يا أَنا الْقَومِ من رجلٌ فَقَالَ. »وكَذَا كَذَا الْقَائلُ منِ« � اللَّه رسولُ الَفَقَ. وأَصيالً بكْرةً اللَّه وسبحانَ كَثريا
 .� اللَّه رسولِ من سمعتهن منذُ تركْتهن ما عمر ابن قَالَ. »السماِء أَبواب لَها فُتحت لَها عجِبت« قَالَ

 
740. İbn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm ilə 
birlikdə namaz qılarkən camaatdan biri dedi: “Allahu əkbəru kəbiyran, 
vəlhəmdulilləhi kəsiyran, və subhənəllahi bukratən və əsiylən947”. Allah 
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm soruşdu: “Bunu deyən kimdir?” Həmin kişi 
dedi: “Mənəm, ey Allahın Elçisi!” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyur-
du: “Bu kəlmələrə təəccübləndim, səma qapıları bunun üçün açıldı”. İbn 
Ömər � dedi: “Bu kəlmələri Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm 
eşitdiyim gündən bəri tərk etmədim”.948 
 

٧٤١ -  ىقرعٍ الزافنِ رةَ برِفَاع نع�  بِىاَء النرلِّى وصا نموا يقَالَ:  �قَالَ: كُن ةكْعالر نم هأْسر فَعا رفَلَم» اللَّه عمس
هدمح نمل .« اَءهرلٌ وجقَالَ: قَالَ ر فرصا انفَلَم ،يهكًا فاربا مبا طَيريا كَثدمح ،دمالْح لَكا ونبر»كَلِّمتنِ الْمقَالَ: »م ،
 ».رأَيت بِضعةً وثَالَثني ملَكًا يبتدرونها، أَيهم يكْتبها أَولُ«أَنا، قَالَ: 

 
741. Rəvayət edilir ki, Rifaa ibn Rafi əz-Zuraqi � demişdir: “Bir dəfə biz 
Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm arxasında namaz qılırdıq. Rukudan 
başını qaldırıb: “Səmi Allahu limən həmidəh949”- dedi. Arxasında duran bir 
nəfər isə: “Rabbənə və ləkəl-həmd, həmdən, kəsiran, tayyibən, mubarəkən 
fihi950”- dedi. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm namazı bitirdikdən sonra 
soruşdu: “Bunu deyən kim idi?” (Əshabə): “Mən”- dedi. (Onda Peyğəmbər 

                                                 
945 Transkripsiyası: Əlhəmdulilləhi həmdən kəsiyran tayyibən mubərakən fihi. 
946 Əhməd, 12988, 13341, 13843. Şueyb əl-Arnavut isnadını əl-Buxari və Muslimin şərtlərinə görə səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
947 Tərcüməsi: Allah ən Böyükdür, Allaha çoxlu həmd olsun, səhər-axşam Allaha təriflər olsun! 

948 ət-Tirmizi, 3592, 3941. əl-Albani bu hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
949 Tərcüməsi: Allah Ona həmd deyənləri eşidir. 
950 Tərcüməsi: Ey Rəbbimiz! Sənə həmd olsun, özü də çoxlu, xoş, mübarək bir həmd! 
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salləllahu aleyhi və səlləm) buyurdu: “Mən otuzdan çox mələk gördüm ki, bu 
sözü hansı biri daha tez yazacaq deyə, bir-birini ötməyə çalışırdılar”.951 
 

İSTİFTAHDA952 DEYİLƏN ZİKRİN FƏZİLƏTİ 
 

٧٤٢ - نع دباِهللا ع 
 وبِحمدك، اللَّهم سبحانك: الْعبد يقُولَ أَنْ اِهللا إِلَى الْكَالَمِ أَحب إِنَّ: � اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
وكاربت ،كمالَى اسعتو ،كدالَ جو إِلَه كرإِنَّ ،غَيو ضغقُولَ أَنْ اِهللا إِلَى الْكَالَمِ أَبلُ يجلِ الرجلرقِ: لات قُولُ اللَّهفَي :كلَيع 

كفْسن. 

 
742. Abdullah 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demiş-
dir: “Həqiqətən, Allaha ən sevimli kəlmə qulun belə deməsidir: “Subhənə-
kə Allahummə və bihəmdikə və təbərakə ismukə və təalə cəddukə və lə ilə-
hə ğayrukə953”. Həqiqətən, Allahın nifrət etdiyi kəlmə isə bir kişinin digə-
rinə: ”Allahdan qorx!”- dedikdə, onun: “Get, öz işinlə məşğul ol!”- deməsi-
dir”.954 
 

NAMAZDAN SONRA EDİLƏN ZİKRLƏR 
 

٧٤٣ -  نةَ أَبِىعريره �اَء :قَالَ اُء جإِلَى الْفُقَر بِىفَقَالُوا � الن بلُ ذَهثُورِ أَهالد نالِ مواَألم اتجرالَ بِالديمِ الْععالنو 
قلُّونَ يمِ،الْمصا يلِّى، كَمصونَ نومصيا وكَم ،ومصن ملَهلٌ وفَض نالٍ موونَ أَمجحا، يونَ، بِهرمتعيونَ، وداهجيو 

 أَنتم من خير وكُنتم بعدكُم، أَحد درِكْكُمي ولَم سبقَكُم من أَدركْتم بِه أَخذْتم إِنْ بِأَمرٍ أُحدثُكُم أَالَ« :قَالَ ويتصدقُونَ
نيب ،هيانرإِالَّ ظَه نلَ ممع ثْلَهونَ محبسونَ، تدمحتونَ وركَبتو لْفكُلِّ خ الَةثَالَثًا ص نيثَالَثاوِي:  .»واقَالَ الرلَفْنتفَاخ 
 سبحانَ تقُولُ« :فَقَالَ إِلَيه فَرجعت. وثَالَثني أَربعا ونكَبر وثَالَثني، ثَالَثًا ونحمد وثَالَثني، ثَالَثًا نسبح ابعضن فَقَالَ بيننا
،اللَّه دمالْحو ،لَّهل اللَّهو ،رى أَكْبتكُونَ حي نهنم ثَالَ ثَالَثًا كُلِّهِنونيو قَالَ«... .»ثحٍ أَبالص عجاُء فَرفُقَر اجِرِينهإِلَى الْم 

 من يؤتيه اللَّه فَضلُ ذَلك« � اللَّه رسولُ فَقَالَ. مثْلَه فَفَعلُوا فَعلْنا بِما اَألموالِ أَهلُ إِخواننا سمع فَقَالُوا � اللَّه رسولِ
  .»يشاُء

 
743. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Kasıblar Peyğəmbərin 
salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib dedilər: “Varlılar ən yüksək məqamlara 
və tükənməz nemətlərə nail olacaqlar. Onlar bizim kimi namaz qılır və 

                                                 
951 əl-Buxari, 799. 
952 Namaza başlayarkən birinci təkbirdən sonra edilən açılıış duası. 
953 Tərcüməsi: Allahım, Sən pak və müqəddəssən, Sənə həmd olsun, Sənin adın mübarək, Əzəmətin 
ucadır. Səndən başqa həqiqi ilah yoxdur! 
954  ən-Nəsəi “Sünənul-Kubra” 10619. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2598, 2939) səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
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bizim kimi oruc tuturlar, üstəlik onların çoxlu var-dövləti vardır ki, bunun 
sayəsində həcc və ümrə ziyarətinə gedirlər, (Allah yolunda) cihad edir və 
sədəqə verirlər”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Sizə elə bir 
şey öyrədimmi ki, onu yerinə yetirməklə sizi ötüb keçənlərə çatasınız, 
sizdən sonra yaşayanlardan heç kəs sizə çata bilməsin və sizin etdiyinizi 
edənlər istisna olmaqla, aranızda olan kimsələrin ən xeyirlisi siz olasınız? 
Hər (vacib) namazdan sonra otuz üç dəfə “subhanəllah”, “Əlhəmdulilləh” 
və “Allahu Əkbər” deyin!” Hədisin ravisi demişdir: “(Bu səbəbdən) bizim 
aramızda fikir ayrılığı düşdü. Bəzilərimiz dedilər: “Biz otuz üç dəfə 
“subhanəllah”, otuz üç dəfə “Əlhəmdulilləh” və otuz dörd dəfə “Allahu 
Əkbər” deməliyik”. Mən (bu haqda Əbu Salehə) sual verdim. O dedi: “Otuz 
üç dəfə “subhanəllah”, otuz üç dəfə “Əlhəmdulilləh” və otuz üç dəfə 
“Allahu Əkbər” de!”955 Digər rəvayətdə bu əlavə vardır: “...Əbu Salih 
 
deyir: “Bir müddət keçdikdən sonra kasıb mühacirlər956 Peyğəmbərin 
salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib dedilər: “Varlı qardaşlarımız bizim 
dediklərimizi eşitdilər. İndi onlar da bu zikrləri deyirlər”. Peyğəmbər 
salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Bu, Allahın lütfüdür, onu istədiyinə 
verər”.957 
 

٧٤٤ - نبِ عنِ كَعةَ برجع  
 ثَالَثًا صالَة كُلِّ دبرِ فى اللَّه يسبح قَائلُهن يخيب الَ معقِّبات« � هاللَّ رسولُ قَالَ قَالَ
نيثَالَثو هدمحيثَالَثًا و نيثَالَثو هركَبيا وعبأَر نيثَالَثو«. 

 
744. Kəb ibn Ucra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Hər namazdan sonra edilən zikrlər vardır ki, onları deyənlər 
xəsarətə uğramazlar. Otuz üç dəfə təsbih (Subhənallah), otuz üç dəfə təh-
mid (Əlhəmdulilləh) və otuz dörd dəfə təkbir (Allahu Əkbər) etmək”.958  
 


 عن أَبِي هريرةَ - ٧٤٥ ع ولِ اللَّهسر ن�  نيثَلَاثثَلَاثًا و اللَّه دمحو نيثَلَاثثَلَاثًا و لَاةرِ كُلِّ صبي دف اللَّه حبس نم
و إِلَّا اللَّه لَا إِلَه ائَةالْم اممقَالَ تونَ وعستةٌ وعست كلفَت نيثَلَاثثَلَاثًا و اللَّه ركَبودح وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه لَه رِيكلَا ش ه

  علَى كُلِّ شيٍء قَدير غُفرت خطَاياه وإِنْ كَانت مثْلَ زبد الْبحرِ
 
745. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 

                                                 
955 əl-Buxari, 843. 
956  Məkkənin fəthindən, yəni hicrətin səkkizinci ilindən əvvəl Məkkədən Mədinəyə hicrət edənlər 
(köçənlər).  
957 Muslim, 1346, 1375. 
958 ən-Nəsəi, 1349, 1357. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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buyurdu: “Kim hər namazdan sonra otuz üç dəfə “Subhənəllah”, otuz üç 
dəfə “Əlhəmdulilləh”, otuz üç dəfə “Allahu Əkbər” deyərsə, bunlar doxsan 
doqquzdur. Yüzü tamamlayaraq: “Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləhu, 
ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir959”- deyərsə, 
onun günahları dənizin köpükləri qədər olsa belə bağışlanar”.960 
 


 عن معاذ بنِ جبلٍ  - ٧٤٦ ولَ اللَّهسقَالَ  �أَنَّ رو هدذَ بِيأَخ»كبى ُألحإِن اللَّهو كبى ُألحإِن اللَّهاذُ وعا مفَقَالَ ». ي
»عداذُ الَ تعا مي يكأُوصكتادبنِ عسحو كْرِكشو كْرِكلَى ذى عنأَع مقُولُ اللَّهت الَةرِ كُلِّ صبى دف ن .« كى بِذَلصأَوو

 معاذٌ الصنابِحى وأَوصى بِه الصنابِحى أَبا عبد الرحمنِ.
 
746. Muaz ibn Cəbəl 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
əlimdən tutub buyurdu: “Ey Muaz, Allaha and olsun ki, həqiqətən, mən 
səni sevirəm. Allaha and olsun ki, həqiqətən, mən səni sevirəm. Ey Muaz, 
sənə tövsiyə edirəm ki, hər namazın arxasınca: “Allahummə, əinni alə 
zikrikə va şukrikə va husni ibədətikə961”- deməyi tərk etməyəsən”.962 
 

SÜBH NAMAZINDAN SONRA EDİLƏN ZİKRLƏR 
 

 إِذَا قَالَ من :يقُولُ � اللَّه رسولَ سمعت: قَالَ بِإِفْرِيقيةَ، يكُونُ وكَانَ � اللَّه رسولِ صاحبِ
  الْمنيذرِ عنِ - ٧٤٧
حبأَص :يتضر ا، بِاللَّهبالمِ ربِاِإلسا، ويند دمحبِما، وبِيا نفَأَن يمعذَ الزآلخ هدى بِيتح لَهخةَ أُدنالْج. 

 
747. Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm əshabından olan Muneyzir 
 
rəvayət edir ki, Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşıtdim: 
“Kim səhərə çıxaraq: “Radıtu billəhi Rabbən, və bil-İsləmi dinən, və bi 
Muhəmmədin nəbiyyən 963 ”– deyərsə, (Qiyamət günü) mən ona zamin 
olaraq əlindən tutub Cənnətə daxil edəcəyəm”.964 
 

"من قَالَ حني ينصرِف من صالة الْغداة قَبلَ أَنْ يتكَلَّم: ال إِلَه  :�الَ رسولُ اللَّه قَالَ: قَ
 عن معاذ بن جبلٍ  - ٧٤٨
ع يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو ريالْخ هدبِي دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه رِيكال ش هدحو إِال اللَّهأُع ،اترم را، شعبس بِهِن يط

                                                 
959 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk Onundur və həmd 
Onadır! O hər şeyə Qadirdir! 
960 Muslim, 597, 1380. 
961 Tərcüməsi: Allahım, Səni zikr etmək, Sənən şükür etmək və gözəl tərzdə Sənə ibadət etmək üçün 
mənə yardım et! 
962 Əbu Davud, 1522, 1524. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
963 Tərcüməsi: Allahdan Rəbb, İslamdan din və Muhəmməddən peyğəmbər olaraq razı qaldım. 
964 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 17225. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 657) və “Silsilətul-
Əhədisis-Sahiha”da (№ 2686) həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
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ن لَه عدلَ عشرِ نسمات، كُتب لَه بِهِن عشر حسنات، ومحي عنه بِهِن عشر سيئَات، ورفع لَه بِهِن عشر درجات، وكُ

لَمو ،وهكْرالْم نا مزرحو ،طَانيالش نفْظًا مح لَه كُنو  نيح نقَالَه نمو ،بِاللَّه كرإِال الش بذَن كذَل هموي يف قْهلْحي
 ينصرِف من صالة الْمغرِبِ أُعطي مثْلَ ذَلك ليلته"

 
748. Muaz ibn Cəbəl 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim Sübh namazını qıldıqdan sonra danışmadan on dəfə: “Lə 
iləhə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu biyədi-
hil-xeyr və huvə alə kulli şeyin qadir965”- deyərsə, ona yeddi üstünlük veri-
lər; buna görə ona on savab yazılar, on günahı silinər, on dərəcə yüksəl-
dilər, on qul azad etmiş kimi savab verilər, şeytandan və günahlardan 
qorunar, Allaha şərik qoşmaq istisna olmaqla həmin gün ona heç bir günah 
yazılmaz. Kim bunu Məğrib namazından sonra deyərsə, həmin gecə ona 
bunun misli verilər”.966 
 


عن أَبِي أُمامةَ  - ٧٤٩  ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر�:  ،لَه رِيكال ش هدحو ،إِال اللَّه ال إِلَه :اةدالْغ الةرِ صبي دقَالَ ف نم"
م يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو ،ريالْخ هدبِي يتمييِي وحيو ،دمالْح لَهو ،لْكالْم لَه ذئموكَانَ ي ،هلَيرِج ثْنِيلَ أَنْ يقَب ةرئَةَ م

 أَفْضلَ أَهلِ اَألرضِ إِال من قَالَ مثْلَ ما قَالَ أَو زاد علَى ما قَالَ".

 
749. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim Sübh namazından sonra ayaqlarını uzatmadan: “Lə iləhə 
illəllahu, vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhul-mulk və ləhul-həmd, yuhyi və 
yumit, biyədihil-xayru, və huvə alə kulli şeyin qadir967”- yüz dəfə deyərsə, 
həmin gün o, onun kimi və ya ondan artıq deyəndən başqa yer əhlinin ən 
fəzilətlisi sayılar”.968 
 

٧٥٠ - نةَ أَبِى عريره  
 تهليلَة مائَةَ وهلَّلَ تسبِيحة مائَةَ الْغداة صالَة دبرِ فى سبح من« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
ترغُف لَه هوبذُن لَوو تثْلَ كَانم دبرِ زحالْب«. 

 
750. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Kim Sübh namazından sonra yüz dəfə “subhənallah”, yüz dəfə 

                                                 
965 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur, həmd 
Ona məxsusdur, xeyir Onun Əlindədir və O, hər şeyə Qadirdir! 
966 ət-Tabərani “əd-Dua” 706. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 475) həsən li-ğeyrihi oldu-
ğunu bildirmişdir. 
967 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur, həmd 
Ona məxsusdur, dirildir və öldürür, xeyir Onun Əlindədir və O, hər şeyə Qadirdir! 
968 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 8001, 8075. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2664) raviləri-
nin etibarlı olduğunu bildirmişdir. 
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“lə iləhə illəllah” deyərsə, dənizin köpüyü qədər günahları olsa belə bağış-
lanar”.969 
 

خرج من عندها بكْرةً حني صلَّى الصبح وهي في مسجِدها ثُم رجع بعد أَنْ  �نبِي أَنَّ ال � عن جويرِيةَ - ٧٥١
 بِيقَالَ الن معن ا قَالَتهلَيع كقْتي فَارالِ الَّتلَى الْحع ا زِلْتةٌ فَقَالَ مسالج يهى وحأَض� دعب قُلْت لَقَد اتمكَل عبأَر ك

و هلْقخ ددع هدمبِحو انَ اللَّهحبس نهتنزمِ لَووذُ الْينم ا قُلْتبِم تزِنو لَو اترثَلَاثَ م اددمو هشرةَ عزِنو فِْسها نرِض
ِهاتمكَل 

 

751. Cuveyriyyə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
səhər tezdən onun yanından Sübh namazını qılmaq üçün çıxdı. Cuveyriyyə 
� namaz qıldığı yerdə idi və Allah Elçisi günəş çıxandan sonra qayıdana 
qədər orada oturmuşdu. O: “Hələ də səni tərk etdiyim vəziyyətdəsən?”- 
deyə soruşdu. Cuveyriyyə �: “Bəli”- deyə cavab verdi. O buyurdu: 
“Səndən ayrıldıqdan sonra üç dəfə dörd kəlmə söylədim. Onlar sənin bu 
gün söylədiklərindən ağır gəlir: “Subhənəllahi və bihəmdihi, adədə xalqihi 
va rida nəfsihi va zinətə arşihi va midədə kəlimətihi”.970 
 

İSTİĞFARIN AĞASI  
 


عن شداد بنِ أَوسٍ  - ٧٥٢  بِىأَنَّ الن�  قَالَ لَه» تإِالَّ أَن ى الَ إِلَهبر تأَن مفَارِ اللَّهغتساال ديلَى سع لُّكأَالَ أَد
أَع تطَعتا اسم كدعوو كدهلَى عا عأَنو كدبا عأَننِى ولَقْتخ رِفتأَعو لَىع كتمبِنِع كوُء إِلَيأَبو تعنا صم رش نم وذُ بِك

ِسى فَيمي نيح كُمدا أَحقُولُهالَ ي .تإِالَّ أَن وبالذُّن رفغالَ ي هوبِى إِنى ذُنل روبِى فَاغْفإِبِذُن بِحصلَ أَنْ يقَب رقَد هلَيى عالَّ أْت
 لَه تبجإِالَّ و ِسىملَ أَنْ يقَب رقَد هلَيى عأْتفَي بِحصي نيا حقُولُهالَ يةُ ونالْج لَه تبجةُونالْج.« 

 
752. Şəddad ibn Əvs 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
ona dedi: “Sənə istiğfarın ağasını öyrədim? Allahummə, əntə rabbiy lə iləhə 
illə əntə, xaləqtəni və ənə abdukə, və ənə alə ahdikə və va'dikə məs-təta'tu, 
əuzu bikə min şərri mə sanə'tu, əbu'u ləkə bini'mətikə aleyyə, və əbu'u 
bizənbiy, fəğfirliy fə innəhu lə yəğfiruz-zunubə illə əntə”.971 Sizdən biriniz 
axşam bunu dedikdə sübhə qədər ona ölüm gələrsə, Cənnət ona vacib olar. 
Səhər dedikdə axşama qədər ona ölüm gələrsə, Cənnət ona vacib olar”.972 
                                                 
969 ən-Nəsəi, 1354, 1362. əl-Albani isnadını səhih olduğunu bildirmişdir. 
970 Muslim, 2726, 4905, 7088. Tərcüməsi: Yaratdıqlarının sayı, Özünün razı qaldığı, Ərşinin ağırlığı və 
kəlmələrinin çoxluğu qədər həmd edərək Allaha təriflər deyirik! 
971 Tərcüməsi: Allahım, Sən mənim Rəbbimsən, Səndən başqa haqq ilah yoxdur, məni Sən yaratdın və 
mən Sənin qulunam. Gücüm çatan qədər Sənə verdiyim əhdə və vədə sadiqəm. Etdiklərimin şərindən 
Sənə sığınıram, mənə verdiyin neməti etiraf edirəm və günahlarımı boynuma alıram. Məni bağışla, 
şübhəsiz ki, günahları yalnız Sən bağışlayırsan! 

972 ət-Tirmizi, 3393, 3721. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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SƏHƏR VƏ AXŞAM EDİLƏN ZİKRLƏR 

 
٧٥٣ - تعمانَ سثْمنِى -  ععي نفَّانَ ابع 
 مع يضر الَ الَّذى اللَّه بِسمِ قَالَ من« يقُولُ � اللَّه رسولَ سمعت يقُولُ 
همٌء اسىى شضِ فالَ اَألرى واِء فمالس وهو يعمالس يملثَالَثَ الْع اترم لَم هبصأَةُ تالٍَء فَجى بتح بِحصي نما وقَالَه نيح 
بِحصثَثَالَ ي اترم لَم هبصأَةُ تالٍَء فَجى بتح ِسىمي« 

 
753. Osman ibn Əffan 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Kim axşam: “Bismilləhil-ləzi lə yədurru məasmihi şeyun 
fil-ardı və lə fis-səməi və huvas-Səmiul-Alim!973”- üç dəfə deyərsə, səhərə 
qədər ona qəfil bəla gəlməz. Kim də bunu üç dəfə səhər deyərsə, axşama 
qədər ona qəfil bəla gəlməz”.974 
 

٧٥٤ - نةَ أَبِى عريره  
 وإِذَا مرة مائَةَ مدهوبِح الْعظيمِ اللَّه سبحانَ يصبِح حني قَالَ من« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
 .»وافَى ما بِمثْلِ الْخالَئقِ من أَحد يواف لَم كَذَلك أَمسى

 
754. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bu-
yurdu: “Kim səhər və axşam yüz dəfə: “Subhənallahil-Azimi və bihəmdi-
hi975”- deyərsə, onun nail olduğu (savaba) yaradılmışlardan kimsə nail ola 
bilməz”.976 
 

من قال سبحان اهللا مائة مرة قبل طلوع  :� اهللا رسول قال قال
  جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن - ٧٥٥
طلوع الشمس وقبل غروا كان أفضل الشمس وقبل غروا كان أفضل من مائة بدنة ومن قال احلمد هللا مائة مرة قبل 

ومن قال اهللا أكرب مائة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروا كان أفضل من  )يف سبيل اهللا(من مائة فرس حيمل عليها 
عتق مائة رقبة ومن قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير مائة مرة قبل 

 ل غروا مل جيىء يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إال من قال مثل قوله أو زاد عليهطلوع الشمس وقب
 
755. Amr ibn Şueyb atasından, o da öz atasında 
 rəvayət edir ki, Allah 
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Günəşin çıxmasından və batma-
sından əvvəl yüz dəfə “subhənallah” deyən yüz qurban kəsməkdən daha 
fəzilətli əməl etmişdir. Günəşin çıxmasından və batmasından əvvəl yüz 
dəfə “Əlhəmdulilləh” deyən yüz atı (Allah yolunda) təchiz etməkdən daha 
fəzilətli əməl etmişdir. Günəşin çıxmasından və batmasından əvvəl yüz 

                                                 
973 Tərcüməsi: Yerdə və göydə bir şeyin zərər verə bilməyəcəyi Allahın adı ilə! O, Eşidəndir, Biləndir! 

974 Əbu Davud, 5088, 5090. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
975 Tərcüməsi: Əzəmətli Allah pak və müqəddəsdir, həmd Ona məxsusdur! 
976 Əbu Davud, 5091, 5093. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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dəfə “Allahu Əkbər” deyən yüz qul azad etməkdən daha fəzilətli əməl 
etmişdir. Kim günəşin çıxmasından və batmasından əvvəl yüz dəfə “lə 
iləhə illəllahu, vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və 
huvə alə kulli şeyin qadir977”- deyərsə, Qiyamət günü heç kəs (Allahın 
hüzuruna) onun etdiyindən daha fəzilətli əməl ilə gəlməz. Onun kimi və ya 
ondan artıq deyən istisnadır”.978 
 

٧٥٦ - نةَ أَبِي عريره
   بِينِ النقَالَ:  �: ع »ش نم اتاماِهللا الت اتموذُ بِكَلِسى: أَعمي نيقَالَ ح نم لَقا خم ر
 ».ثَالَثُ مرات لَم تضرةُ حيةٌ إِلَى الصباَحِ

 
756. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim axşam olduqda üç dəfə: “Əuzu bikəlmətil-ləhittəmməti 
min şərri mə xaləq979”- deyərsə, sabaha qədər ona ilan zərər verə bilməz”.980 
 

EVDƏN ÇIXARKƏN NƏ DEYİLİR? 
 

٧٥٧ - نسِ عنِ أَنب كالم  
 والَ حولَ الَ اللَّه علَى توكَّلْت اللَّه بِسمِ فَقَالَ بيته من الرجلُ خرج إِذَا« قَالَ � النبِى أَنَّ
 قَد بِرجلٍ لَك كَيف آخر شيطَانٌ لَه فَيقُولُ الشياطني لَه فَتتنحى ووقيت وكُفيت هديت حينئذ يقَالُ« الَقَ. »بِاللَّه إِالَّ قُوةَ

ىده ىكُفو ىقوو«. 
 
757. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
belə buyurdu: “Kişi evindən çıxarkən: “Bismilləhi təvəkkəltu aləllah və lə 
həulə və lə quvvətə illə billəh981”- deyərsə, o zaman ona belə deyilər: “Sən 
doğru yola yönəldin və qorundun”. Bu zaman şeytanlar qırağa çəkilir və 
bir şeytan digərinə belə deyir: “Doğru yola yönəldilən və qorunan kişiyə 
sən nə edə bilərsən?!”982 
 

YEMƏK YEYƏRKƏN VƏ PALTAR GEYİNƏRKƏN EDİLƏN DUA 
 

٧٥٨ - نلِ عهنِ سب اذعنِ مسٍ بأَن نع ولَ أَنَّ أَبِيهسر قَالَ � اللَّه »نا أَكَلَ مامطَع قَالَ ثُم دمالْح لَّهى لالَّذ منِىأَطْع 

                                                 
977 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur, həmd 
Ona məxsusdur və O, hər şeyə Qadirdir! 
978 ən-Nəsəi “Sunənul-Kubra” 10657. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 658) həsən olduğunu 
bildirmişdir. 
979 Tərcüməsi: Yaratdıqlarının şərindən Allahın tam kəlamlarına sığınıram! 
980 İbn Hibban, 118. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
981 Tərcüməsi: Allahın adı ilə, Allaha təvəkkül etdim, güc və qüdrət yalnız Allahdadır! 
982 Əbu Davud, 5095, 5097; ət-Tirmizi, 3426. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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 الَّذى للَّه الْحمد فَقَالَ ثَوبا لَبِس ومن تأَخر وما ذَنبِه من تقَدم ما لَه غُفر قُوة والَ منى حولٍ غَيرِ من ورزقَنِيه الطَّعام هذَا

 .»تأَخر وما ذَنبِه من تقَدم ما لَه غُفر قُوة والَ منى حولٍ غَيرِ من ورزقَنِيه الثَّوب هذَا كَسانِى
 
758. Səhl ibn Muaz ibn Ənəs atasından 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Kim yemək yedikdən sonra: “Əlhəmdulil-
ləhil-ləzi ət'aməni həzət-taəmə va razəqanihi min ğeyri həulin minni va lə 
quvvətin983”- deyərsə, keçmiş və gələcək günahları bağışlanar. Hər kim də 
paltar geyinərkən: “Əlhəmdulilləhil-ləzi kəsəni həzəs-səubə və razəqanihi 
min ğeyri həulin minni və lə quvvətin984”- deyərsə, keçmiş və gələcək gü-
nahları bağışlanar”.985 
 

QONAQ QALINACAQ YERDƏ OXUNAN DUA 
 

٧٥٩ -  ةيلَميمٍ السكح تلَةَ بِنوخ نع � ولِ اللَّهسر نقَالَ  �ع» اللَّه اتموذُ بِكَلقَالَ أَع زِالً ثُمنلَ مزن نم
 ».حتى يرتحلَ من منزِله ذَلكالتامات من شر ما خلَق لَم يضره شىٌء 

 
759. Xaulə bint Həkim əs-Suləmi � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu 

aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Kim qonaq qalacağı bir yerə gələr: “Əuzu 
bikəlmətilləhit-təmməti min şərri mə xaləq986”- deyərsə, oradan ayrılana 
qədər ona heç bir şey zərər verməz”.987 
 

MİNİKDƏ DEYİLƏN ZİKR 
 

٧٦٠ - نع ىلنِ عةَ ببِيعقَالَ ر تكُن فرِد ىلا عفَلَم عضو لَهى رِجكَابِ فمِ قَالَ الربِس ا. اللَّهى فَلَموتقَالَ اس دمالْح 
لَّهانَ� لحبى سالَّذ خسا رذَا لَنا هما وكُن لَه قْرِنِنيا مإِنا إِلَى ونبونَ ربقَلنقَالَ. �لَمو وأَب يدعلَى سونِى ممٍ باشه ثُم 

دمح ثَالَثاً اللَّه. اللَّهو رثَالَثاً أَكْب انَ قَالَ ثُمحبس ثَالَثاً اللَّه الَ قَالَ ثُم الَّإِ إِلَه تأَن .ثُم عجإِلَى ر يثديعٍ حكو كانحبس 
 � اللَّه لرسولِ رِدفاً كُنت قَالَ يضحكُك ما قُلْت ضحك ثُم. أَنت إِالَّ الذُّنوب يغفر الَ إِنه لى فَاغْفر نفِْسى ظَلَمت إِنى

 يعلَم لعبدى عجب وتعالَى تبارك اللَّه قَالَ« قَالَ يضحكُك ما اللَّه رسولَ يا قُلْت ضحك ثُم. لْتفَع رأَيتنِى كَالَّذى فَفَعلَ
هالَ أَن رفغي وبرِى الذُّناهللا إنّ...«. »غَي بجعلَي نم دبإالّ إله ال قالَ إذا الع ي أنتقد إن تفْ ظَلَمِسين روبِي يل فاغْفذُن 
ال إنه رفغي إالّ الذُّنوب تي قال أندبع رفأنَّ ع اً لهبر رفغي بعاقوي« 

                                                 
983 Tərcüməsi: Bu yeməyi mənə yedirdən və güc sərf etmədən onu mənə bəxş edən Allaha həmd olsun! 
984 Tərcüməsi: Bu paltarı mənə geyindirən və güc sərf etmədən onu mənə bəxş edən Allaha həmd olsun! 
985 Əbu Davud, 4023, 4025. əl-Albani “gələcək günahları” kəlməsindən başqa hədisin həsən olduğunu 
qeyd etmişdir. 
986 Tərcüməsi: Yaratdıqlarının şərindən Allahın tam kəlamlarına sığınıram! 
987 ət-Tirmizi, 3437; İbn Məcə, 3547. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
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760. Əli ibn Rabiə demişdir: “Mən Əlinin 
 miniyinin tərkində yol getmi-
şəm. O, ayağını miniyinin üzəngisinə qoyanda: “Allahın adı ilə!”- dedi. 
Oturanda isə dedi: “Allaha həmd olsun! Bunu bizə ram edən Allah pakdır, 
müqəddəsdir. Yoxsa bizim ona gücümüz çatmazdı. Şübhəsiz ki, biz 
Rəbbimizə qayıdacağıq” (əz-Zuxruf, 13-14). Sonra o, üç dəfə “Əlhəmdu-
lilləh”, üç dəfə “Allahu Əkbər”, üç dəfə “Subhənallah” və “Səndən başqa 
həqiqi məbud yoxdur”- dedi. Bundan sonra: “Sən pak və müqəddəssən! 
Mən özümə zülm etdim. Məni bağışla! Şübhəsiz ki, günahları ancaq Sən 
bağışlayırsan988”- dedi və güldü. Mən soruşdum: “Səni güldürən nədir?” O 
dedi: “Mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm miniyinin tərkində yol 
getmişəm. O da mənim etdiyim kimi etdi və güldü”. Mən də: “Ey Allahın 
Elçisi! Səni güldürən nədir?”- deyə soruşdum. O dedi: “Uca Allah buyurur: 
“Məndən qeyrisinin günahları bağışlamayacağını bilən quluma təəccüblə-
nirəm989”.990 Digər rəvayətdə isə belə deyilir: “Həqiqətən, Allah qulun belə 
deməsinə təəccüblənir: “Səndən başqa həqiqi məbud yoxdur. Həqiqətən, 
mən özümə zülm etdim. Mənim günahlarımı bağışla! Şübhəsiz ki, günah-
ları yalnız Sən bağışlayırsan”. (Bu zaman) Allah buyurur: “Qulum bilir ki, 
onun bağışlayan və cəzalandıran Rəbbi vardır”.991 

 
BAZARA GİRDİKDƏ EDİLƏN ZİKR 

 
٧٦١ - رمع نع  
 الْملْك لَه لَه شرِيك الَ وحده اللَّه إِالَّ إِلَه الَ السوق يدخلُ حني قَالَ من« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ

لَهو دميِى الْححي يتميو وهو ىالَ ح وتمي هدبِي ريالْخ كُلُّه وهلَى وٍء كُلِّ عىش يرقَد - بكَت اللَّه لَه أَلْف أَلْف ةنسح 
  .»الْجنة فى بيتا لَه وبنى )درجة أَلْف أَلْف لَه ورفَع( سيئَة أَلْف أَلْف عنه ومحا

 
761. Ömər 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyur-
muşdur: “Kim bazara girəndə: “Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şəriykə ləhu, 
ləhul-mulku və ləhul-həmdu, yuhyi və yumiytu və huvə həyyun lə 
yəmutu, biyədihil-xayru kulluhu və huvə alə kulli şeyin qadir992”- deyərsə, 

                                                 
988 Transkripsiyası: Bismilləh, əlhəmdulilləh. Subhənəlləzi səxxara lənə həzə və mə kunnə ləhu muqri-
ninə və innə ilə Rabbinə ləmunqalibun. Əlhəmdulilləh (üç dəfə), Allahu Əkbər (üç dəfə), Subhənəllah 
(üç dəfə), lə iləhə illə əntə, subhənəkə inni zaləmtu nəfsi, fəğfirli, innəhu lə yəğfiruz-zunubə illə əntə. 
989 Allahın sifətlərinin necəliyi barəsində fikir yürütmək olmaz. 
990 Əhməd, 1004, 1056, 1068. Şueyb əl-Arnavut hədisi həsən li-ğeyrihidir. 
991 əl-Hakim, 2482. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1653) səhih olduğunu bildirmişdir. 
992 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur və 
həmd Onadır! Dirildir və Öldürür, O, Diridir və Ölməzdir! Xeyir bütünlüklə Onun Əlindədir və O, hər 
şeyə Qadirdir! 
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Allah ona milyon savab yazar, milyon günahını silər, (onu milyon dərəcə 
yüksəldər993) və Cənnətdə onun üçün bir ev tikər”.994 
 

DÖYÜŞDƏN QAÇAN DA BAĞIŞLANAR 
 

٧٦٢ - تعمالَلَبِ س نارِ بسنِ يب ديلَى زوم بِىقَالَ � الن تعمأَبِى س ثُنِيهدحي نى عدج هأَن عمولَ سسر اللَّه � 
 .»الزحف من فَر كَانَ وإِنْ لَه غُفر إِلَيه وأَتوب الْقَيوم الْحى هو إِالَّ إِلَه الَ الَّذى اللَّه أَستغفر قَالَ من« يقُولُ

 
762. Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm azad etdiyi kölə Bilal ibn Yəsər ibn 
Zeyd demişdir: “Bu hədisi atam babamdan mənə rəvayət etmişdir: “Allah 
Elçisini salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurarkən eşitdim: “Kim: “Əstəğfi-
rullahəlləzi lə iləhə illə huvəl-Həyyul-Qayyum və ətubu ileyhi995”- deyərsə, 
döyüş meydanından qaçmış olsa belə günahları bağışlanar”.996 
 

QƏDR GECƏSİNDƏ EDİLƏN DUA 
 

قُولى اللَّهم «مت أَى لَيلَة لَيلَةُ الْقَدرِ ما أَقُولُ فيها قَالَ قَالَت قُلْت يا رسولَ اللَّه أَرأَيت إِنْ عل� عن عائشةَ  - ٧٦٣
 ».إِنك عفُو كَرِمي تحب الْعفْو فَاعف عنى

 
763. Aişə � deyir: “Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi, de görüm, hansı gecə-
nin Qədr gecəsi olduğunu bilsəm, nə deyim?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurdu: “De: “Allahummə innəkə afuvvun kərimun tuhibbul-afva 
fə'fu-anni997”.998 
 

MƏCLİSİN KƏFFARƏSİ 
 

٧٦٤ - نر عيبنِ جمٍ  بطْعم
 وبِحمدك اللَّهم انكسبح وبِحمده اِهللا سبحانَ: قَالَ من« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
دهالَ أَنْ أَش إِالَّ إِلَه تأَن كرفغتأَس وبأَتو ،كا فَإِن إِلَيي قَالَهسِ فلجكْرٍ مذ تكَالطَّابِعِ كَان عطْبي ،هلَيع نما وي قَالَهف 

  .»لَه كَفَّارةً كَانت لَغوٍ مجلسِ
 
                                                 
993 ət-Tirmizi, 3428, 3756. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
994 İbn Məcə, 2235, 2320. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6231) və Şeyx Muqbil Hadi əl-Vadii 
həsən olduğunu söyləmişlər. 
995  Tərcüməsi: Özündən başqa haqq ilah olmayan, Yaşayan, Qəyyum olan Allahdan bağışlanma 
diləyirəm və Ona tövbə edirəm! 
996 Əbu Davud, 1517, 1519. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.   
997 Tərcüməsi: Allahım, Sən Bağışlayan, Səxavətlisən və bağışlamağı sevirsən, məni bağışla! 
998 ət-Tirmizi, 3513, 3855. əl-Albani “Sahihu Sunənit-Tirmizi”də (3/ 170) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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764. Cubeyr ibn Mutim 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Kim bunu: “Subhənəllahi və bihəmdihi, subhənəkə Allahummə 
və bihəmdik, əşhədu əl-lə iləhə illə əntə, əstəğfirukə və ətubu ileykə999”- 
zikr məclisində söyləyərsə, üzərinə möhür vurulmuş kimi olar. Kim də 
bunu boş şeylərin danışıldığı bir məclisdə söyləyərsə, bu, onun üçün 
kəffarə olar”.1000 
 

XƏSTƏLİYƏ QARŞI EDİLƏN DUALAR 
 

٧٦٥ - نانَ عثْمنِ عاصِ أَبِي بالْع يالثَّقَف 
 هكَا أَنولِ إِلَى شسر ا � اللَّهعجو هجِدي يف هدسذُ جنم لَمفَقَالَ أَس لَه 
 ما شر من وقُدرته بِاللَّه أَعوذُ مرات سبع وقُلْ ثَلَاثًا اللَّه بِاسمِ وقُلْ جسدك من تأَلَّم الَّذي علَى يدك ضع � اللَّه رسولُ

أَجِد راذأُحو 

 
765. Osman ibn Əbu əl-As əs-Saqafi 
 belə rəvayət edir: “O, İslamı qəbul 
etdiyindən bəri bədənindəki ağrıdan Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və səlləm 
şikayət etdi. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm ona belə buyurdu: “Əlini 
bədənində ağrı hiss etdiyin yerə qoy! Sonra üç dəfə “Bismilləh” və yeddi 
dəfə “Əuzu billəhi və qudratihi min şərri mə əcidu və uhəziru”1001- de!”1002 
 

ما من عبد مسلمٍ يعود مرِيضا لَم يحضر أَجلُه فَيقُولُ سبع مرات «أَنه قَالَ  �عنِ النبِى � عنِ ابنِ عباسٍ  - ٧٦٦
 »ه الْعظيم رب الْعرشِ الْعظيمِ أَنْ يشفيك إِالَّ عوفىأَسأَلُ اللَّ

 
766. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Elə bir müsəlman qul yoxdur ki, əcəli çatmayan bir xəstəyə baş çə-
kib yeddi dəfə: “Əs’əlullahəl-aziymə Rabbəl-arşil-aziymi ən-yəşfiyəkə1003”- 
deyə dua etmiş olmasın və o xəstə sağalmasın”.1004 
 

٧٦٧ - نأَبِى ع يدعس  
 كُلِّ من أَرقيك اللَّه بِاسمِ قَالَ. »نعم« فَقَالَ اشتكَيت محمد يا فَقَالَ � النبِى أَتى جِبرِيلَ أَنَّ

                                                 
999 Tərcüməsi: Allah pak və müqəddəsdir, Ona həmd olsun! Allahım, Sən pak və muqəddəssən! Sənə 
həmd olsun! Mən şahidlik edirəm ki, Səndən başqa həqiqi ilah yoxdur! Səndən bağışlanma diləyir və 
Sənə tövbə edirəm! (Digər səhih rəvayətdə məclisdən “subhənallahi və bihəmdihi” sözü deyilmədən bu 
zikr deyilir). 
1000 əl-Hakim, 1970. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6430) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha” (№ 
81) səhih olduğunu bildirmişdir. 
1001 Tərcüməsi: Hiss etdiyim və çəkdiyim ağrıların şərindən Allaha sığınıram. 
1002 Muslim, 4082. 
1003 Tərcüməsi: Böyük Ərşin Rəbbi olan Əzəmətli Allahdan diləyirəm ki, sənə şəfa versin! 
1004 ət-Tirmizi, 2083. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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ىٍءش يكذؤي نم رفْسٍ كُلِّ شن نِ أَويع داسح اللَّه يكفشمِ يبِاس اللَّه يكقأَر. 

 
767. Əbu Səid 
 demişdir: “Cəbrail Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm 
yanına gələrək belə dedi: “Ey Muhəmməd, xəstələnmisən?” O: “Bəli!”- 
deyə cavab verdikdə, Cəbrail belə dedi: “Bismilləhi ərqikə, min kulli şeyin 
yuzikə, min şərri kulli nəfsin əu ayni həsidin. Allahu yəşfikə bismilləhi 
ərqikə1005”.1006 
 

أَذْهبِ الْباس رب «لَه قَالَ  يدعو )أَو أُتي بِه(إِذَا أَتى الْمرِيض  �قَالَت كَانَ رسولُ اللَّه � عن عائشةَ  - ٧٦٨
 كفَاؤفَاَء إِالَّ شى الَ شافالش تأَن فاشاسِ واالنقَمس رادغفَاًء الَ يش.« 

 
768. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm xəstə 
yanına gəldikdə və ya onun yanına xəstə gətirildiyi zaman bu duanı 
söyləyərdi: “Əzhibil-bəs, Rabbən-nəs, vəşfi əntəş-Şəfi lə şifəə illə şifəukə 
şifəən lə yuğadiru səqamən1007”.1008 
 

٧٦٩ - نةَ عشائجِ � عوز بِىا � النهأَن كَى إِذَا كَانَ قَالَتتولُ اشسر اللَّه � قَاهرِيلُ رقَالَ جِب مِبِاس اللَّه رِيكبي 
نماٍء كُلِّ ود يكفشي نمو رش داسإِذَا ح دسح رشى كُلِّ ونٍ ذيع. 

 
769. Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm zövcəsi Aişə � rəvayət edir ki, 
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm xəstələndiyi zaman Cəbrail � ruqyə 
oxuyaraq deyərdi: “Bismilləhi yubriykə və min kulli dəin yəşfiykə, və min 
şərri həsidin izə həsəd, və şərri kulli zi aynin1009”.1010  
 

BƏLAYA DÜÇAR OLANI GÖRƏRKƏN EDİLƏN DUA 
 

٧٧٠ -  رمع نع 
 ولَ اللَّهسالٍَء «قَالَ  �أَنَّ رب باحأَى صر نم بِه الَكتا ابمافَانِى مى عالَّذ لَّهل دمفَقَالَ الْح
اشا عا كَانَ ما منالَِء كَائالْب كذَل نم ىوفيالً إِالَّ عفْضت لَقخ نمريٍ ملَى كَثلَنِى عفَضو.« 

 

                                                 
1005 Tərcüməsi: Allahın adıyla səni sənə əziyyət verən hər bir nəfsin şərindən, nəzərindən və həsədindən 
ruqyə edirəm. Allah sənə şəfa verər. Allahın adıyla səni ruqyə edirəm! 
1006 Muslim, 5829. 
1007 Tərcüməsi: Xəstəliyi apar, ey insanların Rəbbi, Sənin şəfandan başqa şəfa yoxdur, Ona elə bir şəfa 
ver ki, bundan sonra heç bir xəstəlik qalmasın! 
1008 əl-Buxari, 5675; Muslim, 5839, 2191; İbn Məcə, 3520.  
1009 Tərcüməsi: Hər bir xəstəlikdən sənə şəfa verən, həsəd aparanın həsədinin şərrindən və hər bir  
nəzəri dəyənin şərrindən qoruyan Allahın adı ilə! 
1010 Muslim, 4055, 5828; İbn Məcə, 3523.  
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770. Ömər 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyur-
muşdur: “Kim bəlaya düçar olmuş bir kimsəni gördükdə: “Əlhəmdulil-
ləhilləzi afəni mim-məbtələkə bihi və fəddaləni alə kəsirin mimmən xaləqa 
təfdilən1011”- deyərsə, yaşadığı müddətdə o bəladan salamat olar”.1012 
 

٧٧١ - نةَ أَبِي عريره 
 ابتالَك مما عافَانِي الَّذي ِهللا الْحمد: فَقَالَ مبتلَى أَحدكُم رأى إِذَا« :� اِهللا رسولُ الَقَ:  قَالَ 
،لَنِي بِهفَضو كلَيلَى ععريٍ وكَث نم ةادبيالً،كَانَ عفْضت كَرش كتل مةعالن«. 

 
771. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Biriniz bəlaya düçar olmuş bir kimsəni gördükdə: “Əlhəmdulil-
ləhilləzi afəni mim-məbtələkə bihi və fəddaləni aleykə və alə kəsirin min 
ibədihi təfdilən1013”- deyərsə, həmin nemətə görə şükür etmiş olar”.1014 
 

YATAĞA GİRƏRKƏN EDİLƏN ZİKR 
 

٧٧٢ - نةَ أَبِي عريره 
 لَه لَه، شرِيك الَ وحده اللَّه إِالَّ إِلَه الَ: فراشه إِلَى يأْوِي حني قَالَ من: قَالَ � النبِي عنِ 
لْكالْم لَهو دمالْح وهلَى وٍء كُلِّ عيش ،يرلَ الَ قَدوالَ حةَ وإِالَّ قُو ،انَ بِاللَّهحبس اللَّه دمالْحو لَّهالَ لو إِالَّ إِلَه اللَّه اللَّهو 
،رأَكْب غَفَر اللَّه هوبذُن أَو اهطَايخ - كش رعسإِنْ - مثْلَ كَانَ وم دبرِ زحالْب. 

 
772. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim yatağına girərkən: “Lə iləhə illəllahu, vahdəhu lə şərikə 
ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu, və huvə alə kulli şeyin qadir, lə həulə 
və lə quvvətə illə billəh, subhənallah, vəlhəmdulilləh və lə iləhə illəllah, 
Vallahu Əkbər”- deyərsə, Allah onun günahlarını “və ya xətalarını”1015 
dənizin köpüyü qədər olsa belə bağışlayar”.1016 
 

٧٧٣ -  نازِبٍعنِ عاِء برالْب �  بِىطَجِ« �قَالَ: قَالَ الناض ثُم ،الَةلصل وَءكضأْ وضوفَت كعجضم تيلَى إِذَا أَتع ع
يك، رغْبةً ورهبةً إِلَيك، الَ شقِّك اَأليمنِ، ثُم قُلِ اللَّهم أَسلَمت وجهِى إِلَيك، وفَوضت أَمرِى إِلَيك، وأَلْجأْت ظَهرِى إِلَ

ذى أَنزلْت، وبِنبِيك الَّذى أَرسلْت. فَإِنْ مت من لَيلَتك فَأَنت علَى ملْجأَ والَ منجا منك إِالَّ إِلَيك، اللَّهم آمنت بِكتابِك الَّ
                                                 
1011 Tərcüməsi: Məni sənin düçar olduğun bu bəladan salamat edən və məni yaratdıqlarının çoxundan 
üstün edən Allaha həmd olsun! 
1012 ət-Tirmizi, 3431, 3760. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
1013  Tərcüməsi: Məni sənin düçar olduğun bu bəladan salamat edən və məni səndən və bir çox 
qullarından üstün edən Allaha həmd olsun! 

1014 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 4443. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 555) həsən olduğunu bildi-
ribmişdir. 
1015 Bu rəvayət edənin şəkkidir. O, günah və ya xəta olduğunda şəkk etmişdir. 
1016 İbn Hibban, 5528. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 3414) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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بِه كَلَّمتا تم رآخ نلْهعاجو ،ةطْرالْف .« بِىلَى النا عهتددقَالَ فَر�  تلَغا بفَلَم»زى أَنالَّذ ابِكتبِك تنآم ماللَّهلْت .« قُلْت

 »الَ، ونبِيك الَّذى أَرسلْت«ورسولك. قَالَ: 
 
773. Bəra ibn Azib � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm belə 
buyurmuşdur: “Yatmaq istədikdə namaz üçün dəstəmaz aldığın kimi dəs-
təmaz al, sonra sağ böyrün üstə uzan, sonra de: “Allahummə, əsləmtu 
vəchi ileykə, və fəvvədtu əmri ileykə, və əlcə'tu zahri ileykə, rağbətən və 
rahbətən ileyk. Lə məlcə'ə və lə məncəə minkə illə ileyk. Allahummə, 
ə'məntu bikitəbikəl-ləzi ənzəltə və binəbiyyikəl-ləzi ərsəltə!1017” Əgər o gecə 
ölsən, fitrət üzərində (müsəlman olaraq) öləcəksən. Sən bu sözləri, dediyin 
sözlərin axırıncısı et”. (Bəra ibn Azib �) deyir ki, mən bu duanı Peyğəm-
bərə salləllahu aleyhi və səlləm oxudum və gəlib: “Sənin nazil etdiyin Kitaba 
iman gətirdim” sözünə yetişdikdə “və göndərdiyin Elçiyə”- dedim. O 
buyurdu: “Xeyr, göndərdiyin Peyğəmbərə”- (de)”.1018  
 

٧٧٤ - نسِ عنِ أَنب كالم  �ولُ قَالَ: قَالَساِهللا ر � :نى إِذَا قَالَ مإِلَى أَو هاشرف :دمالْح لَّهي لانِي، كَفَانِي الَّذآوو 
دمالْح لَّهي لنِي الَّذمقَانِي، أَطْعسو دمالْح لَّهي لالَّذ نم لَيلَ، عفَأَفْض مي اللَّهإِن أَلُكأَس كتزنِي أَنْ بِعيجنت نارِ مالن، فَقَد 
دمح يعِ اللَّهمبِج دامحلْقِ مالْخ كُلِّهِم. 

 
774. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim yatağına girərkən: “Əlhəmdulilləhilləzi kəfəni və əvəni, 
əlhəmdulilləhilləzi ət'imni və səqani, əlhəmdulilləhilləzi mənnə aleyyə 
fəəfdalə. Allahummə inni əsəlukə bi İzzətikə tunəcciyəniy minən-nər1019”- 
deyərsə, bütün məxluqatın həmd-sənası ilə Allahı həmd etmiş olar”.1020 
 

٧٧٥ -  نعىلع �ةَ أَنَّ مفَاط � كَتا شلْقَى مت نا، أَثَرِ محى الرفَأَت بِىالن � ،ىبس طَلَقَتفَان فَلَم ،هجِدت 
تدجةَ، فَوشائع ربا،فَأَخها تاَء فَلَمج بِىالن � هتربةُ أَخشائجِىِء عةَ، بِمماَء فَاطفَج بِىا، � الننإِلَي قَدا وذْنا، أَخناجِعضم 
تبفَذَه لَى« :فَقَالَ َألقُوما عكَانِكُمم« .دا فَقَعننيى بتح تدجو درب هيملَى قَدع دقَالَ رِىصا أَالَ« :وكُملِّما أُعريا خمم 

 من لَكُما خير فَهو وثَالَثني، ثَالَثَةً وتحمدا وثَالَثني، ثَالَثًا وتسبحا وثَالَثني، أَربعا تكَبرا مضاجِعكُما أَخذْتما إِذَا سأَلْتمانِى
                                                 
1017 Tərcüməsi: Allahım, Sənə ümid edərək və Səndən qorxaraq üzümü Sənə təslim etdim, işimi Sənə hə-
valə etdim, kürəyimi Sənə etibar etdim. Sığınacaq və Sənin (əzabından) xilas olmaq üçün nicat yeri yal-
nız Sənə yönəlməkdir. Allahım, Sənin nazil etdiyin Kitaba və göndərdiyin Peyğəmbərə iman gətirdim! 

1018 əl-Buxari, 247; Muslim, 7057. 
1019 Tərcüməsi:  Məni qoruyan və mənə sığınacaq verən Allaha həmd olsun, məni yedirdən və içirdən 
Allaha həmd olsun, mənə qarşı lütfkar olan və məni üstün edən Allaha həmd olsun! Allahım, İzzətinlə 
məni Cəhənnəm odundan xilas etməyini Səndən diləyirəm! 
1020 əl-Hakim, 2001; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 4382. əl-Albani “Səhihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 609) 
“Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 3444) həsən olduğunu bildirmişdir. 
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  .صفِّنيِ لَيلَةَ والَ قَالَ صفِّني لَيلَةَ والَ لَه قيلَ. � النبِى من سمعته منذُ تركْته ما على قَالَ .»خادمٍ

 
775. Əli � rəvayət edir ki, Fatimə � kirkirənin (onun əllərində) iz burax-
dığından şikayət etdi. (Bir müddətdən sonra) Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və 

səlləm (bir neçə) əsir gətirdilər. Fatimə (bu əsirlərdən birini özünə köməkçi 
götürmək məqsədilə) Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına getdi, 
lakin onu (evdə) tapa bilmədi, Aişəni görüb (nə istədiyini) ona bildirdi. 
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm (evə) gəldikdə Aişə ona Fatimənin gəldi-
yini xəbər verdi. Bundan sonra Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm bizə 
gəldi. Həmin vaxt biz artıq yatağımıza uzanmışdıq. Mən (onu görəndə) 
ayağa qalxmaq istədim, lakin o: “Qalxmayın!”- dedi və (gəlib) aramızda 
oturdu. Mən hətta onun soyuq ayaqlarının sinəmə toxunduğunu hiss 
etdim. O buyurdu: “Məndən istədiyinizdən daha xeyirlisini sizə öyrə-
dimmi? Yatağınıza uzandığınız zaman otuz dörd dəfə “Allahu Əkbər”, 
otuz üç dəfə “subhənallah” və otuz üç dəfə “əlhəmdulillah” deyin. Bu sizin 
üçün xidmətçidən daha xeyirli olar”.1021 Başqa rəvayətdə bu əlavə vardır: 
“Əli 
 belə dedi: “Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və səlləm eşitdikdən bəri 
onu tərk etmədim”. Ondan soruşuldu: “Hətta Siffeyn gecəsi də (tərk 
etmədin)?” O belə buyurdu: “Hətta Siffeyn gecəsi də (tərk etmədim)”.1022 
 

٧٧٦ - نةَ أَبِي عريره �نِ ع بِيقَالَ � الن :نقَالَ م نيأْوِي حإِلَى ي هاشرالَ: ف إِالَّ إِلَه اللَّه هدحالَ و رِيكش ،لَه لَه 
لْكلَ الْموه دمالْح وهلَى وٍء كُلِّ عيش ،يرلَ الَ قَدوالَ حةَ وإِالَّ قُو ،انَ بِاللَّهحبس اللَّه دمالْحو لَّهالَ لو إِالَّ إِلَه اللَّه اللَّهو 
،رأَكْب غَفَر اللَّه هوبذُن أَو اهطَايخ - كش رعسإِنْ - مثْلَ كَانَ وم دبرِ زحالْب.  

 
776. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Kim yatağına girərkən: “Lə iləhə illəllahu, vahdəhu lə şəriykə 
ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir, lə həulə və 
lə quvvətə illə billəh, subhənallah, vəlhəmdulilləh, və lə ilahə illəllah, 
Vallahu əkbər1023”- deyərsə, günahları və ya xətaları dəniz köpükləri qədər 
olsa belə bağışlanar”.1024  
 
 

                                                 
1021 əl-Buxari, 3705. 
1022 Muslim, 7093. 
1023 Tərcüməsi:  Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk Onundur və 
həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir. Qüdrət və güc yalnız Allahdadır! Allah pak və müqəddəsdir. Həmd 
Allahadır. Allahdan başqa haqq ilah yoxdur. Allah ən Böyükdür. 
1024 İbn Hibban, 5528. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 3414) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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QORXUYA QARŞI EDİLƏN DUA 

 
٧٧٧ -  هدج نع أَبِيه نبٍ عيعنِ شرِو بمع نع �أَنَّ ر ولَ اللَّهس�  اتمعِ كَلالْفَز نم مهلِّمعوذُ «كَانَ يأَع

ونرضحأَنْ ينيِ واطيالش اتزمه نمو هادبع رشو بِهغَض نم ةامالت اللَّه اتمبِكَل .« 
 
777. Amr ibn Şueyb atasından, o da babasından 
 rəvayət edir ki, Allah 
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm ona qorxuya qarşı bəzi kəlmələri öyrətdi: 
“Əuzu bikəlimətilləhit-təmməti min ğadabihi, və şərri ibədihi, və min 
həməzətiş-şəyatin və ən yəhdurun1025”.1026 
 

٧٧٨ - نع دالنِ خب يدلالْو � هكَا أَنولِ إِلَى شسي فَقَالَ � اِهللا رإِن ا أَجِدعلِ فَزأَال فَقَالَ بِاللَّي كلِّمأُع اتمكَل 
نِيهِنلَّمرِيلُ عجِب هلَيع المالس معزا أَنَّ وفْرِيتع نم نِي الْجِنيدكوذُ قُلْ قَالَ يأَع اتماِهللا بِكَل اتامي التالَ الَّت نهاوِزجي رب 

 اللَّيلِ فتنِ شر ومن منها يخرج وما اَألرضِ في ذَرأَ ما شر ومن فيها يعرج وما السماِء من ينزِلُ ما شر من فَاجِر وال
  رحمن يا بِخيرٍ قيطْر طَارِقٍ إِال والنهارِ اللَّيلِ طَوارِقِ شر ومن النهارِ وفتنِ

 
778. Xalid ibn əl-Vəlid � deyir ki, o, Allah Elçisinə salləllahu aleyhi və səlləm 
şikayət edərək belə dedi: “Mən gecələr qorxu hiss edirəm”. O buyurdu: 
“Sənə Cəbrailin mənə öyrətdiyi kəlmələri öyrədimmi? Bu kəlmələr 
cinlərdən olan ifritin üstümə hücum etməsindən məni qorudu”. Mən 
dedim: “Bəli”. O: “Əuzu bi-kəlimətilləhit-təmmətil-ləti lə yucəvizuhunnə 
bərrun, və lə fəcirun, min şərri mə yənzilu minəs-səməi, və mə yəarucu 
fihə, və min şərri mə zəraə fil-ardi və mə yəxrucu minhə və min şərri 
fitənil-leyli və fitənin-nəhər, və min şərri tavariqil-leyli vən-nəhər illə 
tariqin yətruqu bi-xeyrin, yə Rahmən1027”.1028 
 

٧٧٩ - نةَ عشائع � ولُ كَانَ: قَالَتسإِذَا � اِهللا ر روضنِ تلِ، عالَ: قَالَ اللَّي إِالَّ إِلَه اللَّه داحالْو ارالْقَه بر 
اتاومضِ، الساَألرا وما ومهنيب زِيزالْع فَّارالْغ.  

 

                                                 
1025 Tərcüməsi: Qəzəbindən və cəzasından, qullarının şərindən, şeytanların vəsvəsələrindən və mənə 
yaxın gəlmələrindən Allahın tam kəlmələrinə sığınıram! 
1026  Əbu Davud, 3893, 3895. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 3414) səhih olduğunu 
bildirmişdir. 
1027 Tərcüməsi: Yaratdıqlarının, düzəltdiklərinin və icad etdiklərinin şərindən, səmadan nazil olanların 
və orada yüksələnlərin şərindən, yerə əkdiklərinin və oradan çıxanların şərindən, gecənin və gündüzün 
fitnələrinin şərindən, – gecə xoş xəbərlə gələn müstəsna olmaqla – gecə gələnlərin hər birinin şərindən, 
həm itaətkarın, həm də günahkarın möhtac olduğu Allahın tam kəlamlarına sığınıram! Ey Rahmən! 
1028 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 3746, “əd-Dua” 1083. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 74) və 
“Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 840) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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779. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm gecə 
yatarkən bir tərəfdən digər tərəfə çevrildikdə deyərdi: “Lə ilahə illəllahul-
Vahidul-Qahhar, Rabbus-səməvati vəl-ard və mə beynəhuməl-Azizul-
Ğaffər1029”.1030 

 
GECƏ OYANARKƏN EDİLƏN ZİKR 

 
٧٨٠ - نةَ عادبنِ عب تامالص  �ولُ قَالَ: قَالَساِهللا ر � :نم ارعت نلِ مفَقَالَ اللَّي نيظُ حقيتسالَ: ي إِالَّ إِلَه اللَّه هدحو 

 أَكْبر، واللَّه اللَّه، إِالَّ إِلَه والَ للَّه، والْحمد اِهللا، سبحانَ قَدير، شيٍء كُلِّ علَى وهو الْحمد، ولَه الْملْك، لَه لَه، يكشرِ الَ
 فَإِنْ لَه، استجِيب دعا: قَالَ أَو: الْوليد قَالَ - .لَه غُفر لي، راغْف رب دعا ثُم الْعظيمِ، الْعلي بِاللَّه إِالَّ قُوةَ والَ حولَ والَ
أَ قَامضوفَت لَّى، ثُمص قُبِلَت هالَتص. 

 
780. Ubadə ibn Samit � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: “Kim gecə 
oyanarkən: “Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şəriykə ləhu, ləhul-mulku və 
ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir. Subhənəllahi, vəlhəmdulilləhi, 
və lə iləhə illəllahu, Vallahu Əkbər, və lə həulə və lə quvvətə illə billəhil-
Aliyyil-Azim1031”– deyər, sonra dua edib: “Ey Rəbbim, məni bağışla!”– desə, 
bağışlanar. Dua etsə, duası qəbul olunar, qalxıb dəstəmaz aldıqdan sonra 
namaz qılsa, namazı qəbul olunar”.1032 
 

ÇALIŞ QISA VƏ MƏNALI DUALAR EDƏSƏN 
 

وأنا أصلي وله حاجة فأبطأت عليه قال يا عائشة عليك جبمل  �قالت دخل علي النيب  �عن عائشة  - ٧٨١
لما انصرفت قلت يا رسول اهللا وما مجل الدعاء وجوامعه قال قويل اللهم اين أسألك من اخلري كله الدعاء وجوامعه ف

عاجله وآجله ما علمت منه وما مل أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما مل أعلم وأسألك 
ن قول أو عمل وأسألك مما سألك به حممد اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها م

 وأعوذ بك مما تعوذ منه حممد وما قضيت يل من قضاء فاجعل عاقبته رشدا
 

                                                 
1029 Tərcüməsi: Hər şeyə Qalib gələn, Tək Allahdan başqa haqq ilah yoxdur! O, göylərin, yerin və 
onların arasında olanların Qüdrətli və Bağışlayan Rəbbidir! 
1030 əl-Hakim, 1980; ən-Nəsəi “Sunənul-Kubra” 7688. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2066) 
səhih olduğunu bildirmişdir.  
1031 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk Onundur, həmd 
Onadır və O hər şeyə Qadirdir. Həmd Allahadır. Allah pak və müqəddəsdir. Allahdan başqa haqq ilah 
yoxdur. Allah ən Böyükdür. Qüdrət və güc yalnız Allahdadir! 
1032 İbn Macə, 3878. əl-Albani səhih olduğunu bildirib. Oxşar rəvayətlər bu mənbələrdə keçir; əl-Buxari, 
1154; ət-Tirmizi, 3414, 3743. 
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781. Aişə 
 rəvayət edir: “Mən namaz qılarkən Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm bir işdən ötrü yanıma gəldi. Mən ləng tərpəndim. O dedi: “Ey Aişə! 
Çalış qısa və mənalı dualar edəsən!” O çıxıb gedərkən dedim: “Ey Allahın 
Elçisi! Qısa və mənalı dualar nədir?” O buyurdu: “De: “Allahummə inni 
əs'əlukə minəl-xeyri kullihi acilihi və əcilihi mə alimtu minhu və mə ləm 
ə'ləm və əuzu bikə minəş-şərri kullihi acilihi və əcilihi mə alimtu minhu və 
mə ləm ə'ləm və əs'əlukəl-cənnətə və mə qarrabə iləyhə min qaulin au aməl 
və əuzu bikə minən-nəri və mə qarrabə iləyhə min qaulin əu aməl və 
əs'əlukə mimmə səələkə bihi Muhəmmədun və əuzu bikə mimmə təuzu 
minhu Muhəmmədun və mə qadəytə li min qadai, fəc'əl aqibətəhu ruş-
dən1033”.1034 
 

KİMİN SÖZÜ MƏLƏKLƏRİN SÖZÜ İLƏ ÜST-ÜSTƏ DÜŞƏRSƏ 
 

٧٨٢ -  نةَ أَبِىعريره �ولَ أَنَّ سر قَالَ إِذَا« :قَالَ � اللَّه اماِإلم عمس اللَّه نمل هدمفَقُولُوا ،ح ماللَّه بارن لَك دمالْح، 
هفَإِن نم افَقو لُهلَ قَوقَو كَةالَئالْم رغُف ا لَهم مقَدت نم بِهذَن«.  

 
782. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “İmam: “Səmi Allahu limən həmidəh”- deyəndə siz: “Allahum-
mə, Rabbənə ləkəl-həmd”- deyin. Bilin ki, kimin sözü mələklərin sözü ilə 
üst-üstə düşərsə, onun keçmiş günahları bağışlanar”.1035 
 

YUNUSUN � DUASI 
 

٧٨٣ - نع دعس  
 سبحانك أَنت إِالَّ إِلَه الَ حوتالْ بطْنِ فى وهو دعا إِذْ النون ذى دعوةُ« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
 .»لَه اللَّه استجاب إِالَّ قَطُّ شىٍء فى مسلم رجلٌ بِها يدع لَم فَإِنه. الظَّالمني من كُنت إِنى

 
783. Səd 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: 
“Zun-Nun (Yunus �) balığın qarnında olarkən belə dua etmişdir: “Lə 

                                                 
1033 Tərcüməsi: Allahım! Xeyrin hamısını, istər dünyadakını, istərsə də Axirətdəkini, istər bildiklərimi, 
istərsə də bilmədiklərimi Səndən diləyirəm. Şərin hamısından, istər dünyadakından, istərsə də 
Axirətdəkindən, istər bildiklərimdən, istərsə də bilmədiklərimdən Sənə sığınıram. Cənnəti və ona 
yaxınlaşdıran hər bir sözü və əməli Səndən diləyirəm. Cəhənnəmdən və ona yaxınlaşdıran hər bir 
sözdən və əməldən Sənə sığınıram. Muhəmmədin � Səndən istədiyini mən də Səndən istəyirəm və 
Muhəmmədin � Sənə sığındığı şeydən mən də Sənə sığınıram. Mənim üçün qəzavü-qədərdən nə 
hazırlamısansa, onun aqibətini gözəl et! 

1034 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 639. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1035 əl-Buxari, 796. 
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iləhə illə əntə! Subhənəkə, inni kuntu minəz-zalimin1036”. Bir şey istəyərək 
bu duanı edən elə bir müsəlman kişi yoxdur ki, Allah onun duasını qəbul 
etməsin”.1037 
 

ƏN FƏZİLƏTLİ ZİKR HANSIDIR? 
 

٧٨٤ - تعمس ابِرج نب دبع قُولُ � اللَّهي تعمولَ سسر قُولُ � اللَّهلُ« يالَ الذِّكْرِ أَفْض إِالَّ إِلَه لُ اللَّهأَفْضو 
 »للَّه الْحمد الدعاِء

 

784. Cabir ibn Abdullah � deyir ki, Allah Elçisinin � belə buyurduğunu 
eşitdim: “Ən fəzilətli zikr “lə iləhə illəllah”, ən fəzilətli dua isə “Əlhəm-
dulilləh”dir”.1038 
 

DÜNYA VƏ AXİRƏT SALAMATLIĞI 
 

٧٨٥ - نةَ أَبِى عريره  
 الْمعافَاةَ لُكأَسأَ إِنى اللَّهم - من أَفْضلَ الْعبد بِها يدعو دعوة من ما« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
 .»واآلخرة الدنيا فى

 
785. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Qulun: “Allahım, Səndən dünyada və Axirətdə salamatlıq 
istəyirəm!”- dua etməsindən daha fəzilətli dua yoxdur”.1039 
 

DİNİNİ VƏ DÜNYANI CƏM EDƏN DUA 
 

٧٨٦ -  ميأَش نب ثَنِي أَبِي طَارِقدح 
 ولَ اللَّهسر تعمنِي  �قَالَ سمحاري ول راغْف مقُولُ اللَّهي لَمأَس نم لِّمعي
الْآخا وينالد ريخ لَك نعمجلَاِء يؤقُولُ هي وهقْنِي وزاروةر 

 
786. Əbu Tariq ibn Əşyəmə 
 demişdir: “Mən eşitdim ki, Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm İslamı qəbul edənə bu duanı: “Allahummə-ğfirli 
varhəmni varzuqni”1040- öyrədirdi və belə deyirdi: “Bu, sənin üçün dünya 
və Axirət xeyirini əhatə edir”.1041 

                                                 
1036  Tərcüməsi: Səndən başqa həqiqi ilah yoxdur, Sən pak və müqəddəssən! Mən isə, həqiqətən, 
zalımlardan olmuşam! 
1037 ət-Tirmizi, 3505, 3845. əl-Albani bu hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
1038 ət-Tirmizi, 3383, 3711. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
1039 İbn Məcə, 3851, 3983. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3388) səhih olduğunu bildirib. 
1040 Tərcüməsi: Allahım, məni bağışla, mənə rəhm et və mənə ruzi ver! 
1041 Əhməd, 15881, 16301. Şueyb əl-Arnavut isnadını Muslimin şərtlərinə görə səhih olduğunu bildirib. 
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  أَبِيه عن طَارِقٍ بن سعد مالك أَبو - ٧٨٧هأَن عمس بِىالن � قَدو اهلٌ أَتجا فَقَالَ رولَ يسر اللَّه فأَقُولُ كَي نيح 
 يجمعن هؤالَِء فَإِنَّ« اِإلبهام إِالَّ اَألربع عهأَصابِ وجمع. »وارزقْنِى وعافنِى وارحمنِى لى اغْفر اللَّهم قُلِ« قَالَ ربى أَسأَلُ
لَك كيند اكيندو«. 

 
787. Əbu Malik Səd ibn Tariq atasından 
 rəvayət edir ki, bir nəfər Pey-
ğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi, mən 
Rəbbimdən istədikdə nə deyim?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyur-
du: “De: “Allahummə-ğfirli varhəmni va afini varzuqni”.1042 Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm baş barmaqdan başqa dörd barmağını qatlayaraq 
dedi: “Həqiqətən, bunlar sənin üçün dinini və dünyanı əhatə edir”.1043 
 

 اللَّه إِالَّ إِلَه الَ قُلْ« قَالَ. أَقُولُه كَالَماً علِّمنِى فَقَالَ � النبِى أَتى أَعرابِيا أَنَّ
  أَبِيه عن سعد بن مصعب حدثَنِى - ٧٨٨
هدحالَ و رِيكش لَه اللَّه ررياً أَكْبالْ كَبودمح لَّهرياً لانَ كَثحبسو اللَّه بر نيالَمالَ الْعلَ ووالَ حةَ وإِالَّ قُو زِيزِ بِاللَّهالْع 

 »ىوعافنِ واهدنِى وارزقْنِى وارحمنِى لى اغْفر اللَّهم قُلِ« قَالَ لى فَما لربى هؤالَِء قَالَ. »خمساً الْحكيمِ
 
788. Musab ibn Səd atasından 
 rəvayət edir ki, (bir dəfə) bir bədəvi Pey-
ğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: “Mənə zikr edə biləcə-
yim bir kəlmə öyrət”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Beş dəfə de: 
“Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şəriykə ləhu, Allahu Əkbər Kəbiyran, vəl-
həmdulilləhi kəsiyran, və subhənallahi Rabbil-aləmin, və lə haulə və lə 
quvvətə illə billəhil-Azizil-Həkim1044”. Bədəvi dedi: “Bunlar Rəbbim üçün-
dür, bəs mənim üçün nədir?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “De: 
“Allahummə-ğfirli varhəmni varzuqni vahdini va afini1045”.1046 
 

ƏMİRİN ZÜLMÜNƏ QARŞI EDİLƏN DUA 
 

٧٨٩ - نلَزٍ أَبِي عجقَالَ م :نم افخ نريٍ ما أَميت: فَقَالَ ظُلْمضا بِاِهللا ربالمِ ربِاِإلسا ويند دمحبِما وبِين وآنبِالْقُر 
 .منه اللَّه أَنجاه وإِماما حكَما

 
                                                 
1042 Tərcüməsi: Allahım, məni bağışla, mənə rəhm et, mənə salamatlıq nəsib et və mənə ruzi ver! 
1043 İbn Məcə, 3845, 3977. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1044 Tərcüməsi: Allahdan başqa ilah yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur, Allah ən Böyükdür, Allaha 
çoxlu həmd olsun, aləmlərin Rəbbi olan Allah pak və müqəddəsdir, qüdrət və güc yalnız Qüdrətli və 
Müdrik olan Allaha məxsusdur. 
1045 Tərcüməsi: Allahım, məni bağışla, mənə rəhm et, mənə ruzi ver, məni doğru yola yönəlt və mənə 
salamatlıq ver! 
1046 Əhməd, 1561, 1581. Şueyb əl-Arnavut isnadını Muslimin şərtinə görə səhih, ravilərini əl-Buxari və 
Muslimin ravilərindən olduğunu və etibarlı olduğunu bildirmişdir.  



310                                                                                                                                     FƏZİLƏTLİ ƏMƏLLƏR    

 
789. Əbu Micləz 
 demişdir: “Kim əmirin zülmündən qorxub: “Radıytu 
billəhi Rabbən və bil-İsləmi dinən və bi-Muhəmmədin nəbiyyən və bil-
Qurani hukmən və iməmən1047”- desə, Allah onu əmirin zülmündən xilas 
edər”.1048 
 

ŞİRKİN AZINDAN DA, ÇOXUNDAN DA ÇƏKİNİN! 
 

أخفى من للشرك فيكم فقال يا أبا بكر   �اىل النيب  
معقل بن يسار يقول انطلقت مع أيب بكر الصديق  نع - ٧٩٠
أخفى من  والذي نفسي بيده للشرك  �دبيب النمل فقال أبو بكر وهل الشرك إال من جعل مع اهللا اهلا آخر قال النيب 

دبيب النمل أال أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثريه قال قل اللهم إين أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم 
 وأستغفرك ملا ال أعلم

 
790. Məqil ibn Yəsar 
 demişdir: “Mən Əbu Bəkr əs-Siddiq 
 ilə birlikdə 
Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəldim. O buyurdu: “Ey Əbu 
Bəkr, şirk (riya) sizin aranızda qarışqanın yerişindən də gizlindir”. Əbu 
Bəkr 
 dedi: “Məgər şirk Allahla yanaşı başqa bir tanrı qəbul etmək 
deyilmi?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Canım Əlində Olana 
and olsun ki, şirk qarışqanın yerişindən də gizlindir. Sənə elə bir şey öyrə-
dimmi ki, onu dediyin zaman şirkin azı da, çoxu da səndən uzaq olsun?” 
(Sonra sözünə davam edib) buyurdu: “De: “Allahummə inni əuzu bikə ən 
uşrikə bikə və ənə əaləmu va əstəğfirukə limə lə əaləmu!1049”.1050 
 

ALLAHIN ƏZƏMƏTLİ ADLARI 
 

٧٩١ - نسِ عنِ أَنب كالم  
 وسجد ركَع فَلَما يصلِّى قَائم ورجلٌ - يعنِى - جالسا � اللَّه رسولِ مع كُنت قَالَ
دهشتا وعى فَقَالَ دف هائعد مى اللَّهإِن أَلُكبِأَنَّ أَس لَك دمالَ الْح إِالَّ إِلَه تانُ أَننالْم يعدب اتومضِ الساَألرا وذَا ي 
 قَالَ. أَعلَم ورسولُه اللَّه قَالُوا. »دعا بِما تدرونَ« َألصحابِه � النبِى فَقَالَ. أَسأَلُك إِنى قَيوم يا حى يا واِإلكْرامِ الْجالَلِ

 .»أَعطَى بِه سئلَ وإِذَا أَجاب بِه دعى إِذَا الَّذى الْعظيمِ بِاسمه اللَّه دعا لَقَد بِيده نفِْسى والَّذى«
 

                                                 
1047 Tərcüməsi: Allahdan Rəbb, İslamdan din, Muhəmməddən peyğəmbər, Qurandan hökm və rəhbər 
olaraq razı qaldım. 
1048 İbn Əbu Şeybə “Musannəf” 29791. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2239) səhih məuquf 
olduğunu bildirmişdir. 
1049 Tərcüməsi: Allahım, bilərəkdən Sənə şərik qoşmaqdan Sənə sığınıram və bilmədən (Sənə şərik 
qoşduğuma) görə Səndən bağışlanma diləyirəm! 

1050 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 716. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3731) səhih olduğunu bil-
dirmişdir. 
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791. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm ilə 
birlikdə oturmuşduq. Bir kişi namaz qılarkən ruku, səcdə və təşəhhüddə 
belə dua etdi: “Allahummə inni əsəlukə biənnə ləkəl-həmd, lə iləhə illə 
əntəl-Mənnən, bədius-səməvəti vəl-ard, yə Zəl-Cələli vəl-İkram, yə Həyyu, 
yə Qayyum, inni əsəlukə1051”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm səhabə-
lərinə buyurdu: “Onun necə dua etdiyini bilirsiniz?” Dedilər: “Allah və 
Onun Elçisi daha yaxşı bilir!” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: 
“Canım əlində Olana and olsun ki, o, Allahın ən əzəmətli adı ilə dua etdi. 
Bu adla dua edənin duası qəbul edilər və istədiyi verilər”.1052 
 


  اَألدرعِ بن محجن أَنَّ - ٧٩٢ثَهدولَ أَنَّ حسر لَ � اللَّهخد جِدسلٌ إِذَا الْمجر ى قَدقَض هالَتص وهو دهشتفَقَالَ ي 
مى اللَّهإِن أَلُكا أَسي اللَّه كبِأَن داحالْو داَألح الصدى مالَّذ لَم دلي لَمو ولَدي لَمو كُني ا لَهكُفُو دأَنْ أَح رفغى توبِى لذُن 
كإِن تأَن فُورالْغ يمحولُ فَقَالَ. الرسر اللَّه � »قَد رغُف ي إِذَا « .ثَالَثًا. »لَهظَمِ الَّذالْأَع همبِاس أَلَ اللَّهس لَقَد لَ بِهئس

ابأَج بِه يعإِذَا دطَى وأَع«. 
 
792. Mihcən ibn əl-Ədrai 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm məscidə girdikdə bir kişinin namazını bitirərkən təşəhhüddə belə dua 
etdiyini eşitdi: “Allahummə inni əs'əlukə yə Allahu bi ənnəkəl-Vahidul-
Əhədus-Saməd əlləzi ləm yəlid və ləm yuləd və ləm yəkun ləhu kufuvən 
əhəd, ən təğfirə liy zunubiy, innəkə əntəl-Ğafurur-Rahim1053”. Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm üç dəfə dedi: “Artıq o bağışlandı!” 1054  Digər 
rəvayətdə deyilir: “...O, Allahın ən əzəmətli adı ilə dua etdi. Bu adla dua 
edənin duası qəbul edilər və istədiyi verilər”.1055 
 

٧٩٣ - ناَء عمأَس تبِن زِيدأَنَّ � ي بِىقَالَ � الن »ماس اللَّه ظَمى اَألعنِ فياتنِ هيتاآلي �كُمإِلَهو إِلَه داحإِلَ الَ وإِالَّ ه 
وه نمحالر يمحةُ �الرحفَاتو ةورانَ آلِ سرمامل� ع الَ اللَّه إِالَّ إِلَه وه ىالْح ومالْقَي�. 

 
793. Əsmə bint Yəzid � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Allahın ən əzəmətli adı bu iki ayədədir: “Sizin məbudunuz Tək 
olan İlahdır. Ondan başqa məbud yoxdur, Mərhəmətlidir, Rəhmlidir (ər-

                                                 
1051 Tərcüməsi: Allahım, Sənə yalvarıram, həmd Sənə məxsusdur, Səndən başqa həqiqi yoxdur, Sən lütf 
edən, yeri göyü icad edənsən! Ey Ucalıq və Kəramət Sahibi, ey əbədi Yaşayan, ey Qəyyum olan, Sənə 
yalvarıram! 

1052 ən-Nəsəi, 1300, 1308. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1053 Tərcüməsi: Allahım, Sənə yalvarıram, ey Allah! Sən Vahid, Tək, Möhtac olmayan, doğmayan, doğul-
mayan, bənzəri olmayansan! Günahlarımı bağışla, şübhəsiz ki, Sən Bağışlayan, Rəhmlisən! 

1054 ən-Nəsəi, 1301, 1309. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1055 İbn Məcə, 3847, 3857; Əhməd, 23041, 23091. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.  
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Rahmən, ər-Rahim)” (əl-Bəqərə, 163). Ali-İmran surəsinin əvvəli: “Əlif. Ləm. 
Mim. Allah, Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, əbədi 
Yaşayandır, bütün yaradılanların Qəyyumudur (əl-Həyy, əl-Qayyum)” (Ali 
İmran, 1-2)”.1056 
 

فقال أتدرون  ، يا حي يا قَيوم إِني أَسأَلُكيا بديع السماواتفدعا رجل فقال  �كنت مع النيب 
 عن أنس  - ٧٩٤
  .مبا دعا والذي نفسي بيده دعا اهللا بامسه الذي إذا دعي به أجاب

 
794. Ənəs 
 deyir: “Mən Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm ilə bir yerdə 
idim. Bir kişi belə dua etdi: “Yə Bədi'əs-Səməvəti, Yə Həyyu, Yə Qayyumu, 
inni əsəlukə1057”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Bilirsinizmi nə 
dua etdi? Canım əlində Olana and olsun! O, Allahın elə bir adı ilə dua etdi 
ki, onunla nə dua edilərsə, qəbul olunar”.1058  
 

CƏNNƏTİ VACİB EDƏN ZİKR 
 

٧٩٥ - نأَبِى ع يدعس رِىدالْخ  
نبيا �  مدوبِمح دينا وبِاِإلسالَمِ ربا بِاللَّه رضيت قَالَ من" قَالَ � اللَّه رسولَ أَنَّ
تبجو ةُ لَهنةَ"...."الْجلَه اجلنخه حىت أُدآلخذنّ بيد ,فأنا الزعيم." 

 
795. Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
belə buyurmuşdur: “Kim: “Radıytu billəhi Rabbən, və bil-İsləmi dinən və 
bi-Muhəmmədin salləllahu aleyhi və səlləm nəbiyyən1059”- deyərsə, Cənnət ona 
vacib olar”.1060 Digər rəvayətdə deyilir: “...mən o kimsənin əlindən tutub 
Cənnətə daxil etməyimə zəmanət verirəm”.1061  
 

BİSMİLLƏH KƏLMƏSİ 
 

٧٩٦ - نيح، أَبِي علالْم نلٍ عجقَالَ ر :تكُن يفدر بِيالن � تثَرفَع ،هتابد فَقُلت :سعطَانُ تيقُلْ ال« :فَقَالَ الشت 
سعطُانُ تيالش كإِذَا فَإِن قُلت كذَل اظَمعى تتكُونَ حثلَ يم يتقُولُ الَبيي،: وتن بِقُولَكمِ: قُلْ واِهللا بِس كإِذَا فَإِن قُلت 

 .»الذُّبابِ مثلَ يكُونَ حتى تصاغَر لكذَ
                                                 
1056 Əbu Davud, 1498; İbn Məcə, 3855. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.  
1057 Tərcüməsi: Ey göyləri Yaradan! Ey əbədi Yaşayan, ey Qəyyum! (Kainatı yaradan və onu idarə edən, 
bəndələrinin işlərini yoluna qoyan və onları qoruyan!) Mən yalnız Sənə yalvarıram! 
1058 əl-Buxari ”Ədəbul Mufrad” 705. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1059 Tərcüməsi: Allahdan Rəbb, İslamdan din və Muhəmməddən � peyğəmbər olaraq razı oldum! 
1060 İbn Hibban, 863. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6428) səhih olduğunu bildirmişdir. 
1061 Əbu Nueym əl-Əsbəhəni “əl-Məarifətus-Sahabə” 5521; əl-Heysəmi “Məcməuz-Zəvaid” 17005. əl-
Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№  2686) səhih olduğunu bildirmişdir.  
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796. Əbul-Məlih rəvayət edir ki, bir kişi dedi: “Mən Peyğəmbərin salləllahu 

aleyhi və səlləm miniyinin tərkində yol gedirdim. Birdən heyvanın ayağı 
sürüşdü. Mən: “Məhv olsun şeytan”- dedim. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm dedi: “Məhv olsun şeytan”- demə, çünki sən bunu söylədikdə, o, ev 
boyda olana qədər şişir və deyir: “Bu iş mənim qüvvətimlə olur”. Lakin 
sən: “Allahın adı ilə (Bismilləh)”- de, çünki sən bunu söylədikdə, o, milçək 
boyda olana qədər kiçilir”.1062 
 

ƏN GÖZƏL TƏŞƏKKÜR 
 

٧٩٧ -  دينِ زةَ بامأُس نع
من صنِع إِلَيه معروف فَقَالَ لفَاعله : جزاك اُهللا خيراً، فَقَد « :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
 ».في الثَّناِء أَبلَغَ

 
797. Usəmə ibn Zeyd 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Kimə bir yaxşılıq edilərsə, o yaxşılıq edənə: “Cəzəkəllahu xay-
ran1063”- deyərsə, ən gözəl şəkildə təşəkkür etmiş olar”.1064  
 

HANSI ZİKRİ ETDİKDƏ ALLAH İNSANI ODDAN AZAD EDİR 
 

٧٩٨ - نانَ علْمس 
 عرشك، وحملَةَ مالئكَتك، وأُشهِد أُشهِدك، إِني اللَّهم: قَالَ من" :� اللَّه لُرسو قَالَ: قَالَ 
هِدأُشو ني مف اتاومضِ الساَألرو كأَن تأَن ال اللَّه إِال إِلَه ،تأَن كدحال و رِيكش ،لَك دهأَشا أَنَّ ودمحم كدبع 

،ولُكسرو نا مةً قَالَهرم قتأَع اللَّه ثُلُثَه نارِ، مالن نما ونِ قَالَهيترم قتأَع اللَّه هثُلُثَي نارِ، مالن نما وثَالثًا قَالَه قتأَع كُلَّه نم 
 ".النارِ

 
798. Salman 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Kim 
bir dəfə: “Allahummə inni uşhidukə, və uşhidu mələikətəkə, və həmələtə 
arşikə, və uşhidu mən fis-səməvəti vəl-ardı, ənnəkə əntəllahu lə iləhə illə 
əntə, vahdəkə lə şəriykə ləkə, və əşhədu ənnə Muhəmmədən abdukə və 
rasulukə1065”- deyərsə, Allah onun üçdə biri hissəsini Oddan azad edər. 

                                                 
1062 Əbu Davud, 4982, 4984. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1063 Tərcüməsi: Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın! 
1064 ət-Tirmizi, 2035, 2167. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1065 Tərcüməsi: Allahım, mən Səni, mələklərini, Ərşini daşıyanları, göydə və yerdə olanların hamısını 
şahid tuturam ki, Səndən başqa haqq ilah olmayan Allah Sənsən! Sən təksən, şərikin yoxdur! Həmçinin, 
şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Sənin qulun və rəsulundur! 
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Kim bunu iki dəfə deyərsə, Allah onun üçdə iki hissəsini Oddan azad edər. 
Kim də bunu üç dəfə deyərsə, Allah onu bütövlükdə Oddan azad edər”. 1066 
 

ŞEYTANLARIN ORDULARINI DARMADAĞIN EDƏN ZİKR 
 

 قَالَ نعم :قَالَ � اللَّه رسولَ أَدركْت: كَبِريا وكَانَ التميمي خنبشٍ بنِ الرحمنِ لعبد قُلْت قَالَ التياحِ أَبو حدثَنا - ٧٩٩
قُلْت فكَي عنولُ صسر لَةَ � اللَّهلَي هتكَاد نياطيإِنَّ فَقَالَ الش يالشنياط تردحت لْكلَةَ تلَى اللَّيولِ عسر اللَّه � نم 

ةيدابِ الْأَوعالشو يهِمفطَانٌ ويش هدلَةُ بِيعارٍ شن رِيدأَنْ ي رِقحا يبِه هجولِ وسر طَ � اللَّهبفَه هرِيلُ إِلَيا فَقَالَ � جِبي 
دمحقَالَ قُلْ م وذُ قُلْ قَالَ أَقُولُ امأَع اتمبِكَل اللَّه ةامالت نم را شم لَقأَ خذَرأَ وربو نمو را شزِلُ مني ناِء ممالس نمو 

را شم جرعا ييهف نمو رنِ شتلِ فارِ اللَّيهالنو نمو ررِقًاطَا إِلَّا طَارِقٍ كُلِّ ش قطْررٍ ييا بِخي نمحقَالَ ر ئَتفَطَف مهارن 
مهمزهو اللَّه كاربالَى تعتو  

 
799. Əbu ət-Təyyah rəvayət edir: “Mən Abdur-Rahmən ibn Xanbəş ət-
Təmimi 
 yaşlı ikən ondan soruşdum: “Sən Allah Elçisini salləllahu aleyhi və 

səlləm görmüsən?” O: “Bəli”– dedi. Mən soruşdum: “Şeytanların Allahın 
Elçisinə � hiylə qurduğu gecə o nə etdi?” O dedi: “Həqiqətən, o gecə 
şeytanlar vadilərdən və dərələrdən axışaraq Allah Elçisinə salləllahu aleyhi və 

səlləm hücum etdilər. Onların arasında olan bir şeytan əlində məşəl tutaraq 
Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm üzünü yandırmaq istəyirdi. (Belə olan 
təqdirdə) Cəbrayıl � onun yanına enərək buyurdu: “Ey Muhəmməd, de!” 
O da: “Nə deyim?”– deyə soruşdu. Cəbrayıl buyurdu: “De: “Əuzu bikəli-
mətil-ləhit-təmməti min şərri mə xaləqa və zəraə və bəraə və min şərri mə 
yənzilu minəs-səməi və min şərri mə yə'rucu fihə və min şərri fitənil-leyli 
vən-nəhəri və min şərri kulli tariqin illə tariqan yətruqu bi xayrin, yə 
Rahmən!1067” (Bundan sonra) onların alovları söndü və Uca Allah onları 
darmadağın etdi”.1068 
 

MÜSİBƏT HALINDA DEYİLƏN DUA 
 

٨٠٠ - عمس ةَ أُملَمس  �جوز بِىقُولُ � النت تعمولَ سسر قُولُ � اللَّها« يم نم دبع هيبصةٌ تيبصقُولُ ما فَيإِن 

                                                 
1066 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 5939, 6062. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 267) səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
1067 Tərcüməsi: Yaratdıqlarının, düzəltdiklərinin və icad etdiklərinin şərindən, səmadan nazil olanların 
və orada yüksələnlərin şərindən, gecənin və gündüzün fitnələrinin şərindən, – gecə xoş xəbərlə gələn 
müstəsna olmaqla – gecə gələnlərin hər birinin şərindən Allahın tam kəlamlarına sığınıram! Ey 
Rahmən! 
1068 Əhməd, 15460, 15498. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1602) həsən olduğunu bildirib. 
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لَّها لإِنو هاجِ إِلَيونَرع منِى اللَّهرى أْجى فتيبصم فلأَخى وا لريا خهنإِالَّ م هرأَج ى اللَّهف هتيبصم لَفأَخو ا لَهريا خهنم« .

ا قَالَتفَلَم فِّىوو تةَ أَبلَمس ا قُلْتنِى كَمرولُ أَمسر اللَّه � لَففَأَخ ى اللَّهل اخري هنولَ مسر اللَّه �. 

 
800. Ummu Sələmə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Müsibətə düçar olub: “İnnə lilləhi və innə ileyhi raciun. 
Allahummə əcirni fi musibəti. Vaxlufli xayran minhə1069”- deyən elə bir qul 
yoxdur ki, Allah müsibətinə görə onu mükafatlandırmasın və ondan daha 
xeyirli olanı ilə əvəz etməsin”. Əbu Sələmə 
 vəfat etdiyi vaxt Allah Elçisi-
nin salləllahu aleyhi və səlləm mənə buyurduğu kimi dedim və Allah mənə 
ondan da xeyirli olan Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm ilə əvəz etdi”.1070 
 

YƏ ZƏL-CƏLƏLİ VƏL-İKRAM 
 


 عن أَنسٍ  - ٨٠١ بِىامِ«قَالَ  �أَنَّ الناِإلكْرالَلِ وا ذَا الْجظُّوا بِيأَل.« 
 
801. Ənəs 
 dedi ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Yə 
Zəl-Cələli vəl-İkram!” (Ey əzəmət və ehtiram Sahibi!) - duasını tez-tez tək-
rar edin”.1071 
 

LƏ İLƏHƏ İLLƏLLAH KƏLMƏSİNİ DEMƏYİ ÇOXALDIN 
 

 أكثروا من شهادة أن ال إله إال اهللا قبل أن حيال بينكم وبينها �قال قال رسول اهللا  
عن أيب هريرة  - ٨٠٢
 
802. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Ölüm sizə gəlmədən öncə “lə iləhə illəllah” şəhadət kəlməsini 
söyləməyi çoxaldın!”1072 
 

LƏ İLƏHƏ İLLƏLLAHU VAHDƏHU LƏ ŞƏRİKƏ LƏHU, LƏHUL-
MULKU VƏ LƏHUL-HƏMDU VƏ HUVƏ ALƏ KULLİ ŞEYİN QADİR  

 
 ولَه الْملْك لَه لَه شرِيك الَ وحده اُهللا إِالَّ إِلَه الَ: قَالَ من« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
 عازِبٍ بنِ الْبراِء عنِ - ٨٠٣
دمالْح وهلَى وٍء كُلِّ عير، شيقَد أَو حنةً منِيحم ى أَودقَاقاً هكَانَ ز نكَم قتة أَعقَبر«. 

                                                 
1069 Tərcüməsi: Biz Allaha məxsusuq və Ona da qayıdacağıq! Allahım! Başıma gələn müsibət sayəsində 
məni mükafatlandır və əvəzinə ondan da xeyirlisini ver! 
1070 Muslim, 2166. 
1071 ət-Tirmizi, 3525, 3868. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1072 Əbu Yəalə, 6147. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1529) həsən olduğunu bildirmişdir. 
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803. Bəra ibn Azib 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim: “Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şəriykə ləhu, ləhul-mulku və 
ləhul-həmdu, və huvə alə kulli şeyin qadir1073”- deyər və ya bir dişi dəvəni 
hədiyyə edər və ya bir kimsəyə yol göstərərsə, qul azad etmiş kimidir”.1074 
 

٨٠٤ - ناشٍ أَبِي عيع قيرالز 
 لَه لَه، شرِيك الَ وحده اُهللا إِالَّ إِلَه الَ: يصبِح حني قَالَ من« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
لكالْم لَهو دمالْح وهلَى وٍء كُلِّ عيش قَد،كَانَ ير لَ لَهدع ةقَبر نم لَديلَ، واعمطَّ إِسحو هنع رشع ،يئاتطخ عفرو لَه 
رشع ،اتجركَانَ دزٍ فَي ورح نم يطَانى الشتِسي، حمإِذَا يى وسثْلُ أَمفَم كى ذَلتح بِحصلٌ فَرأَى: قَالَ. »يجلَ روسر 

 .»عياشٍ أَبو صدق« :فَقَالَ وكَذَا كَذَا عنك يروي عياشٍ أَبا إِنَّ! اِهللا رسولَ يا: فَقَالَ النائم يرى فيما � ِهللا
 
804. Əbu Əyyəş əz-Zuraqi 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurmuşdur: “Kim səhər: “Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləh, 
ləhul-mulk və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir1075”- deyərsə, bu 
onun üçün İsmayıl övladından bir köləni azad etməyə bərabərdir. Həmçi-
nin, onun on günahı silinər, on dərəcə yüksələr və o gün axşama qədər şey-
tandan qorunmuş olar. Axşam dedikdə səhərə qədər bunları qazanmış 
olar”. Sonra bir nəfər Allah Elçisini salləllahu aleyhi və səlləm yuxusunda görüb 
ondan soruşdu: “Ey Allahın Elçisi, Əbu Əyyəş səndən belə bir hədis 
rəvayət edir”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm: “Əbu Əyyəş doğru 
söylədi!”- deyə buyurdu”.1076 
 

٨٠٥ -  نةَ أَبِيعريره �ولَ أَنَّ سر قَالَ � اللَّه: نالَ قَالَ م إِالَّ إِلَه اللَّه هدحالَ و رِيكش لَه لَه لْكالْم لَهو دمالْح وهو 
 وكَانت سيئَة مائَةُ عنه ومحيت حسنة مائَةُ لَه وكُتب رِقَابٍ عشرِ عدلَ لَه كَانت مرة مائَةَ يومٍ يف قَدير شيٍء كُلِّ علَى

ا لَهزرح نم طَانيالش هموي كى ذَلتح ِسيمي لَمو أْتي دلَ أَحا بِأَفْضماَء مإِالَّ ج جلَ لٌرمع أَكْثَر هنم.  
 
805. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim gün ərzində yüz dəfə: “Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şərikə 
ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir 1077 ”- 
deyərsə, on kölə azad etmiş sayılar, üstəlik ona yüz savab yazılar və onun 
yüz günahı silinər, (bundan başqa bu dualar) həmin gün axşama qədər onu 
                                                 
1073 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur və 
həmd Onadır! O, hər şeyə Qadirdir! 
1074 Əhməd, 18554. əl-Albani “Səhihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1535) səhih olduğunu bildirmişdir 
1075 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur, həmd 
Ona məxsusdur və O, hər şeyə Qadirdir!  
1076 İbn Məcə, 3867, 4000. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1077 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur və həmd 
Ona məxsusdur və O hər şeyə Qadirdir! 
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şeytandan qoruyar və (bu duanı) ondan çox deyən kimsə istisna olmaqla 
heç kəs onun gətirdiyindən üstün başqa bir şey gətirə bilməz”.1078 
 

٨٠٦ - نرِو عمنِ عبٍ بيعش نع أَبِيه نع هدج  
 أَنا قُلْت ما وخير عرفَةَ يومِ دعاُء الدعاِء خير« قَالَ � النبِى أَنَّ
 .»قَدير شىٍء كُلِّ علَى وهو الْحمد ولَه الْملْك لَه لَه شرِيك الَ وحده اللَّه إِالَّ إِلَه الَ قَبلى من والنبِيونَ

 
806. Amr ibn Şueyb atasından 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi 

və səlləm demişdir: “Ən xeyirli dua Ərafa günü edilən duadır. Mən və mən-
dən öncəki peyğəmbərlərin söylədikləri ən xeyirli kəlmə budur: “Lə iləhə 
illəllahu vahdəhu lə şəriykə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə alə 
kulli şeyin qadir1079”.1080 
 

٨٠٧ -  ارِىصاَألن وبأَبِى أَي نقَالَ م 
ولِ اللَّهسر نع ثُهدحإِالَّ ا«قَالَ  � ي قَالَ الَ إِلَه نم لَه لَه رِيكالَ ش هدحو للَّه
و نفُسٍ مةَ أَنعبأَر قتأَع نارٍ كَانَ كَمرم رشع يرٍء قَدىلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكيلَالْماعمإِس لَد.« 

 
807. Əbu Əyyub əl-Ənsari 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurmuşdur: “Kim gündə on dəfə: “Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şə-
riykə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir1081”- 
deyərsə, İsmayıl övladından dörd nəfəri azad etmiş kimi olar”.1082 
 

٨٠٨ - نةَ أَبِى عريره  
 وهو الْحمد ولَه الْملْك لَه لَه شرِيك الَ وحده اللَّه إِالَّ إِلَه الَ قَالَ من« قَالَ � اللَّه سولَر أَنَّ
 سيئَة مائَةُ عنه يتومح حسنة مائَةُ لَه وكُتبت رِقَابٍ عشرِ عدلَ لَه كَانت. مرة مائَةَ يومٍ فى. قَدير شىٍء كُلِّ علَى

تكَانو ا لَهزرح نم طَانيالش هموي كى ذَلتح ِسىمي لَمو أْتي دلَ أَحا أَفْضماَء مج إِالَّ بِه دلَ أَحمع أَكْثَر نم كذَل .
نمانَ قَالَ وحبس اللَّه هدمبِحى ومٍ فوائَةَ يم ةرم طَّتح اهطَايخ لَوو تثْلَ كَانم دبرِ زحالْب«. 

 
808. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Kim gündə yüz dəfə: “Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şərikə 
ləhu ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir 1083 ”- 
deyərsə, bu, onun üçün on köləni azad etməyə bərabər olar. Ona yüz savab 
                                                 
1078 əl-Buxari, 6403. 
1079 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur və 
həmd Onadır, O, hər şeyə Qadirdir! 
1080 ət-Tirmizi, 3585, 3934. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
1081 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur! Mülk Onundur və 
həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir! 
1082 Muslim, 7020. 
1083 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur və 
həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir! 
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yazılar və onun yüz günahı silinər. O gün axşama qədər şeytandan qoru-
nar. (Qiyamət günü) ondan daha çox söyləyəndən başqa, heç kəs onun 
gətirdiyindən fəzilətli bir şey gətirə bilməz. Kim də gün ərzində yüz dəfə: 
“Subhənəllahi və bihəmdihi1084”- deyərsə, onun günahları dənizin köpük-
ləri qədər olsa belə silinər”.1085 
 

٨٠٩ - نةَ  أَبِي عريره�ولُ قَالَ قَالَ سر اللَّه � نلَا قَالَ م اللَّ إِلَّا إِلَهه هدحلَا و رِيكش لَه لَه لْكالْم لَهو دمالْح وهو 
 عدلَ لَه وكَانت سيئَة مائَةُ بِها عنه ومحي حسنة مائَةُ بِها لَه كُتب يصبِح حني مرات عشر قَالَها من قَدير شيٍء كُلِّ علَى
ةقَبظَ رفحا وبِه ذئموى يتح ِسيمي نمثْلَ قَالَ وم كذَل نيِسي حمكَانَ ي ثْلُ لَهم كذَل 

 
809. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Kim səhər on dəfə: “Lə ilahə illəllahu, vahdəhu lə şəriykə ləhu, 
ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir1086”- deyərsə, ona 
yüz savab yazılar, yüz günahı silinər, onun üçün bir kölə azad etməyə 
bərabər olar və o gün axşama qədər (şeytandan) qorunar. Kim bunları 
axşam söyləyərsə, onun üçün bunun eynisi verilər”.1087 
 

٨١٠ - نرِو عمنِ عبٍ بيعش ، نع أَبِيه ، نع هدج �ولُ قَالَ: قَالَ ساِهللا ر � :نانَ: قَالَ محبائَةَ اِهللا سم ةرلَ مقَب 
 غُروبِها وقَبلَ الشمسِ، طُلُوعِ قَبلَ مرة مائَةَ هللَّ الْحمد: قَالَ ومن بدنة، مائَة من أَفْضلَ كَانَ غُروبِها وقَبلَ الشمسِ طُلُوعِ
 من أَفْضلَ كَانَ غُروبِها، وقَبلَ الشمسِ طُلُوعِ قَبلَ مرة مائَةَ أَكْبر اللَّه: قَالَ ومن علَيها، يحملُ فَرسٍ مائَة من أَفْضلَ كَانَ
 مرة مائَةَ قَدير شيٍء كُلِّ علَى وهو الْحمد، ولَه الْملْك لَه لَه، شرِيك الَ وحده اللَّه، إِالَّ إِلَه الَ: قَالَ ومن ،رقَبة مائَة عتقِ
 .زاد أَو قَولَه قَالَ من إِالَّ عمله من أَفْضلَ بِعملٍ أَحد الْقيامة يوم يجِئْ لَم غُروبِها، وقَبلَ الشمسِ طُلُوعِ قَبلَ

 
810. Amr ibn Şuayb öz atasından, o da babasından rəvayət edir ki, Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Kim günəş çıxmadan və batmadan əvvəl əvvəl 
yüz dəfə “Subhənəllah”- deyərsə, yüz qurbanlıq heyvandan daha əfzəldir. Kim 
günəş çıxmadan və batmadan əvvəl əvvəl yüz dəfə “Əlhəmdulilləh”- deyərsə,  yüz 
atı (Allah yolunda) istifadəyə verməkdən daha əfzəldir. Kim günəş çıxmadan və 
batmadan əvvəl əvvəl yüz dəfə “Allahu Əkbər”- deyərsə, yüz qul azad etməkdən 
əfzəldir. Kim günəş çıxmadan və batmadan əvvəl əvvəl yüz dəfə “Lə ilahə 
illəllahu, vəhdahu lə şəriykə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və Huvə alə kulli 

                                                 
1084 Tərcüməsi: Allah pak və müqəddəsdir! Ona həmd olsun! 
1085 Muslim, 2691, 7018. 
1086 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur və 
həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir! 
1087 Əhməd, 8704, 8719. Şueyb əl-Arnavut isnadını əl-Buxari və Muslimin şərtlərinə əsasən səhih oldu-
ğunu bildirib.  
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şeyin qadir1088”- deyərsə, Qiyamət günü onun bu dediyinə bərabər və ya artıq 
deyəndən başqa heç kəs onun gətirdiyi əməldən daha əfzəl əməl gətirə bilməz”.1089  
 

LƏ İLƏHƏ İLLƏLLAHU, VAHDƏHU LƏ ŞƏRIKƏ LƏHU, LƏHUL-
MULKU VƏ LƏHUL-HƏMDU, YUHYİ VƏ YUMİT VƏ HUVƏ ALƏ 

KULLİ ŞEYİN QADİR 
 

٨١١ - نأَبِي ع وبأَي ارِيصاَألن 
 لَه لَه، شرِيك الَ وحده اللَّه إِالَّ إِلَه الَ: يصبِح حني قَالَ من: قَالَ أَنه � النبِي عنِ 
لْكالْم لَهو ،دميِي الْححي يتميو وهلَى وٍء كُلِّ عيش ،يرقَد رشع ،اترم بكَت اللَّه بِكُلِّ لَه ةداحا وقَالَه رشع 

،اتنسطَّ ححو اللَّه هنا عبِه رشع ،ئَاتيس هفَعرو ا اللَّهبِه رشع ،اتجرد كُنو رِ لَهشرِقَابٍ، كَع كُنو ةً لَهلَحسم نم 
 .ذَلك فَمثْلُ يمِسي، حني قَالَ فَإِنْ يقْهرهن، عمالً يومئذ يعملْ ولَم آخرِه، إِلَى النهارِ أَولِ

 
811. Əbu Əyyub əl-Ənsari 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Kim səhər açıldıqda on dəfə: “Lə iləhə illəllahu, vahdəhu 
lə şərikə ləhu, ləhul-mulk və ləhul-həmd, yuhyi və yumit və huvə alə kulli 
şeyin qadir1090”- deyərsə, Allah bu zikrin hər birinə görə ona on savab ya-
zar, on günahını silər, on dərəcə yüksəldər, on qul azad etmək savabı veri-
lər, bu sözlər günün əvvəlindən sonunadək onu qoruyan silahlı dəstə olar, 
bu əməl o gün edilən əməllərdən ən üstünü olar. Bunu axşam deyərsə, eyni 
savaba nail olar“.1091 
 

٨١٢ - نةَ عارمنِ عبِيبٍ بش 
 ولَه الْملْك لَه لَه، شرِيك الَ وحده اُهللا إِالَّ إِلَه الَ: قَالَ من« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
دميِي الْححي ،يتميو وهلَى وٍء كُلِّ عيير، شقَد رشع اترلَى مرِبِ، إِثْرِ عغثَ الْمعاَهللا ب لَه لَحهسم هفَظُونحي نم 

طَانيى الشتح ،بِحصي بكَتاُهللا و ا لَههب رشع اتنسح اتوجِبى محمو هنع رشع ئاتيس بِقَاتوم تكَانو لِ لَهدبِع 
  .»مؤمنات رِقَابٍ عشرِ

 
812. Uməra ibn Şəbib 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Kim məğribdən sonra on dəfə: “Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə 
şəriykə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu, yuhyi və yumitu və huvə alə 

                                                 
1088 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur, həmd 
Ona məxsusdur, dirildir və öldürür və O, hər şeyə Qadirdir! 
1089 ən-Nəsai “Sunənul-Kubra” 10657. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 658) həsən olduğunu 
bildirmişdir. 
1090 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur, həmd 
Ona məxsusdur, dirildir və öldürür və O, hər şeyə Qadirdir! 
1091 Əhməd, 23401, 23614. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 114) isnadının səhih olduğunu 
bildirmişdir. 
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kulli şeyin qadir1092”- deyərsə, Allah səhərədək onu şeytandan qoruyan 
silahlı mühafizəçilər göndərər, onun üçün (Cənnəti) vacib edən on savab 
yazılar, onu həlak edən on günahı silinər və ona on mömin köləni azad 
etməyə bərabər savab verilər”.1093 
 

 الْحمد ولَه الْملْك، لَه لَه، شرِيك الَ وحده اهللا، إِالَّ إله الَ قالَ من« قَالَ � النبِى عنِ
  عازِبٍ نِب الْبراِء عنِ - ٨١٣
 »نسمة بِعدلِ لَه كَانَ مرات عشر قَدير شيٍء كُلِّ علَى وهو ويميت يحيِي

 
813. Bəra ibn Azib 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Kim on dəfə: “Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şəriykə ləhu, 
ləhul-mulku və ləhul-həmdu, yuhyu və yumit və huvə alə kulli şeyin 
qadir1094”- deyərsə, bir canı azad etmiş kimi olar”.1095 
 

LƏ İLƏHƏ İLLƏLLAHU VAHDƏHU LƏ ŞƏRİKƏ LƏHU, LƏHUL-
MULKU VƏ LƏHUL-HƏMDU, YUHYİ VƏ YUMİT, BİYƏDİHİL-XEYRU 

VƏ HUVƏ ALƏ KULLİ ŞEYİN QADİR 
 

٨١٤ - نةَ أَبِي عامأُم 
 لَه، شرِيك ال هوحد اللَّه، إِال إِلَه ال: الْغداة صالة دبرِ في قَالَ من" :� اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ 
لَه ،لْكالْم لَهو ،دميِي الْححيو يتميو هدبِي ،ريالْخ وهلَى وٍء كُلِّ عيش يرئَةَ قَدم ةرلَ مأَنْ قَب ثْنِيي ،هلَيكَانَ رِج ذئموي 

 ".قَالَ ما علَى زاد أَو قَالَ ما مثْلَ قَالَ من إِال عمال اَألرضِ أَهلِ أَفْضلَ

 
814. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim Sübh namazından sonra oturduğu halda yüz dəfə: “Lə 
iləhə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu, yuhyi 
və yumit, biyədihil-xeyru və huvə alə kulli şeyin qadir1096”- deyərsə, o gün 
yer əhli arasında ən fəzilətli əməl etmiş sayılar, onun kimi və ya ondan 
artığını deyən istisnadır”.1097 
 

                                                 
1092 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur və 
həmd Ona məxsusdur, dirildir və öldürür. O, hər şeyə Qadirdir! 
1093 ət-Tirmizi, 3534, 3877. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
1094 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur və həmd Onadır, 
dirildir və öldürür! O, hər şeyə Qadirdir! 
1095 Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 12120. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6436) səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
1096 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur və 
həmd Ona məxsusdur, Dirildir və öldürür. Xeyir  Onun Əlindədir. O, hər şeyə Qadirdir! 
1097 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 7200, “Mucəmul-Kəbir” 8001, 8075. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-
Tərhib”də (№ 476) həsən olduğunu bildirmişdir. 
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LƏ HƏULƏ VƏ LƏ QUVVƏTƏ İLLƏ BİLLƏH 

 
٨١٥ -  اذعم نع 
 بِيقَالَ أَلَا  �أَنَّ النةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُولَ ووقَالَ لَا ح وا همقَالَ و ةنابِ الْجوأَب نابٍ ملَى بع لُّكأَد 

 
815. Muaz 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm (ona) demiş-
dir: “Sənə Cənnət qapılarından birini göstərim?” Mən dedim: “O han-
sıdır?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Lə həulə və lə quvvətə 
illə billəh”.1098 
 

٨١٦ - نأَبِى ع ذَر 
 إِلَى أَنظُر فَوقى و أَنْ هو من إِلَى أَنظُر خبصال من اخلري أوصاين أن الَ �خليلى  أَوصانِى: قَالَ 
نم وه دبنيِ ونِى وأوصاين بِحاكسالْم ونالدإِنْ ووأوصاين أن أصل رمحي و مهنوأوصاين أن ال أخاف يف اهللا  م تربأَد

 كُنوزِ من كَنز هافَإِن بِاِهللا، إِالَّ قُوةَ والَ حولَ، الَ: من أُكْثر مرا وأوصاين أَنْ كَانَ وإِنْ الْحق لومة الئم وأوصاين أن أَقُولَ
ةنالْج. 

 
816. Əbu Zərr 
 demişdir: “Mənim sevimli dostum salləllahu aleyhi və səlləm 
mənə bu xeyirli xislətlərə (sahib olmağı) nəsihət etmişdir. O, (nemət baxı-
mından) məndən üstün olana baxmamağı, məndən aşağı olana baxmağı, 
yoxsulları sevməyi və onlara yaxın olmağı, (qohumlarım məndən) üz çevir-
sələr belə qohumluq əlaqələrimi möhkəmlətməyi, Allah yolunda qınayanın 
qınağından qorxmamağı, acı olsa belə haqqı söyləməyi və Cənnət xəzinə-
sindən biri olan “lə haulə va lə quvvətə illə billəh” kəlməsini çox söyləməyi 
mənə nəsihət etmişdir”.1099 
 

٨١٧ -  رِىعى اَألشوسأَبِى م نع�  ولُ اللَّهسا را غَزقَالَ: لَم�  ربيخ-  ولُ اللَّهسر هجوا تقَالَ لَم أَو�  فرأَش
اربعوا علَى أَنفُِسكُم، : «�التكْبِريِ اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر، الَ إِلَه إِالَّ اللَّه. فَقَالَ رسولُ اللَّه الناس علَى واد، فَرفَعوا أَصواتهم بِ

كُمعم وها وا قَرِيبيعمونَ سعدت كُما، إِنبالَ غَائو مونَ أَصعدالَ ت كُمإِن .«ابد لْفا خأَنو ولِ اللَّهسر ا  �ةأَننِى وعمفَس
أَالَ أَدلُّك علَى كَلمة «قُلْت لَبيك يا رسولَ اللَّه. قَالَ: ». يا عبد اللَّه بن قَيسٍ«أَقُولُ الَ حولَ والَ قُوةَ إِالَّ بِاللَّه، فَقَالَ لى: 

ةنوزِ الْجكُن نزٍ مكَن نى. قَالَ: ». مأُمأَبِى و اكدف ولَ اللَّهسا رلَى يب قُلْت»ةَ إِالَّ بِاللَّهالَ قُولَ ووالَ ح.« 
 

817. Rəvayət edilir ki, Əbu Musa əl-Əşari (Abdullah ibn Qeys) � demişdir: 
“Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm Xeybərə yürüş etdikdə (yaxud o 
istiqamətə getdikdə) və insanlar (hər hansı bir) vadiyə yaxınlaşdıqda uca 
səslə təkbir gətirib deyərdilər: “Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, lə iləhə 

                                                 
1098 Əhməd, 21996. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1581) səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirib. 
1099 İbn Hibban, 449. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2525) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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illəllah”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Özünüzə yazığınız 
gəlsin! Axı, siz kar və uzaqda olan (bir tanrını) çağırmırsınız. Həqiqətən, O, 
Eşidəndir, Yaxındır və O, (həmişə) sizinlədir”. Həmin vaxt mən Allah 
Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm dəvəsinin arxa tərəfində idim. O mənim: “Lə 
həulə və lə quvvətə illə billəh1100”- dediyimi eşitdi və mənə belə buyurdu: 
“Ey Abdullah ibn Qeys!” Dedim: “Hüzurundayam, ey Allahın Elçisi!” 
Dedi: “Cənnət xəzinələrindən sayılan bir kəlməni 1101  sənə öyrədimmi?” 
Dedim: “Bəli, ey Allahın Elçisi, atam-anam sənə fəda olsun!” Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Lə həulə və lə quvvətə illə billəh”.1102 
 

SUBHƏNƏLLAH, ƏLHƏMDULİLLƏH, LƏ İLƏHƏ İLLƏLLAH VƏ 
ALLAHU ƏKBƏR 

 
 سبحان قل:  فقال بيده � النيب فأخذ خريا علمين اهللا رسول يا فقال � النيب إىل أعرايب جاء: قال أنس عن - ٨١٨

: قال � النيب فتبسم رجع مث فتفكر مضى و يده على األعرايب فعقد: قال أكرب اهللا و اهللا إال إله ال و هللا احلمد و اهللا
 النيب له فقال فمايل؟ هللا هذا أكرب اهللا و اهللا إال إله ال و هللا احلمد و اهللا سبحان اهللا رسول يا فقال فجاء البائس تفكر
 قال اهللا إال إله ال قلت إذا و صدقت: اهللا قال هللا مداحل قلت إذا و صدقت: اهللا قال اهللا سبحان قلت إذا أعرايب يا: �
 ارمحين اللهم قلت إذا و فعلت قد: اهللا قال يل اغفر اللهم قلت إذا و صدقت: اهللا قال أكرب اهللا قلت إذا و صدقت: اهللا
 وىل مث يده يف سبع على األعرايب فعقد:  قال فعلت قد: اهللا قال ارزقين اللهم قلت إذا و فعلت: اهللا قال

 
818. Ənəs 
 demişdir: “Bir bədəvi ərəb Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm 
yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mənə xeyir öyrət”. Peyğəmbər 
salləllahu aleyhi və səlləm onun əlindən tutub dedi: “De: “Subhənallah, 
vəlhəmdulilləh, və lə iləhə illəllah, va Allahu Əkbər”. Bədəvi barmaqları ilə 
zikr edə-edə getdi. Sonra nəsə fikirləşib geri qayıtdı. Peyğəmbər salləllahu 

aleyhi və səlləm gülümsəyərək dedi: “Biçarə qul nəsə fikirləşib gəldi”. Bədəvi 
dedi: “Ey Allahın Elçisi! Subhənallah, vəlhəmdulilləh, və lə iləhə illəllah, va 
Allahu Əkbər” Allah üçündür, bəs mənə nə çatacaq?” Peyğəmbər salləllahu 

aleyhi və səlləm ona dedi: “Ey bədəvi, sən: “subhənallah”- dedikdə, Allah 
buyurur: “Doğru söylədi”. Sən: “əlhəmdulilləh”- dedikdə, Allah buyurur: 
“Doğru söylədi”. Sən: “lə iləhə illəllah”- dedikdə, Allah buyurur: “Doğru 

                                                 
1100 Tərcüməsi: Qüdrət və güc yalnız Allaha məxsusdur! 
1101 Burada Peyğəmbərin � cümləyə kəlmə deməsi qeyri-adi bir şey deyildir. Belə ki, ərəbcə bir və ya 
bundan da artıq cümlələrə “kəlmə” və ya “söz” demək olar. Uca Allah buyurur: “Nəhayət, onlardan 
birinə ölüm gəldiyi zaman deyər: “Ey Rəbbim! Məni geri qaytar. Bəlkə, tərk etdiyim yaxşı əməlləri indi 
edəm”. Xeyr! Onun bu dedikləri ancaq boş bir sözdür” (əl-Muminun, 99-100).  
1102 əl-Buxari, 4205; Muslim, 2704, 6120, 7037. 
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söylədi”. Sən: “Allahu Əkbər”- dedikdə, Allah buyurur: “Doğru söylədi”. 
Sən: “Allahım, məni bağışla!”- dedikdə, Allah buyurur: “Artıq bağışla-
dım!” Sən: “Allahım, mənə rəhm et!”- dedikdə, Allah buyurur: “(Rəhm) 
etdim!” Sən: “Allahım, məni ruziləndir!”- dedikdə, Allah buyurur: “Artıq 
(istədiyini) etdim”. Bədəvi yeddi barmağı ilə sayarıb sonra getdi”.1103 
 

٨١٩ - نى علْمس عٍ أَبِي بين أُمافلَى�  روولِ مسر ا � اللَّههأَن ا: قَالَتي ولَرس نِي اللَّهبِرأَخ اتمال بِكَلو ركْثت 
،لَيي:فَقَالَ عقُول :اللَّه رأَكْب رشارٍ عرقُولُ مي ذَا: اللَّهي، هي لقُولانَ وحبس اللَّه رشارٍ عرقُولُ مي ذَا: اللَّهي، هي لقُولو 
ماللَّه ري اغْفقُولُ لي :قَد فَع،لْت نيقُولفَت رشارٍ عرقُولُ ميو :قَد لْتفَع. 

 
819. Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm azad etdiyi Səlmə Ummi Bəni 
Əbu Rafi � demişdir: “Ey Allahın Elçisi! Mənə uzun olmayan kəlmələr 
öyrət”. Allahın Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “On dəfə: “Allahu 
Əkbər”- de. Allah buyurar: “Bu Mənim üçündür”. On dəfə: “Subhənallah”- 
de. Allah buyurar: “Bu Mənim üçündür”. De: “Allahım, məni bağışla!” 
Allah buyurar: “Artıq bağışladım”. Bunu on dəfə desən, Allah da on dəfə: 
“Artıq bağışladım”- deyər”.1104 
 

٨٢٠ - نع دبع اللَّه 
 الْمالَ يعطي اللَّه وإِنَّ أَرزاقَكُم، بينكُم قُِسمت كَما أَخالقَكُم بينكُم قَسم � اللَّه إِنَّ" :قَالَ 
نم بحي نمال و ،بحال يي وطعانَ يإِال اِإلمي نم ،بحأَ فَإِذَا يبح ا اللَّهدبع طَاهانَ، أَعاِإلمي نفَم نمالِ ضأَنْ بِالْم 

،قَهفني ابهو ودأَنْ الْع ،هداهجلَ ياللَّيأَنْ و هكَابِدي ركْثفَلْي نلِ مال قَو إِال إِلَه ،اللَّه اللَّهو ،رأَكْب دمالْحو ،لَّهانَ لحبسو 
 ".للَّها

 
820. Abdullah 
 demişdir: “Uca Allah ruzini sizin aranızda bölüşdürdüyü 
kimi əxlaqı da sizin aranızda bölüşdürmüşdür. Uca Allah mal-dövləti istə-
diyinə də, istəmədiyinə də verir. İmanı isə yalnız sevdiyi adama verir. Kim 
malını xərcləməyə xəsislik etsə, düşmənlə cihad etməkdən qorxsa, gecə 
olanda həyəcan keçirsə, qoy: “Lə iləhə illəllah, subhənəllah, əlhəmdulilləh, 
Allahu Əkbər”- kəlmələrini çox desin”.1105 
 

ومن يعمل  قال خلتان ال حيصيهما رجل مسلم إال دخل اجلنة ومها يسري �عن النيب 
 عن عبد اهللا بن عمرو  - ٨٢١
                                                 
1103 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 619; əd-Diya “Əhədisul-Muxtəra” 1613. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-
Sahiha”da (№ 3336) səhih adlandırıb. 
1104 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 766, 20222. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1566) səhih 
li-ğeyrihi adlandırıb. 
1105 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 8897, 8990. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1571) səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
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ما قليل قيل وما مها يا رسول اهللا قال يكرب أحدكم يف دبر كل صالة عشرا وحيمد عشرا ويسبح عشرا فذلك مخسون 

يعدهن بيده وإذا أوى إىل فراشه سبحه ومحده وكربه  �ومائة على اللسان وألف ومخسمائة يف امليزان فرأيت النيب 
كم يعمل يف اليوم والليلة ألفني ومخسمائة سيئة قيل يا رسول اهللا كيف ال فتلك مائة على اللسان وألف يف امليزان فأي

 يعنِى - أَحدكُم يأْتى« قَالَ...   حيصيهما قال يأيت أحدكم الشيطان يف صالته فيذكره حاجة كذا وكذا فال يذكره
 .»يقُولَها أَنْ قَبلَ حاجةً فَيذَكِّره صالَته فى ويأْتيه يقُولَه أَنْ قَبلَ فَينومه منامه فى - الشيطَانَ

 
821. Abdullah ibn Amr 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
dedi: “İki xislət vardır ki, onlara daim əməl edən müsəlman kimsə mütləq 
Cənnətə girər. Bu iki şey çox asan şeylərdir, lakin onlara əməl edən çox 
azdır”. Soruşdular: “Bu iki şey nədir, ey Allahın Elçisi?” O dedi: “Qoy 
sizdən hər biriniz hər namazın sonunda on dəfə “Allahu Əkbər”, on dəfə 
“Əlhəmdulilləh” və on dəfə “Subhənallah” desin. Bu deyilənlər dildə yüz 
əllidir, tərəzidə isə min beş yüzdür”. Mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və 

səlləm bunları barmaqları ilə saydığını gördüm. (İkinci xislət: Qoy sizdən 
hər biriniz) yatağına girdiyi zaman (otuz üç dəfə) “Subhənəllah”, (otuz üç 
dəfə) “Əlhəmdulilləh” və (otuz dörd dəfə) “Allahu Əkbər” desin. Bu deyi-
lənlər dildə yüzdür, tərəzidə isə mindir. Elə isə sizdən hansı biriniz gecə-
gündüz iki min beş yüz günah iş görür?” (Səhabələrdən biri) dedi: “Ey 
Allahın Elçisi! Necə ola bilər ki, adam bunlara daim əməl etməsin?” O dedi: 
“Sizdən biriniz namaz qılarkən şeytan gəlib ona filan və filan işi xatırladar 
və o, bunları zikr etməz”.1106 Digər rəvayətdə belə əlavə vardır: “Şeytan 
biriniz yatarkən yanına gəlib təsbih etmədən yatızdırır. Həmçinin, nama-
zında gəlib təsbih etmədən əvvəl bir ehtiyacını xatırladır”.1107 
 

ناٍء أَظُنه سيكُونُ فيه الْحارِثَ مولَى عثْمانَ يقُولُ جلَس عثْمانُ يوماً وجلَسنا معه فَجاَءه الْمؤذِّنُ فَدعا بِماٍء فى إِ - ٨٢٢
 و لَ اللَّهسر تأَيقَالَ ر أَ ثُمضوفَت دم� قَالَ ي ذَا ثُمى هوئضأُ وضوت» ررِ غُفالَةَ الظُّهلَّى صفَص قَام ى ثُموئضأَ وضوت نمو

رِ ثُمالظُّه الَةص نيبا وهنيا بم لَه رغُف رصلَّى الْعص حِ ثُمبالص نيبا وهنيا كَانَ بم غُ لَه رِبغلَّى الْمص نيبا وهنيا بم لَه رف
بِيتأَنْ ي لَّهلَع رِبِ ثُمغالْم الَةص نيبا وهنيا بم لَه راَء غُفشلَّى الْعص رِ ثُمصالْع الَةلَّى  صصأَ وضوفَت إِنْ قَام ثُم هلَتغُ لَيرمتي

قَالُوا هذه الْحسنات فَما الْباقيات ». وبين صالَة الْعشاِء وهن الْحسنات يذْهبن السيئَات الصبح غُفر لَه ما بينها
 رأَكْب اللَّهو لَّهل دمالْحو انَ اللَّهحبسو إِالَّ اللَّه الَ إِلَه نانُ قَالَ هثْما عي اتحالالَ الصو.ةَ إِالَّ بِاللَّهالَ قُولَ ووح 

 
822. Osmanın � azad etdiyi köləsi əl-Haris demişdir: “Bir gün Osman 
oturdu, biz də onunla oturduq. Sonra müəzzin onun yanına gəldi və 

                                                 
1106 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1216. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1107 Əbu Davud, 5065, 5067; İbn Hibban, 2018. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
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Osman bir qab su istədi. Mən güman edirəm ki, qabda bir mudd1108 su var 
idi. O dəstəmaz aldı və buyurdu: “Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm 
mənim dəstəmaz aldığım kimi dəstəmaz aldığını gördüm. Sonra o 
buyurdu: “Kim mənim aldığım kimi dəstəmaz alar və Zöhr namazını qılar, 
Sübh namazı ilə Zöhr namazı arasında etdiyi günahları bağışlanar. Sonra 
Əsr namazını qılarsa, Zöhr ilə Əsr arası etdiyi günahları bağışlanar. Məğrib 
namazını qılarsa, Əsrlə Məğrib arası etdiyi günahları bağışlanar. İşa 
namazını qılarsa, Məğriblə İşa arası etdiyi günahları bağışlanar. Bunlar pis 
əməlləri silib aparan yaxşı işlərdir”. Dedilər: “Ey Osman, bu yaxşılıqlardır, 
bəs əbədi qalan yaxşılıqlar hansılardır?” Osman 
 dedi: “Onlar “Lə iləhə 
illəllah”, “Subhənallah”, “Əlhəmdulilləh”, “Allahu Əkbər” və “Lə həulə və 
lə quvvətə illə billəhdir”.1109 
 

٨٢٣ - نةَ أَبِى عريره �ولُ قَالَ قَالَ سر انَ أَقُولَ َألنْ« � اللَّهحبس اللَّه دمالْحو لَّهالَ لو إِالَّ إِلَه اللَّه اللَّهو رأَكْب بأَح 
ا إِلَىمم تطَلَع هلَيع سمالش« 

 
823. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Subhənəllahi, vəlhəmdulilləhi, və lə iləhə illəllahu, və 
Allahu Əkbər”- deməyim, mənim üçün günəşin üzərinə doğduğu hər şey-
dən daha sevimlidir”.1110 
 


عن أَبِي أُمامةَ  - ٨٢٤  بِيأَنِي النقَالَ: ر� ا أُحأَنفَقَالَ و ،يفَتش كةَ؟:«راما أُما أَبلُ يقُوا تاَهللا، ». م أَذْكُر :قُلْت
ق، والْحمد ِهللا ملَء ما أَفَالَ أَدلُّك علَى ما هو أَكْثَر من ذكْرِك اُهللا اللَّيلَ مع النهار، تقُولُ: الْحمد ِهللا عدد ما خلَ« قَالَ:
 ِهللا ملَء ما أَحصى ق، والْحمد ِهللا عدد ما في السماوات وما في اَألرض، والْحمد ِهللا عدد ما أَحصى كتابه، والْحمدخلَ

تعلِّمهن عقبك من «ثُم قَالَ: ». لَهنكتابه، والْحمد ِهللا عدد كُلِّ شيٍء، والْحمد ِهللا ملَء كُلِّ شيٍء، وتسبح اَهللا مثْ
كدعب.« 

 
824. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə 
 demişdir: “(Bir dəfə) Peyğəmbər 
salləllahu aleyhi və səlləm mənim dodaqlarımı tərpətdiyimi gorüb buyurdu: 
“Nə söyləyirsən, ey Əbu Umamə?” Mən dedim: “Allahı zikr edirəm”. O 
buyurdu: “Gecə-gündüz Allahı zikr etməyindən daha çox (savabı olan) bir 
şeyi sənə öyrədimmi? De: “Əlhəmdulilləhi adədə mə xaləqa, vəlhəm-
dulilləhi mil'ə mə xaləqa, vəlhəmdulilləhi adədə mə fis-səməvəti və mə fil-

                                                 
1108 Bir mudd 0,688 litrə bərabərdir. 
1109 Əhməd, 513, 523. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir. 
1110 ət-Tirmizi, 3597, 3946. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 



326                                                                                                                                     FƏZİLƏTLİ ƏMƏLLƏR    

 
ardı, vəlhəmdulilləhi adədə mə əhsa kitəbuhu, vəlhəmdulilləhi mil'ə mə 
əhsa kitəbuhu, vəlhəmdulilləhi adədə kulli şeyin, vəlhəmdulilləhi mil'ə 
kulli şeyin1111”- və bu qaydada “subhənallahi...” de. Özündən sonra gələn 
zürriyyətinə də öyrət!”1112 
 

٨٢٥ - نسِ عنِ أَنب كالم 
 إِنَّ« :فَقَالَ الْورق، فَتناثَر بِعصاه فَضربها الْورقِ يابِسة بِشجرة مر � اِهللا رسولَ أَنَّ: 
دمانَ ِهللا الْححبسالَ اِهللا وو اُهللا اُهللا إِالَّ إِلَهو ،رطُ اكْباقسلَت نوبِ مذُن ،دبا الْعاقَطَ كَمست قرو هذه رِةجالش«.  

 
825. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, (bir dəfə) Allah Elçisi salləllahu aleyhi 

və səlləm yarpaqları qurumuş bir ağacın yanından keçərkən əsa ilə ağaca 
vurdu və onun yarpaqları yerə töküldü. O buyurdu: “Həqiqətən, “əlhəm-
dulilləh, subhənəllah, lə iləhə illəllah və Allahu Əkbər” sözləri, bu ağacın 
yarpaqları töküldüyü kimi qulun günahlarını tökür”.1113 
 

٨٢٦ - نع دبع نِ اللَّهرٍو بمع  
 أَكْبر هواللَّ اللَّه إِالَّ إِلَه الَ يقُولُ رجلٌ اَألرضِ علَى ما« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
 .»الْبحرِ زبد من أَكْثَر كَانت ولَو ذُنوبه عنه كُفِّرت إِالَّ بِاللَّه إِالَّ قُوةَ والَ حولَ والَ للَّه والْحمد اللَّه وسبحانَ

 
826. Abdullah ibn Amr 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Yer üzərində olan bir kimsə: “Lə iləhə illəllah, və Allahu Əkbər, 
və subhənallah, vəlhəmdulilləh, və lə həulə və lə quvvətə illə billəh1114”- 
deyərsə, günahları dənizin köpüyü qədər çox olsa belə silinər”.1115 
 

٨٢٧ -  رمنِ عنِ ابأَنَّ� ع  كُمبِين كُمرٍء أَمىش بِأَى يلَ لَهق مائى النرا ييمأَى فالً رجثَالَثًا  �ر حبسا أَنْ ننرقَالَ أَم
ا وسموا خحبائَةٌ. قَالَ سم لْكفَت نيثَالَثا وعبأَر ركَبنو نيثَالَثثَالَثًا و دمحنو نيثَالَثو رِينشعا وسموا خدماحو رِينشع

 بِىلنل كذَل ذَكَر حبا أَصائَةٌ فَلَمم لْكفَت رِينشعا وسملِّلُوا خهو رِينشعا وسموا خركَبو�  ولُ اللَّهسلُوا « �فَقَالَ رافْع
ارِىصا قَالَ اَألنكَم.« 

 

                                                 
1111 Tərcüməsi: Yaratdıqlarının sayı qədər Allaha həmd olsun! Yaratdıqlarının sayının çoxluğu qədər 
Allaha həmd olsun! Göydə və yerdə olanların sayı qədər Allaha Həmd olsun! Kitabının saydığı qədər 
Allaha həmd olsun! Kitabının saydığının çoxluğu qədər Allaha həmd olsun! Hər şeyin sayı qədər 
Allaha həmd olsun! Hər şeyin sayının çoxluğu qədər Allaha həmd olsun! 
1112 Əhməd, 22198; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7930. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1615) 
və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2578) səhih olduğunu bildirmişdir. 
1113 ət-Tirmizi, 3533, 3876. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
1114 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, Allah ən böyükdür, Allah pak və müqəddəsdir, 
Həmd Allaha məxsusdur, qüdrət və güc yalnız Allahdadır! 

1115 ət-Tirmizi, 3460, 3794. əl-Albani həsən olduğunu söyləmişdir. 
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827. İbn Ömər � rəvayət edir ki, bir kişiyə yuxuda belə deyildi: “Peyğəm-
bəriniz sizə nəyi əmr etdi?” O da belə cavab verdi: “Otuz üç dəfə “subhə-
nallah”, otuz üç dəfə “Əlhəmdulilləh”, otuz dörd dəfə “Allahu Əkbər” 
deməyimizi əmr etdi. Bununla sayı yüz olur”. Adam dedi: “İyirmi beş dəfə 
“subhənallah”, iyirmi beş dəfə “Əlhəmdulilləh”, iyirmi beş dəfə “Allahu 
Əkbər”, iyirmi beş dəfə də “Lə iləhə illəllah” deyin ki, yüz olsun!” Səhər 
açıldıqda, o, bunu Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və səlləm danışdı. Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm də belə buyurdu: “Ənsarın dediyi kimi edin!”1116 
 

٨٢٨ - نأَبِى ع يدعس رِىدأَبِى الْخةَ وريرولَ أَنَّ�  هسر إِنَّ« قَالَ � اللَّه طَفَى اللَّهاص نعاً الْكَالَمِ مبانَ أَرحبس 
اللَّه دمالْحو لَّهالَ لو إِالَّ إِلَه اللَّه اللَّهو رأَكْب نانَ قَالَ فَمحبس اللَّه بكَت اللَّه لَه رِينشةً عنسح طَّ أَوح هنع رِينشئَةً عيس 

نمقَالَ و اللَّه رثْلُ أَكْبفَم كذَل نمالَ قَالَ و إِالَّ إِلَه ثْلُ اللَّهفَم كذَل نمقَالَ و الْحدم لَّهل بر نيالَمالْع نلِ مبق فِْسهن تبكُت 
ةً ثَالَثُونَ لَهنسطَّ ححو هنئَةً ثَالَثُونَ عيس«. 

 
828. Əbu Səid əl-Xudri və Əbu Hureyra � rəvayət edirlər ki, Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur: “Allah kəlmələrdən dördünü 
seçdi: “Subhənəllah, əlhəmdulilləh, lə iləhə illəllah, Allahu Əkbər”. Kim 
“Subhənəllah”- deyərsə, Allah ona iyirmi savab yazar və iyirmi günahını 
silər. Kim “Allahu Əkbər”- deyərsə, eynilə olar. Kim “Lə iləhə illəllah”- 
deyərsə, eynilə olar. Kim ürəkdən “Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd 
olsun (Əlhəmdulilləhi Rabbil-aləmin)”- deyərsə, ona otuz savab yazılar və 
otuz günahı silinər”.1117 
 

٨٢٩ - نةَ أَبِي عريره
 بِالْجنة بشر إِال طُّقَ مكَبر كَبر وال قَطُّ مهِلٌّ أَهلَّ ما:" قَالَ ،� النبِي عنِ ، 
 
829. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bu-
yurmuşdur: “Lə iləhə illəllah” və “Allahu Əkbər” deyən elə bir kəs yoxdur 
ki, Cənnətlə müjdələnməsin”.1118 
 

إِنه خلق كُلُّ إِنسان من بنِى آدم علَى ستني وثَالَثمائَة مفْصلٍ «قَالَ  �رسولَ اللَّه  تقُولُ إِنَّ� عن عائشةَ  - ٨٣٠
شوكَةً أَو عظْما عن طَرِيقِ  قِ الناسِ أَوفَمن كَبر اللَّه وحمد اللَّه وهلَّلَ اللَّه وسبح اللَّه واستغفَر اللَّه وعزلَ حجرا عن طَرِي

ي هى فَإِنالَمالس ائَةمالثَّالَثو نيتالس لْكت ددكَرٍ عنم نى عهن أَو وفرعبِم رأَماسِ ونِ النع هفْسن حزحز قَدو ذئموى يشم

                                                 
1116 ən-Nəsəi, 1351, 1359. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir. 
1117 Əhməd, 7999, 11610. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1718) səhih olduğunu bildirmişdir. 
1118 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 974. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5569) həsən olduğunu 
qeyd etmişdir. 
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 ».يمِسى« قَالَ أَبو توبةَ وربما قَالَ». النارِ

 
830. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuş-
dur: “Həqiqətən, Adəm oğullarından olan hər bir insanda üç yüz altmış 
oynaq yaradılmışdır. Kim üç yüz altmış oynağın sayı qədər “Allahu 
Əkbər”, “Əlhəmdulilləh”, “Lə iləhə illəllah”, “Subhənəllah” desə, Allahdan 
bağışlanma diləsə, daşı və ya tikanı, ya da sümüyü insanların yolundan 
kənar etsə, yaxşı işləri əmr edib pis işlərdən çəkindirsə, o gün o, özünü 
Cəhənnəmdən uzaqlaşdırılaraq gəzər”. Əbu Talhə 
 belə dedi: “Bəlkə də: 
“Uzaqlaşdırılaraq gecələyər”- demişdir”.1119 
 

٨٣١ - أَبِي ذَر نع 
  بِيابِ النحأَص نا ماسأَنَّ ن�  بِيلنلُّونَ  �قَالُوا لصورِ يثُورِ بِالْأُجلُ الدأَه بذَه ولَ اللَّهسا ري
ومصا نونَ كَمومصيلِّي وصا نقُونَ إِنَّ بِكُلِّ  كَمدصا تم لَكُم لَ اللَّهعج قَد سلَي قَالَ أَو هِمالوولِ أَمقُونَ بِفُضدصتيو

عبِالْم رأَمقَةً ودص يلَةلهكُلِّ تقَةً ودص ةيدمحكُلِّ تقَةً ودص ةكْبِريكُلِّ تقَةً ودص ةبِيحستدص وفكَرٍ رنم نع يهنقَةٌ و
ا أَجيهف كُونُ لَهيو هتوها شندي أَحأتأَي ولَ اللَّهسا رقَةٌ قَالُوا يدص كُمدعِ أَحضي بفقَةٌ ودي صا فهعضو لَو متأَيقَالَ أَر ر

عضإِذَا و كفَكَذَل را وِزيهف هلَيامٍ أَكَانَ عراحرأَج لَالِ كَانَ لَهي الْحا فه 
 
831. Əbu Zərr 
 rəvayət edildiyinə görə, səhabələrdən olan bir dəstə insan 
Allah Elçisinə salləllahu aleyhi və səlləm dedilər: “Ey Allahın Elçisi! Sərvət 
sahibləri çoxlu savab qazanırlar. Onlar bizim kimi namaz qılır, bizim kimi 
oruc tutur və həm də mallarının artıq olanını sədəqə verirlər”. Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Məgər Allah sizin üçün sədəqələr təyin 
etməyibmi? Həqiqətən, hər təsbih (Subhənəllah) sədəqədir, hər təkbir 
(Allahu Əkbər) sədəqədir, hər təhmid (Əlhəmdulilləh) sədəqədir və hər 
təhlil (Lə iləhə illəllah) sədəqədir. Yaxşılığı əmr etmək və pislikdən çəkin-
dirmək də sədəqədir. Hətta sizdən birinizin (zövcəsilə) yaxınlıq etməsində 
sədəqə əcri vardır”. Dedilər: “Ey Allahın Elçisi! Birimiz öz şəhvətinin 
istədiyini yerinə yetirərkən əcr qazanmış olur?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi 

və səlləm buyurdu: “Söyləyin görüm!? O kimsə şəhvətinin istədiyini haram 
ilə yerinə yetirərsə ona günah olmayacaqdımı? Eləcə də şəhvətinin istədi-
yini halal ilə yerinə yetirərsə əcr qazanmış olur”.1120 
 


عن أَبِى هريرةَ - ٨٣٢  بِىقال ذات يوم جللسائه خذوا جنتكم قالوا بأبينا أنت وأمنا يا رسول اهللا  � قَالَ قَالَ الن
فإنهن يأْتني يوم   إله  إال اهللا واهللا أكْبرخذُوا جنتكُم من النارِ قُولُوا سبحانَ اهللا واحلَمد هللا وال أحضر عدو قال خذوا

                                                 
1119 Muslim, 1007, 2377. 
1120 Muslim, 1006, 2376. 
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حاتالالص ياتالباق نوه جنِباتوم قِّباتعوم ماتقَدم ةيامالق 

 
832. Əbu Hureyra 
 demişdir: “Bir gün Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
yanında oturanlara buyurdu: “Qalxanınızı götürün!” Onlar dedilər: “Ata-
anamız sənə fəda olsun, ey Allahın Elçisi, düşmən gəlir?” O buyurdu: “Gö-
türün, götürün oda qarşı qalxanınızı! Deyin: “Subhənəllah, vəlhəmdulilləh, 
lə iləhə illəllah, Allahu Əkbər”. Bunlar Qiyamət günü öndən, arxadan və 
yanlardan qoruyan olaraq gələcəklər. Əbədi qalacaq saleh əməllər də elə 
bunlardır”.1121 
 

٨٣٣ - نالَّمٍ أَبِى عس نلًى عوولِ مسرل ولَ أَنَّ � اللَّهسر خٍ« قَالَ � اللَّهخٍ بسٍ بمخا لم نى أَثْقَلَهف انيزالَ الْم إِالَّ إِلَه 
اللَّه واللَّه رانَ أَكْبحبسو اللَّه دمالْحو لَّهل لَدالْوو حالفَّى الصوتي هِسبتحفَي هدالقَالَ. »وخٍ« وخٍ بسٍ بمخل نم ىلَق اللَّه � 

 الَ أَنْ شهِد من...« .»والْحسابِ الْموت بعد وبِالْبعث والنارِ نةوبِالْج اآلخرِ والْيومِ بِاللَّه يؤمن الْجنةَ دخلَ بِهِن مستيقناً
إِالَّ إِلَه أَنَّ اللَّهداً ومحم هدبع ولُهسرو قَنأَيو توبِالْم ثعالْبابِ وسالْحو«. 

 
833. Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm azad etdiyi köləsi Əbu Səlləm 
 
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Beş şeyə 
afərin olsun! Onlar Mizan-tərəzidə necə də ağırdırlar: “Lə iləhə illəllah, 
Allahu Əkbər, subhənallah, əlhəmdulilləh və əməlisaleh övladının ölümü-
nə Allahdan savab umaraq səbr edən valideyn!” Sonra buyurdu: “Həmçi-
nin, beş şeyə də afərin olsun! Kim bu beş şeyə yəqinliklə inanaraq Allahla 
� görüşərsə, Cənnətə daxil olar: Allaha, Axirət gününə, Cənnətə, Cəhənnə-
mə, ölümdən sonra dirilməyə və haqq-hesab (olunmağa) iman etmək”.1122 
Digər rəvayətdə deyilir: “Allahdan başqa haqq ilahın olmadığına və 
Muhəmmədin Allahın qulu və elçisi olduğuna şəhadət verən, ölümə, ölüm-
dən sonra dirilməyə və haqq-hesab olunmağa yəqinliklə inanan...”.1123 
 

٨٣٤ - نع دبع نِ اللَّهفَى أَبِى بأَو  
 شيئًا فَعلِّمنِى الْقُرآنَ، أُحِسن الَ إِنى: فَقَالَ � اللَّه رسولِ إِلَى رجلٌ جاَء: قَالَ
 عقَد فَلَما. »بِاللَّه إِالَّ قُوةَ والَ لَحو والَ أَكْبر، واللَّه اللَّه إِالَّ إِلَه والَ اللَّه، وسبحانَ للَّه الْحمد« :قَالَ. الْقُرآن من يجزِينِى
هِنلَيا: قَالَ عولَ يسر اللَّه هذى، هبراذَا لفِْسى؟ أَقُولُ فَمنقُلِ« :قَالَ ل ماللَّه رى اغْفنِى لمحارنِى وداهقْنِى وزارو 


 اللَّه رسولُ فَقَالَ ولَّى ثُم علَيهِن فَقَبض: قَالَ. »وعافنِى: »َأل قَدذَا مه هيدي نرِ ميالْخ«.  

 

                                                 
1121 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 3179. əl-Albani "Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3214) səhih olduğunu 
bildirmişdir. 
1122 Əhməd, 18101, 18563. Şueyb əl-Arnavut səhih olduğunu bildirmişdir. 
1123 Əhməd, 23149, 23801. Şueyb əl-Arnavut səhih olduğunu bildirmişdir. 
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834. İbn Əbu Əvfə 
 demişdir: “Bir kişi Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və 

səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi, mən Quranı yaxşı oxuya bilmi-
rəm. Mənə Quranı əvəz edəcək bir şey öyrət!” O buyurdu: “De: “Subhən-
allah, əlhəmdulilləh, lə iləhə illəllah, Allahu Əkbər”. Bədəvi barmaqlarını 
qatlayaraq bu sözləri dedi və soruşdu: “Ey Allahın Elçisi, bu, Rəbbim 
üçündür, bəs mənim üçün nədir?” O buyurdu: “De: “Allahummə ğfirli, 
vərhəmni, vahdini, varzuqni, vəafini!1124” (Bədəvi çıxıb getdi) və Allah 
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Bədəvi, əlləri xeyirlə dolu olduğu 
halda getdi”.1125 
 

٨٣٥ - نةَ عرمس  
 بدأْت بِأَيهِن يضرك لَا الْقُرآن من وهي أَربع رآنالْقُ بعد الْكَلَامِ أَفْضلُ � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
 أَكْبر واللَّه اللَّه إِلَّا إِلَه ولَا للَّه والْحمد اللَّه سبحانَ

 
835. Səmurə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Qurandan sonra ən fəzilətli kəlmələr bu dörd kəlmədir. Bu kəlmələr 
Qurandan sayılır, hansı birisi ilə başlamağının sənə zərəri yoxdur: 
“Subhənallah, əlhəmdulilləh, lə iləhə illəllah və Allahu Əkbər”.1126 
 

٨٣٦ - نع أُم انِئه تبٍ أَبِى بِنقَالَ�  طَال قَالَت ربِى م مٍ ذَاتوولُ يسر اللَّه � ا فَقُلْتولَ يسر ى اللَّهإِن قَد 
تكَبِر فْتعضو - ا أَوكَم نِى - قَالَترلٍ فَممبِع لُهما أَعأَنةٌ وسالى« قَالَ. جحبس ائَةَ اللَّهم ةبِيحسا تهلُ فَإِندعت ائَةَ لَكم 

ةقَبا ريهقتعت نم لَديلَ واعمى إِسدماحو ائَةَ اللَّهم ةيدمحلُ تدعت ائَةَ لَكسٍ مفَر ةجرسم ةملْجم نيلمحا تهلَيى عبِيلِ فس 
رِى اللَّهكَبو ائَةَ اللَّهم ةكْبِريا تهلُ فَإِندعت ائَةَ لَكم ةندقَلَّ بمةد لَةقَبتى ملِّلهو ائَةَ اللَّهم يلَةلهقَالَ - ت ناب لَفخ هِسبقَالَ أَح 
  .»بِه أَتيت ما بِمثْلِ يأْتى أَنْ إِالَّ عملٌ َألحد يومئذ يرفَع والَ واَألرضِ السماِء بين ما تمُأل -

 
836. Ummu Həni bint Əbu Talib � rəvayət edir ki, bir gün Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm yanıma gəldi. Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi, qocal-
mışam, taqətim qalmayıb. Oturduğum halda bir əməl etməyi mənə tövsiyə 
et”. O buyurdu: “Yüz dəfə “Subhənəllah” de, çünki belə deməyin, sənin 
üçün İsmayıl övladından yüz köləni azad etməyə bərabərdir. Yüz dəfə 
“Əlhəmdulilləh” de, çünki belə deməyin sənin üçün belinə yəhər, ağzına 
noxta vurulmuş yüz atı Allah yolunda istifadə etməyə bərabərdir. Yüz dəfə 
“Allahu Əkbər” de, çünki belə deməyin sənin üçün qurban edilməyə 

                                                 
1124 Tərcüməsi: Allahım, məni bağışla, mənə rəhm et, mənə salamatlıq nəsib et, mənə ruzi və hidayət 
ver! 
1125 əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 4147. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1561) həsən olduğu-
nu bildirmişdir. 
1126 Əhməd, 20236, 20223. Şueyb əl-Arnavut hədisin isnadını səhih olduğunu bildirmişdir. 
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təqdim olunan və Allah tərəfindən qəbul olunan yüz dəvəyə bərabərdir. 
Yüz dəfə “lə iləhə illəllah” de!” İbn Xələf dedi: “Zənnimcə Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm belə demişdir: “O, göy ilə yer arasındakı məsafəni 
doldurur. Həmin gün sənin etdiyin əməlin mislini edən istisna olmaqla, 
Allah qatında daha üstün əməl olmaz”.1127 
 

HANSI KƏLMƏLƏRƏ GÖRƏ CƏNNƏTDƏ AĞAC ƏKİLİR 
 

٨٣٧ - نةَ أَبِى عريره  
: قُلْت. »؟تغرِس الَّذى ما هريرةَ أَبا اي«: فَقَالَ غَرسا يغرِس وهو بِه مر � اللَّه رسولَ أَنَّ
 والْحمد اللَّه سبحانَ: قُلْ«: قَالَ. اللَّه رسولَ يا بلَى: قَالَ. »؟هذَا من لَك خيرٍ غراسٍ علَى أَدلُّك أَالَ« :قَالَ. لى غراسا

لَّهالَ لو إِالَّ إِلَه اللَّه اللَّهأَكْ ورب، سرغي بِكُلِّ لَك ةداحةٌ ورجى شف ةنالْج«. 

 
837. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, o, ağac əkərkən Allah Elçisi salləllahu 

aleyhi və səlləm onun yanından keçərək belə buyurdu: “Ey Əbu Hureyra, ək-
diyin nədir?” Əbu Hureyra 
 dedi: “Özüm üçün ağac əkirəm”. Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Sənin üçün bundan daha xeyirli əkiləcək 
ağac göstərim?” Əbu Hureyra 
 dedi: “Göstər, ey Allahın Elçisi!” Allah 
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “De: “Subhənəllah, əlhəmdulilləh, lə 
iləhə illəllah, Allahu Əkbər! (Belə desən) hər kəlməyə görə Cənnətdə sənin 
üçün bir ağac əkilər”.1128 
 

٨٣٨ - نابِرٍ عج  
 .»الْجنة فى نخلَةٌ لَه غُرِست. وبِحمده الْعظيمِ اللَّه سبحانَ قَالَ من« قَالَ � النبِى عنِ
 
838. Cabir 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuş-
dur: “Kim: “Subhənəllahil-Azimi və bihəmdihi1129”- deyərsə, onun üçün 
Cənnətdə bir xurma ağacı əkilər”.1130 
 

٨٣٩ - نابِرٍ عج 
 .»الْجنة في شجرة لَه غُرِس الْعظيم اِهللا سبحانَ: قَالَ من« :قَالَ � النبِي أَنَّ: 

 
839. Cabir 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Kim: “Subhənəllahil-Azim1131”- deyərsə, Cənnətdə onun üçün bir ağac 
əkilər”.1132 

                                                 
1127 Əhməd, 26956, 27670. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1316) həsən olduğunu bildirib. 
1128 İbn Məcə, 3807, 3939. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1129 Tərcüməsi: Böyük Allah pak və müqəddəsdir, həmd Ona məxsusdur! 

1130 ət-Tirmizi, 3464, 3800. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1131 Tərcüməsi: Əzəmətli Allah pak və müqəddəsdir. 
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 فَأَكْثروا ترابها، طَيب ماؤها، عذْب فَإِنه الْجنة غرسِ من أَكْثروا« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ � عمر ابنِ عنِ - ٨٤٠

نا مهاسرلَ الَ: غوالَ حةَ وبِاِهللا إِالَّ قُو«. 
 
840. İbn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demiş-
dir: “Cənnətin bitkilərini çoxaldın! Həqiqətən, onun suyu şirin, torpağı isə 
xoşagəlimlidir. Elə isə “lə həulə və lə quvvətə illə billəh1133” (deməklə) onun 
bitkilərini çoxaldın!”1134 
 

YÜZ TƏSBİHƏ MİN SAVAB! 
 

 أَلْف يكِْسب أَنْ أَحدكُم أَيعجِز« لجلَسائه قَالَ � للَّها رسولَ أَنَّ
  أَبِيه عن سعد بن مصعب حدثَنِى - ٨٤١
ةنسح« .أَلَهلٌ فَسائس نم هائلَسج فكَي كِْسبا يندأَح أَلْف ةنسقَالَ ح »حبسي كُمدائَةَ أَحم ةبِيحست بكْتت لَه أَلْف 
ةنسطُّ ححتو هنع أَلْف ئَةيس«. 

 
841. Musab ibn Səd atasından 
 rəvayət edərək belə demişdir: “Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm yanında oturanlara buyurdu: “Sizdən biriniz min 
savab qazanmağa acizsiniz?” Yanında oturanlardan biri soruşdu: “Biz min 
savabı necə qazana bilərik?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: 
“Biriniz yüz dəfə “təsbih” (Subhənallah demək) etdikdə, onun üçün min 
savab yazılar və min günahı silinər”.1135 
 

TƏSBİH, TƏHLİL VƏ TƏHMİD – ƏRŞİN ƏTRAFINDA 
 

 والتحميد، والتهليلَ التسبِيح اِهللا جاللِ من تذْكُرونَ مما إِنَّ« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
 بشريٍ بنِ النعمان عنِ - ٨٤٢
فْنطعنولَ يرشِ، حالْع نلَه وِيد وِيلِ، كَدحالن ذَكِّرا، تبِهاحا بِصأَم بحي كُمدكُونَ أَنْ أَحي لَه الُ الَ: أَوزي لَه نم 

ذَكِّري بِه«. 
 
842. Numan ibn Bəşir 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Həqiqətən, söylədiyiniz təsbih (Subhənallah), təhlil (Lə 
iləhə illəllah) və təhmid (Əlhəmdulilləh) kəlmələri Allahın ucalığını ifadə 
edən zikrlərdir. Onlar Ərşin ətrafında fırlanır, bal arısının vızıltısı kimi 

                                                                                                                            
1132 İbn Hibban, 824. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1133 Tərcüməsi: Qüdrət və güc yalnız Allahdadır. 
1134 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 13354. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1213) həsən olduğunu 
bildirmişdir. 
1135 ət-Tirmizi, 3463, 3799. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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səsləri olur və öz sahiblərini yad edirlər. Sizdən biri onu yad edən bir kim-
sənin olmasını istəməzmi?”1136 

 
RAHMƏNƏ SEVİMLİ OLAN KƏLMƏLƏR 

 
٨٤٣ -  نأَبِيع يرةَهر �قَالَ: قَالَ  بِيالن � انتمكَل انتبِيبنِ إِلَى حمحالر انيفَتفلَى خع اناللِّس انيلَتي ثَقف انيزالْم 

  .الْعظيمِ اللَّه سبحانَ وبِحمده اللَّه سبحانَ
 
843. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Rahmənə sevimli, tələffüzü asan və tərəzidə ağır gələn iki kəlmə 
(vardır ki, bunlar): “Subhanəllahi və bihəmdihi, subhanəllahil-Azim!1137” 
(kəlmələridir)”.1138 
 

SUBHƏNALLAHİ VƏ BİHƏMDİHİ 
 

٨٤٤ - نع دبنِ اِهللا عبِيبٍ بح 
 فَعلَيه يكَابِده، أَنْ وبِاللَّيلِ ينفقَه، أَنْ بِالْمالِ ضن من«: � اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
 .»وبِحمده اِهللا بِسبحانَ

 
844. Abdullah ibn Həbib 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Kim malı xərcləməyə xəsislik edər və gecə qalxmağa 
çətinlik çəkərsə: “Subhənəllahi və bihəmdihi”- desin”.1139 
 

٨٤٥ - نةَ أَبِي عامأُم 
 عنِ جبن أَو ينفقَه، أَنْ بِالْمالِ بخلَ أَو يكَابِده، أَنْ اللَّيلُ هالَه من« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
ودأَنْ الْع ،لَهقَاتي ركْثفَلْي نانَ محباِهللا س ،همدبِحا وهفَإِن باِهللا إِلَى أَح نلِ مببٍ جذَه قُهفني يبِيلِ فاِهللا س �«. 

 
845. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim gecə qalxmağa çətinlik çəkər, malı xərcləməyə xəsislik edər 
və ya düşmənlə vuruşmaqdan qorxarsa, “Subhənəllahi və bihəmdihi”- 
deməyi çoxaltsın. Şübhəsiz ki, bu kəlmə Allaha � Onun yolunda dağ boy-
da qızılı xərcləməkdən daha sevimlidir”.1140 

                                                 
1136 İbn Məcə, 3809, 3941. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1137 Tərcüməsi: Allah pak və müqəddəsdir! Həmd Ona məxsusdur! Böyük Allah pak və müqəddəsdir! 
1138 əl-Buxari, 7563. 
1139 Əbu Nueym əl-Əsbəhəni “Məarifətus-Sahabə” 3627. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6377) 
səhih olduğunu bildirmişdir. 
1140 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7800. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1541) səhih li-
ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
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فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان حىت  �رسول اهللا  عند قال كنا جلوسا
 عن عبد اهللا بن عمرو  - ٨٤٦

فقال إن صاحبكم قد وضع كل فارس أو قال يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع فأخذ  �قام على رأس النيب 
رته الوفاة قال البنه إين ملا حض �مبجامع جبته فقال أال أرى عليك لباس من ال يعقل مث قال إن نيب اهللا نوحا  �النيب 

قاص عليك الوصية آمرك باثنتني وأاك عن اثنتني آمرك بال إله إال اهللا فإن السماوات السبع واألرضني السبع لو وضعن 
يف كفة ووضعت ال إله إال اهللا يف كفة لرجحت ن ولو أن السماوات السبع واألرضني السبع كن حلقة مبهمه 

وسبحان اهللا وحبمده فإا صالة كل شيء وا يرزق كل شيء وأاك عن الشرك والكرب فقلت لقصمتهن ال إله إال اهللا 
أو قيل يا رسول اهللا هذا الشرك قد عرفناه فما الكرب هو أن يكون ألحدنا حلة يلبسها قال ال قال فهو أن يكون ألحدنا 

ة يركبها قال ال قال فهو أن يكون ألحدنا نعالن حسنتان هلما شرا كان حسنان قال ال قال فهو أن يكون ألحدنا داب
  "أصحاب جيلسون إليه قال ال قال يا رسول اهللا فما الكرب قال سفه احلق وغمص الناس

 
846. Abdullah ibn Amr � demişdir: “Biz Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və 

səlləm yanında oturmuşduq. Bədəvilərdən olan bir kişi gəldi. Onun əynində 
yaşıl atlasdan bir cübbə var idi. O gəlib Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm 
başının üstdə durub dedi: “Sizin qardaşınız hər bir adlı-sanlı adamı 
alçaldır, yaxud hər bir adlı-sanlı adamı alçaltmaq istəyir və hər bir çobanı 
ucaldır”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm onun cübbəsinin ətəyindən 
tutub dedi: “Məgər mən sənin əynində ağılsız adamın geydiyi libasın 
olduğunu görmürəm?” Sonra (sözünə davam edib) dedi: “Allahın peyğəm-
bəri Nuh � vəfat edərkən oğluna belə demişdi: “Mən sənə vəsiyyətimi 
söyləyirəm; sənə iki şeyi əmr edir və iki şeyi qadağan edirəm. Sənə “lə iləhə 
illəllahı” əmr edirəm. Əgər yeddi göy və yeddi yer tərəzinin bir gözünə və 
“lə iləhə illəllah” digər gözünə qoyulsaydı, bu tövhid kəlməsi ağır gələrdi. 
Və əgər yeddi göy və yeddi yer ucsuz bucaqsız bir halqa olsaydı, “lə iləhə 
illəllah” onu yarardı. (Həmçinin,) “subhənallahi və bihəmdihi”1141 kəlmələ-
rini (əmr edirəm). Çünki bu kəlmələr hər şeyin duasıdır. Bunun sayəsində 
hər şeyə ruzi verilir. Və iki şeyi sənə qadağan edirəm: (Allaha) şərik 
qoşmağı və təkəbbürlük etməyi. (Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və səlləm) 
dedilər: “Ey Allahın Elçisi! Bu şirki bildik. Bəs təkəbbürlük nədir? Məgər 
birimizin özündə olan (gözəl) əbasını geyməsi təkəbbürlükdürmü?” (Pey-
ğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm): “Xeyr”- deyə cavab verdi. (Kişi) dedi: “Mə-
gər birimizdə gözəl qaytanlı gözəl ayaqqabıların olması təkəbbürlük-
dürmü?” (Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm): “Xeyr”- deyə cavab verdi. 
(Kişi) dedi: “Məgər birimizin minəcək heyvana sahib olması təkəbbürlük-
dürmü?” (Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm): “Xeyr”- deyə cavab verdi. 

                                                 
1141 Tərcüməsi: Allah pak və müqəddəsdir, həmd Ona məxsusdur. 
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(Kişi) dedi: “Məgər birimizlə oturub-duran dostların olması təkəbbürlük-
dürmü?” (Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm): “Xeyr”- deyə cavab verdi. 
(Kişi) dedi: “Bəs təkəbbürlük nədir, ey Allahın Elçisi?” (Peyğəmbər salləllahu 

aleyhi və səlləm) dedi: “Haqqı danmaq və insanlara xor baxmaqdır”.1142 
 

انَ اللَّه وبِحمده مائَةَ مرة لَم من قَالَ حني يصبِح وحني يمِسي سبح �قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ� عن أَبِي هريرةَ  - ٨٤٧
هلَيع ادز ا قَالَ أَوثْلَ مقَالَ م دإِلَّا أَح اَء بِها جملَ مبِأَفْض ةاميالْق موي دأَح أْتي 

 
847. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bu-
yurdu: “Kim səhər və axşam yüz dəfə: “Subhənəllahi və bihəmdihi1143”- de-
yərsə, Qiyamət günü onun dediyi kimi və ya ondan daha çox söyləyəndən 
başqa heç kəs onun gətirdiyindən daha fəzilətli bir şey gətirə bilməz”.1144 
 

٨٤٨ - نأَبِي ع ذَر 
 نع بِين اللَّه � هإِنَّ قَالَ أَن بإِلَى الْكَلَامِ أَح قُولَ أَنْ اللَّهي دبانَ الْعحبس اللَّه هدمبِحو 

 
848. Əbu Zərr 
 rəvayət edir ki, Allahın Peyğəmbəri salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Həqiqətən, Allaha ən sevimli kəlmə qulun belə deməsidir: 
“Subhənallahi və bihəmdihi”.1145 
 

٨٤٩ -  أَبِي ذَر نع
قُلْت: يا رسولَ اِهللا! أَخبِرنِي ». أَالَ أُخبِرك بِأَحب الْكَالَمِ إِلَى اِهللا؟« :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
 ».ى اِهللا، سبحانَ اِهللا وبِحمدهإِنَّ أَحب الْكَالَمِ إِلَ« بأَحب الْكَالَمِ إِلَى اِهللا، فَقَالَ:

 
849. Əbu Zərr 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demiş-
dir: “Allah üçün ən sevimli kəlməni sənə bildirim?” Mən dedim: “Ey 
Allahın Elçisi, Allaha ən sevimli kəlməni mənə bildir!” Peyğəmbər salləllahu 

aleyhi və səlləm buyurdu: “Allaha ən sevimli kəlmə: “Subhənallahi və bihəm-
dihi”- (kəlməsidir)”.1146 
 

٨٥٠ - نأَبِي ع  ذَر
حانَ اُهللا لمالَئكَته أَو لعباده: سب ما اصطَفَى« سئلَ: أَي الْكَالَمِ أَفْضلُ؟ قَالَ: �: أَنَّ رسولَ اِهللا 
هدمبِحاِهللا و.« 

 

                                                 
1142 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 548. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1143 Tərcüməsi: Allah pak və müqəddəsdir! Ona həmd olsun! 
1144 Muslim, 2692, 4858. 
1145 Əhməd, 20459, 21446. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 174) səhih olduğunu bildirmişdir. 
1146 Muslim, 7102. 
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850. Əbu Zərr 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm 
soruşdular: “Hansı kəlmə ən fəzilətlidir?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm dedi: “Allahın mələkləri və qulları üçün seçdiyi: “Subhənallahi və 
bihəmdihi”- kəlməsidir”.1147 
 

٨٥١ -  نةَ أَبِيعريره �ولَ أَنَّ سر قَالَ � اللَّه: نانَ قَالَ محبس اللَّه هدمبِحي ومٍ فوائَةَ يم ةرم طَّتح اهطَايإِنْ خو 
تثْلَ كَانم دبرِ زحالْب.  

 
851. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim gün ərzində yüz dəfə: “Subhənallahi və bihəmdihi”- deyər-
sə, günahları dəniz köpüyü qədər olsa belə silinər”.1148 
 

RAHATLIQ KƏLMƏLƏRİ 
 

مات الْفَرجِ: الَ إِلَه إِالَّ اُهللا الْحليم الْكَرِيم، الَ إِلَه إِالَّ اُهللا كَل« :�ما قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا   �عنِ ابنِ عباسٍ  - ٨٥٢
  ».الْعلي الْعظيم، الَ إِلَه إِالَّ اُهللا رب السموات السبعِ ورب الْعرشِ الْكَرِميِ

 
852. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Rahatlıq kəlmələri bunlardır: “Lə iləhə illəllahul-Həlimul-Kərim, 
lə iləhə illəllahul-Aliyyul-Azim, lə iləhə illəllahu Rabbus-səməvətis-səbi və 
Rabbul-Arşil-Kərim1149”1150 
 

SIXINTI VƏ KƏDƏR ANINDA EDİLƏN DUA 
 

٨٥٣ - اللَّه دبع نع  
 ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر� » كدبع نابو كدبى عإِن منٌ اللَّهزحو مه هابقَطُّ إِذَا أَص دبا قَالَ عم
تيمس لَك ومٍ هبِكُلِّ اس أَلُكأَس كاؤقَض ىلٌ فدع ككْمح ىاضٍ فم كدى بِيتياصن كتأَم نابى  وف هلْتزأَن أَو كفْسن بِه

نَ ربِيع قَلْبِى ونور صدرِى وجالََء كتابِك أَو علَّمته أَحداً من خلْقك أَوِ استأْثَرت بِه فى علْمِ الْغيبِ عندك أَنْ تجعلَ الْقُرآ
اللَّه بى. إِالَّ أَذْهمه ابذَهنِى وزحاً حفَر نِهزكَانَ حم لَهدأَبو هملَّ هجو زع .« لَّمعتا أَنْ نى لَنغبني ولَ اللَّهسا رقَالُوا ي

.اتمالَِء الْكَلؤقَالَ  ه»نهلَّمعتأَنْ ي نهعمس نمى لغبنلْ يأَج.« 
 

                                                 
1147 Muslim, 2731. 
1148 əl-Buxari, 6405. 
1149 Tərcüməsi: Həlim, Səxavətli olan Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, Uca, Əzəmətli olan Allahdan 
başqa haqq ilah yoxdur, yeddi göyün Rəbbi və Ərşin Səxavətli Rəbbi olan Allahdan başqa haqq ilah 
yoxdur! 
1150 İbn Əbud-Dunyə “Fərac Bəadəş-Şiddə” 47. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4571) səhih ol-
duğunu bildirmişdir. 
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853. Abdullah ibn Məsud 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Üzüntü və kədərə düçar olub bu duanı: “Allahummə inni 
abdukə, ibnu abdikə, ibnu əmətikə, nəsıyəti biyədikə, mədın fiyyə huk-
mukə, adlun fiyyə qadaukə, əsəlukə bikulli ismin huvə ləkə, səmmeytə bihi 
nəfsəkə, əu ənzəltəhu fi kitəbikə, əu alləmtəhu əhədən min xalqikə, əu 
istə’sərtə bihi fi ilmil-ğaybi indəkə, ən təca’ləl-Qurənə rabia qalbi, va nura 
sadri, va cələə huzni və zəhəbə həmmi”1151- deyən elə bir qul yoxdur ki, 
Allah onun üzüntüsünü aparmasın və kədərini sevinclə əvəz etməsin”. De-
dilər: “Ey Allahın Elçisi, biz bu kəlmələri öyrənməliyikmi?” O dedi: “Bəli, 
eşidən bunları öyrənməlidir”.1152 
 

٨٥٤ - ناَء عمأَس تسٍ بِنيمع  �ى قَالَ قَالَتولُ لسر أَالَ« � اللَّه كلِّمأُع اتمكَل ينقُولتنه دنبِ عالْكَر ى أَوف 
 كُشف لَه شرِيك الَ ربي اُهللا: فَقَالَ شدةٌ، أَو سقْم أَو غَم أَو هم أَصابه من«...»شيئًا بِه أُشرِك الَ ربى اللَّه اللَّه الْكَربِ

كذَل هنع«. 
 
854. Əsmə bint Umeys � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm dedi: “Sənə sıxıntı anında və ya sıxıntıda söyləyəcəyin kəlmələr öyrə-
dim? Allahu, Allahu Rabbi, lə uşriku bihi şeyən1153”.1154 Digər rəvayətdə 
deyilir: “Kimə qəm-qüssə, xəstəlik və ya çətinlik üz verdikdə: “Allahu 
Rabbi, lə şərikə ləhu1155”– deyərsə, bunlar ondan götürülər”.1156 
 

٨٥٥ -  ننِعاسٍ اببولَ أَنَّ � عسر قُولُ كَانَ � اللَّهي دنبِ عالَ الْكَر إِالَّ إِلَه اللَّه يمظالْع يملالَ الْح إِالَّ إِلَه اللَّه بر 
  . الْكَرِميِ الْعرشِ ورب رضِاَأل ورب السموات رب اللَّه إِالَّ إِلَه الَ الْعظيمِ الْعرشِ

 
855. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm sıxıntı 
anında deyərdi: “Lə iləhə illəllahul-Aziymul-Həlim, lə iləhə illəllahu 

                                                 
1151 Tərcüməsi: Allahım, mən Sənin qulunam, qulunun oğluyam, kənizinin oğluyam, kəkilim (məni ida-
rə etmək) Sənin Əlindədir. Barəmdə verdiyin hökm yerinə yetəndir, mənə yazdığın qədər ədalətlidir. 
Sənə, Özünə verdiyin və ya Kitabında nazil etdiyin, yaxud yaratdıqlarından kimsəyə öyrətdiyin, yaxud 
Öz dərgahındakı qeyb elmində saxladığın Özünə aid olan hər bir adla Sənə yalvarıram ki, Quranı qəlbi-
min baharı və köksümün nuru et, üzüntümün aradan qalxması və kədərimin getməsi üçün səbəb et! 

1152 Əhməd, 4318, 4406. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 199) səhih olduğunu bildirib. 
1153 Tərcüməsi: Allah, Allah mənim Rəbbimdir! Mən Ona heç bir şeyi şərik qoşmuram!  
1154 Əbu Davud, 1525, 1527. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1155 Tərcüməsi: Allah mənim Rəbbimdir, Onun şəriki yoxdur! 

1156 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 396. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6040) həsən olduğunu 
bildirmişdir. 
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Rabbul-arşil-azim, lə iləhə illəllahu Rabbus-səməvati və Rabbul-ardı və 
Rabbul-arşil-kərim1157”.1158 
 

 أَرجو رحمتك اللَّهم الْمكْروبِ دعوات« � اللَّه رسولُ وقَالَ قال أبيه عن بكْرةَ أَبِى بن الرحمنِ عبد حدثَنِى - ٨٥٦
  .»أَنت إِالَّ إِلَه الَ كُلَّه شأْنِى لى وأَصلح عينٍ فَةَطَر نفِْسى إِلَى تكلْنِى فَالَ

 
856. Abdur-Rahmən ibn Əbu Bəkrə atasından rəvayət edir ki, Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Sıxıntıda olanın duası: “Allahummə 
rahmətəkə ərcu, fələ təkilniy ilə nəfsiy tarfətə aynin, və əslih liy şə'niy 
kulləhu, lə ilahə illə əntə1159”.1160 
 

٨٥٧ - نسِ عنِ أَنب كالم �كَانَ قَالَ  بِىإِذَا � الن هبكَر را« قَالَ أَمي ىا حي ومقَي كتمحيثُ بِرغتأَس«  

 
857. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm bir 
şey onu kədərləndirdikdə belə deyərdi: “Yə Həyyu, Yə Qayyumu, bi-
Rahmətikə əstəğiysu1161”.1162 
 

٨٥٨ - نع يلنِ عبٍ أَبِي بطَال � هنِي: قَالَ أَنولُ لَقَّنسر الَِء � اللَّهؤه ،اتمنِي الْكَلرأَمنِ إِنْ وابيأَص بكَر ةٌ أَودش 
نالَ: أَقُولُه إِالَّ إِلَه اللَّه يملالْح ،الْكَرِمي هانحبس كاربتو اللَّه بشِ رريمِ الْعظالْع، دمالْحو لَّهل بر نيالَمالْع.  

 
858. Əli ibn Əbu Talib 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
mənə nəsihət edərək sıxıntıya məruz qaldıqda bu kəlmələri deməyi 
buyurdu: “Lə ilahə illəllahul-Həliymul-Kəriym, və təbərakəllahu Rabbul-
arşil-aziym, vəlhəmdulilləhi Rabbil-aləmin1163”.1164 
 

BU ZİKRİ DEYƏNİN GÜNAHLARI BAĞIŞLANAR 
 

٨٥٩ - نع يلنِ عبٍ أَبِي بطَال 
 أَنه مع لَك غُفر قُلْتهن إِذَا كَلمات أُعلِّمك أَال علي يا: � اِهللا رسولُ لي قَالَ: قَالَ 
                                                 
1157 Tərcüməsi: Əzəmətli, Həlim olan Allahdan başqa ilah yoxdur! Əzəmətli Ərşin Rəbbi olan Allahdan 
başqa ilah yoxdur! Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və kəramətli Ərşin Rəbbi olan Allahdan başqa ilah 
yoxdur! 

1158 əl-Buxari, 6346.  
1159 Tərcüməsi: Allahım! Sənin rəhmətini diləyirəm! Məni bir göz qırpımı belə başlı-başına buraxma! 
Bütün işlərimi yoluna qoy! Səndən başqa ilah yoxdur! 
1160 Əbu Davud, 5090, 5092; ən-Nəsəi, 10412. əl-Albani hədisin isnadının həsən olduğunu bildirmişdir.  
1161 Tərcüməsi: Ey əbədi Yaşayan, ey Qəyyum! Mərhəmətinlə kömək diləyirəm! 
1162 ət-Tirmizi, 3524, 3866. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.  
1163 Tərcüməsi: Səxavətli və Həlim olan Allahdan başqa haqq ilah yoxdur! Əzəmətli Ərşin Rəbbi olan 
Allah nə qədər xeyirxahdır, həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha! 
1164 İbn Hibban, 865; Əhməd, 726. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.  
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فُورغم ال: لَك إِلَّااُهللا إِلَه يلال الْع يمظالْع إِلَّااُهللا إِلَه يملالْح انَ الْكَرِميحباِهللا س بر اتومعِ السبالس بر شِ وريمِ الْعظالْع 

دمالْح و لَّهل بر نيالَمالْع   
 
859. Əli ibn Əbu Talib 
 demişdir: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm mənə 
dedi: “Ey Əli, sənə deyəcəyin təqdirdə günahların bağışlanacağı - baxma-
yaraq ki, o, bağışlanmış bəndələrdəndir - kəlmələr öyrədimmi? Lə iləhə il-
ləllahul-Aliyyul-Azim, lə iləhə illəllahul-Həlimul-Kərim, subhənallahi 
Rabbis-səməvətis-səbi və Rabbul-Arşil-azim, vəlhəmdulilləhi Rabbil-alə-
min1165”.1166 
 

                                                 
1165 Tərcüməsi: Uca, Əzəmətli Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, Həlim, Səxavətli Allahdan başqa haqq 
ilah yoxdur, yeddi səmanın və əzəmətli Ərşin Rəbbi Allah pak və müqəddəsdir, aləmlərin Rəbbi Allaha 
həmd olsun! 
1166 İbn Hibban, 6928; əl-Bəzzar, 705. Şueyb əl-Arnavut hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
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ƏN ÜSTÜN İMAN 

 
  . »والسماحةُ الصبر الْإِميان أَفْضلُ«: � اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ
  الْحسنِ عنِ - ٨٦٠

 
860. Həsən 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Ən üstün iman səbir və səxavətdir”.1167 
 

SARSINTININ İLK ANINDA OLAN SƏBR 
 

٨٦١ - نةَ أَبِى عامأُم  
 لَم اُألولَى الصدمة عند واحتسبت صبرت إِنْ آدم ابن سبحانه اللَّه يقُولُ« قَالَ � النبِى عنِ
ضأَر ا لَكابونَ ثَود ةنالْج« 

 
861. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Allah � buyurur: “Ey Adəm oğlu! Əgər sən sarsıntının ilk 
anında səbr edib savab umarsansa, sənin üçün Cənnətdən başqa mükafata 
razı olmaram”.1168 
 

HÖVSƏLƏLİ OL! 
 

٨٦٢ - نسِ عنِ أَنب كالم 
 من معاذير أكْثَر شيٌء وما الشيطَان، من والْعجلَةُ اهللا من التأَني«: قَالَ � بِيالن عنِ: 
 .»الْحمد من اِهللا إِلَى أَحب شيٍء من وما اِهللا،

 
862. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Hövsələ Allahdan, tələsmək isə şeytandandır. Allahdan daha çox 
üzr qəbul edən yoxdur1169. Həmd etməkdən daha çox Allaha sevimli olan 
bir şey yoxdur”.1170 
 

ÖVLADLARINA QARŞI SƏBİRLİ OLANIN FƏZİLƏTİ 
 

٨٦٣ - ننِ عةَ بقْبرٍ  عامع 
من كَانَ لَه ثَالَثُ بنات فَصبر علَيهِن وأَطْعمهن «يقُولُ  �لَّه يقُولُ سمعت رسولَ ال
 هتجِد نم ناهكَسو نقَاهسو - ةاميالْق موارِ يالن نا مابجح لَه كُن .«  

                                                 
1167  əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 10344, 10838. əl-Alabani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1097) səhih 
olduğunu bildirmişdir.  
1168 İbn Məcə, 1586, 1597. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
1169 Yəni Allah quluna möhlət verib, ona xəbər verən peyğəmbər göndərməyincə əzab verməz. Bu da 
Allahın səxavətinin kamilliyinə və adilliyinə dəlalət edir. 
1170 Əbu Yəalə, 4256. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1572, 2677) həsən olduğunu bildirib. 
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863. Uqbə bin Amir 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
belə buyurmuşdur: “Üç qızı olan kimsə qızlarına qarşı səbirli olarsa, onları 
imkanı daxilində yedirdib-içirdər və geyindirərsə, Qiyamət günü qızları 
Cəhənnəmlə onun arasında pərdə olarlar”.1171 
 

كان له ثالث بنات يؤويهن ويكفيهن  من �حدثهم قال قال رسول اهللا � ن جابر بن عبد اهللا ع - ٨٦٤
 ويرمحهن فقد وجبت له اجلنة البتة فقال رجل من بعض القوم وثنتني يا رسول اهللا قال وثنتني

 
864. Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm dedi: “Kimin üç qızı olsa, onlara qayğı göstərsə, onlara yaxşı baxsa və 
onlara rəhm etsə, Cənnətə daxil olmaq ona vacib olar”. Camaatın arasından 
bir kişi dedi: “Ey Allahın Elçisi! İki qızı olana da?” O dedi: “İki qızı olana 
da!”1172 
 

الث أخوات فيحسن إليهن قال مث ال يكون ألحد ثالث بنات أو ث �أن رسول اهللا 
 عن أىب سعيد اخلدري  - ٨٦٥
 إال دخل اجلنة

 
865. Əbu Səid əl-Xudri 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
dedi: “Elə bir kimsə yoxdur ki, onun üç qızı və ya üç bacısı olsun, onlara 
yaxşı baxsın və Cənnətə daxil olmasın”.1173 
 

٨٦٦ - شائع نع ةَ قَالَت � ولُ اللَّهسقَالَ ر�  ِسنحفَي اتوثَالَثَ أَخ أَو اتنولُ ثَالَثَ بعي يتأُم نم دأَح سلَي
 إِلَيهِن إِالَّ كُن لَه ستراً من النارِ

 
866. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə buyur-
du: “Ümmətimdən hər kim üç qızının və ya üç bacısının qeydinə qalarsa, 
bunlar onun üçün Cəhənnəmə qarşı bir maneə olarlar”.1174 
 

XƏSTƏLİYƏ SƏBR ET! 
 

٨٦٧ - نةَ أَبِي عريره 
 إِنْ: فَقَالَ يل، اللَّه ادع اللَّه رسولَ اي: فَقَالَت ،� اللَّه رسولِ لَمم إِلَى بِها امرأَةٌ جاَءت: قَالَ 

                                                 
1171 İbn Məcə, 3669, 3800; Əhməd 17403, 17865. əl-Albani səhih olduğunu qeyd etmişdir. 
1172 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 78. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
1173 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 79. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
1174 Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 10191; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 11023. əl-Albani “Sahihul-
Cəmius-Sağir” (№ 5372) əsərində səhih olduğunu söyləmişdir. 
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ئْتش توعد اللَّه لَك ،فَاكإِنْ فَشو ئْتالَ صربت شو ابسح كلَيع لْ: فَقَالَتب بِرالَ أَصو ابسح لَيع. 

 
867. Əbu Hureyra 
 demişdir: “Ürəkgetmədən əziyyət çəkən bir qadın 
Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi, 
mənim üçün Allaha dua et!” O buyurdu: “İstəyirsənsə, Allaha dua edim, O 
da sənə şəfa versin, istəyirsənsə, səbr et, (Cənnətə girmək üçün) sənə sorğu-
sual olmaz”. Qadın dedi: “Mənə sorğu-sual olmasın deyə səbr edərəm”.1175 
 

٨٦٨ - نى عيحنِ يثَّاب بأَبِي وحٍ والص :نخٍ عيش ناب محأَص دمحلُ قَالَ: قَالَ � موساِهللا ر �: »نمؤي الْمالَّذ 
 .»أَذَاهم علَى يصبِر والَ الناس يخالطْ الَ الَّذي الْمؤمن من أَجراً أَعظَم أَذَاهم، علَى ويصبِر الناس يخالطُ

 
868. Yəhya ibn Vəssəb və Əbu Salih Muhəmmədin salləllahu aleyhi və səlləm 
bir səhabəsindən rəvayət edirlər ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “İnsanlara qaynayıb-qarışan və onların əzab-əziyyətlərinə dözən 
möminin mükafatı, insanlara qaynayıb-qarışmayan və onların əzab-
əziyyətlərinə dözməyən möminin mükafatından daha böyükdür”.1176 
 

لط قال املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم خري من الذي ال خيا �عن النيب � بن عمر اعن  - ٨٦٩
 الناس وال يصرب على اذاهم

 
869. İbn Ömər 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demiş-
dir: “İnsanlarla ünsiyyətdə olub onların əziyyətlərinə səbir edən mömin, 
insanlarla qaynayıb-qarışmayan və onların əziyyətlərinə dözməyən kimsə-
dən daha xeyirlidir”.1177 
 

ALLAHIN NEMƏTLƏRİNƏ ŞÜKÜR ET! 
 

ما أَنعم اُهللا علَى عبد نِعمه فَقَالَ: الْحمد ِهللا إَالَّ كَانَ الَّذي أَعطَاه أَفْضلُ « :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
عن أَنسٍ  - ٨٧٠
 ».مما أَخذَ

 
870. Ənəs 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyur-
muşdur: “Allah qula bir nemət verdikdə, o: “Əlhəmdulilləh”- deyərsə, 

                                                 
1175 əl-Bəzzar, 7980; İbn Hibban, 2909. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3419) həsən səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
1176 Əhməd, 5022; əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 19962. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6651) və 
“Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 939) həsən olduğunu bildirmişdir. 
1177 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 388. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 



344                                                                                                                                     FƏZİLƏTLİ ƏMƏLLƏR    

 
qulun (bu nemətə görə) həmd etməsi, əldə etdiyi nemətdən daha 
xeyirlidir”.1178 
 

٨٧١ - نابِرِ عنِ جب دبنِ: � اِهللا عع بِيقَالَ � الن: »نم يلالًَء أُبب هفَذَكَر فَقَد ،هكَرإِنْ شو همكَت فَقَد هكَفَر«. 
 
871. Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurdu: “Kimə bir nemət verilər və o, bu neməti dilə gətirərsə, 
şükür etmiş olar, onu dilə gətirməzsə, nankorluq etmiş olar”.1179 
 

٨٧٢ - نع انننِ سةَ بنس ىلَماَألس  
 الصائمِ أَجرِ مثْلُ لَه الشاكر الطَّاعم« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ � النبِى صاحبِ
  .»الصابِرِ

 
872. Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm səhabələrindən olan Sinan ibn 
Sənnə əl-Əsləmi 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Yemək yeyərək şükür edən səbir edərək oruc tutanın sava-
bının mislini qazanır”.1180 
 

٨٧٣ -  كالنِ مسِ بأَن نع � بِىالَ قَ �أَنَّ الن» هدمحةَ فَيبرالش برشي أْكُلَ اَألكْلَةَ أَوأَنْ ي دبنِ الْعى عضرلَي إِنَّ اللَّه
 ».علَيها

 

873. Ənəs ibn Məlik � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Həqiqətən, yeyib-içdikdən sonra Allaha həmd edən qulun-
dan Allah razı olur”.1181 
 

٨٧٤ -  ديبنِ عالَةَ بفُض نع
 ».وقَنع طُوبى لمن هدي لِإلسالَمِ وكَانَ عيشه كَفَافاً«يقُولُ:  �: أَنه سمع رسولَ اِهللا 
 
874. Fədalə ibn Ubeyd 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “İslama hidayət olunan, güzəranı ona kifayət edən və qane olan 
kimsəyə Tubə olsun!”1182 
 


 عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ  - ٨٧٥ ولَ اللَّهسقَالَ  �أَنَّ ر» هعقَنكَفَافًا و زِقرو لَمأَس نم أَفْلَح ا قَدبِم اللَّه
اهآت.« 

                                                 
1178 İbn Məcə, 3805, 3937. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
1179 Əbu Davud, 4814, 4816. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1180 İbn Məcə, 1765, 1837. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1181 ət-Tirmizi, 1816, 1929; Muslim, 2734. 
1182 ət-Tirmizi, 2349, 2522. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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875. Abdullah ibn Amr ibn əl-As 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu 

aleyhi və səlləm buyurdu: “Müsəlman olan, kifayət qədər ruzi verilən və 
Allahın verdiyinə qane olan kəs nicata çatmışdır”.1183 
 

٨٧٦ - نصِ أَبِى عواَألح نع قَالَ أَبِيه تيأَت بِىى � النبٍ فثَو ونفَقَالَ د »الٌ أَلَكقَالَ. »م معقَالَ. ن »نم أَى 
 .»وكَرامته علَيك اللَّه عمةنِ أَثَر فَلْير ماالً اللَّه أَتاك فَإِذَا« قَالَ. والرقيقِ والْخيلِ والْغنمِ اِإلبِلِ من اللَّه أَتانِى قَد قَالَ. »الْمالِ

 
876. Əbul-Əhvas atasından rəvayət edərək demişdir: “Mən pis paltarda 
Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəldim. O, məndən soruşdu: 
“Malın varmı?” Mən: “Bəli”- deyə cavab verdim. O soruşdu: “Hansı mal-
dan?” Mən: “Allah mənə dəvə, qoyun, at və kölələr vermişdir”- dedim. 
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Allah sənə mal-dövlət veribsə, 
qoy Allahın nemətinin və lütfünün əlaməti sənin üstündə görünsün”.1184 
 


 عن أَبِيه عن جده  عن عمرِو بنِ شعيبٍ - ٨٧٧ ولُ اللَّهسلَى « �قَالَ قَالَ رع هتمنِع ى أَثَررأَنْ ي بحي إِنَّ اللَّه
هدبع.« 

 
877. Amr bin Şuayb atasından 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi 

və səlləm demişdir: “Həqiqətən, Allah nemətinin əlamətini qulunun üzərin-
də görünməsini sevir”.1185 
 

ALLAH RİZASINA GÖRƏ QƏZƏBİ BOĞMAQ 
 

 عبد كَظَمها غَيظ، جرعة من اِهللا عند أَجراً أَعظَم جرعة من ما«: � اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ � عمر ابنِ عنِ - ٨٧٨
 .»� اِهللا وجه ابتغاَء

 
878. İbn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Allah dərgahında, Allahın � Üzünü diləyərək qulun qəzə-
bini boğmasından daha böyük mükafat yoxdur”.1186 
 

٨٧٩ - نلِ عهنِ سب اذعم نع ولَ أَنَّ أَبِيهساللَّ رقَالَ � ه »نم ظًا كَظَمغَي - وهو رلَى قَادأَنْ ع ذَهفني - اهعد اللَّه � 
 .»شاَء ما الْحورِ من اللَّه يخيره حتى الْقيامة يوم الْخالَئقِ رُءوسِ علَى

                                                 
1183 Muslim, 2473; Əhməd, 6572, 6729. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4368) və “Silsilətul-Əhə-
disis-Sahiha”da (№ 129) səhih olduğunu söyləmişdir. 
1184 Əbu Davud, 4063, 4365. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1185 ət-Tirmizi, 2819, 3051. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir. 
1186 İbn Məcə, 4189, 4329. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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879. Səhl ibn Muaz atasından 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurmuşdur: “Kim qəzəblənərək özündən çıxa biləcəyi halda 
qəzəbini boğarsa, Allah � Qiyamət günü onu məxluqlarının qarşısına 
çağıracaq və hurilərdən istədiyini seçməkdə onu sərbəst buraxacaq”.1187 
 

٨٨٠ - ناِء أَبِي عدرالد
  الْجنةُ ولَك تغضب، ال :قَالَ الْجنةَ، يدخلُنِي عملٍ علَى دلَّنِي اللَّه، رسولَ يا: قُلْت: الَقَ  
 
880. Əbu Dərdədən 
 rəvayət edir ki, bir nəfər gəlib Allah Elçisinə salləllahu 

aleyhi və səlləm dedi: “Ey Allahın Elçisi! Məni Cənnətə salacaq bir əməl 
göstər!” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Qəzəblənmə, sənə 
Cənnət verilər!”1188 
 

٨٨١ - عن دبنِ اِهللا عرٍو بمع 
 .»تغضب ال« :قَالَ اِهللا؟ غَضبِ من يمنعنِي ما! اِهللا رسولَ يا: قُلْت: قَالَ 
 
881. Abdullah ibn Amr 
 rəvayət edir ki, mən dedim: “Ey Allahın Elçisi! 
Məni Allahın qəzəbindən nə qoruyar?” O buyurdu: “Qəzəblənmə!”1189 
 

علموا ويسروا علموا ويسروا ثالث مرات وإذا غضبت فاسكت  �قال قال رسول اهللا � عن بن عباس  - ٨٨٢
 مرتني

 
882. İbn Abbas 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Öyrədin və asanlaşdırın, öyrədin və asanlaşdırın!” (O bunu) üç 
dəfə təkrar etdi. Yenə buyurdu: “Qəzəbləndiyin zaman sus!” (Bunu da) iki 
dəfə təkrar etdi”.1190 
 

 الغضب عنديد بالصرعة إمنا الشديد الذي ميلك نفسه قال ليس الشد �أن رسول اهللا 
 عن أيب هريرة  - ٨٨٣
 
883. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “(Hamını) yıxmaq güclü olmaq demək deyil. Güclü o kəsdir ki, 
qəzəbləndikdə özünü saxlaya bilsin”.1191 
 

                                                 
1187 Əbu Davud, 4777, 4779. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1188 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 1762. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 7374) səhih olduğunu 
bildirmişdir. 
1189 İbn Hibban, 296. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
1190 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad“ 1320. əl-Albani səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
1191 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1317. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 



FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR                                                                                                                        347 

 
٨٨٤ - نأَبِي ع ةَهرير 
 .»نفْسه غَلَب من الشديد إِنما )الناس( غَلَب من الشديد لَيس« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 

 
884. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “İnsanlara qalib gəlmək güclü olmaq demək deyildir. Həqiqətən, 
güclü olan nəfsinə qalib gələndir”.1192 
 

ƏLLİ NƏFƏRİN SAVABI 
 

٨٨٥ - نةَ عبتانَ بن عوي غَزبين أَخ ازِنةَ، بن معصعكَانَ صو نم ةابحأَنَّ الص ولَ اللَّهسإِنَّ" :قَالَ � ر نم كُمائرو 
امرِ، أَيبالص متالْمكس يهِنف ذئموي امب متأَن هلَيع رأَج ِسنيمخ كُمنا: قَالُوا "مي بِين ،اللَّه ؟ أَومهنلْ" :قَالَ مب كُمنم."  

 
885. Utbə ibn Ğazvan 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “İrəlidə səbir günləri vardır. O günlərdə sizin üzərində dur-
duğunuz yolu izləyənlərə sizdən əlli nəfərinizin savabı vardır”. Səhabələr: 
“Ey Allahın Peyğəmbəri! Onlardan (əlli nəfərin)?”- deyə soruşdular. Allah 
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Əksinə, sizdən!”1193 
 

٨٨٦ - نع دبع بن اللَّه ودعسم  
 شهِيدا، خمِسني أَجر فيه للمتمسك صبرٍ، زمانَ ورائكُم من إِنَّ :قَالَ � النبِي عنِ
  .منكُم:قَالَ منهم؟ أَو منا اللَّه، رسولَ يا: عمر فَقَالَ

 

886. Abdullah ibn Məsud 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurmuşdur: “İrəlidə səbir zamanı var. O vaxt (sünnətə) sarılan 
kimsəyə əlli şəhid savabı var”. Ömər 
 soruşdu: “Ey Allahın Elçisi! Bizdən, 
yoxsa onlardan?” O buyurdu: “Sizdən!”1194 
 

DİNİNƏ GÖRƏ SƏBR EDƏNLƏR 
 

٨٨٧ -  كالنِ مسِ بأَن نع
يأْتي علَى الناسِ زمانٌ الصابِر فيهِم علَى دينِه كَالْقَابِضِ علَى « :�قَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا  
 ».الْجمرِ

 

887. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “İnsanlara elə bir zaman gələcək ki, onda dininə görə səbir 
etmək, əldə köz tutmaq kimi (çətin) olacaq”.1195 

                                                 
1192 İbn Hibban, 715. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1193 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 289, 10394. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 494) səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
1194 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 10240. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 2234) səhih olduğunu 
söyləmişdir. 
1195 ət-Tirmizi, 2260, 2428. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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ALLAH SƏBİR DİLƏYƏNƏ SƏBR VERƏR 

 
٨٨٨ -  نأَبِىع يدعس رِىدالْخ �ا أَنَّ اسن نارِ مصأَلُوا اَألنولَ سسر طَا � اللَّهفَأَع،مه ثُم أَلُوهس ،مطَاهى فَأَعتح دفن 

 يتصبر ومن اللَّه، يغنِه يستغنِ ومن اللَّه، يعفَّه يستعفف ومن عنكُم، أَدخره فَلَن خيرٍ من عندى يكُونُ ما« :فَقَالَ عنده ما
هربصي ،ا اللَّهمو ىطأُع دطَاًء أَحا عريخ عسأَوو نرِ مبالص«.   

 
888. Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, ənsardan bəzi adamlar Peyğəm-
bərdən salləllahu aleyhi və səlləm (yardım) istədilər, o da onlara (istədiklərini) 
verdi. Sonra yenə istədilər, o, yenə onlara (istədiklərini) verdi. Nəhayət, 
əlində olanlar qurtardıqdan sonra dedi: “Əlimdə nə qədər nemət olursa-
olsun, heç vaxt onu sizdən əsirgəməyəcəyəm. İffətli olmaq istəyəni Allah 
iffətli1196 edər. (İnsanlara) möhtac olmaq istəməyən kimsəni Allah heç kəsə 
möhtac etməz. Səbir etməyə çalışan kimsəni Allah səbirli olmağa müvəffəq 
edər. Heç kəsə səbirdən daha xeyirli və daha böyük nemət verilmə-
mişdir”.1197  
 

MÖMİN QARDAŞINA TƏSƏLLİ VERƏN 
 

خضراء يحبر بِها يوم  الْمؤمن من مصيبة كَساه اُهللا حلَّةمن عزى أَخاه « :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
عن أَنس  - ٨٨٩
 ».يغبطُ بِها يوم الْقيامة« قيلَ: يا رسولَ اِهللا ما يحبر؟ قَالَ:». الْقيامة

 
889. Ənəs 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Kim müsibətə düçar olmuş mömin qardaşına təsəlli verərsə, Qiyamət 
günü Allah onu fərəhləndirəcək yaşıl paltar geyindirər”. Soruşdular: “Ey 
Allahın Elçisi, onu nə fərəhləndirəcək?” O buyurdu: “Qiyamət günü ona 
qibtə ediləcək”.1198 
 

٨٩٠ - زنِ حرِو بمع نع أَبِيه نثُ عدحمٍ ي 
 بِىنِ النع هدج نقَالَ  �ع هإِالَّ «أَن ةيبصبِم اهى أَخزعنٍ يمؤم نا مم
ةاميالْق موي ةاملَلِ الْكَرح نم هانحبس اللَّه اهكَس.« 

 
890. Amr ibn Həzm babasından 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi 

və səlləm buyurdu: “Hər hansı bir mömin başına gələn müsibətə görə öz 

                                                 
1196 İffətli – namuslu, ismətli, həyalı.  
1197 əl-Buxari, 1469. 
1198 Xatib əl-Bağdadi “Tarixu Bağdad” 7/ 397. əl-Albani “İrvaul-Ğalil” əsərində (№ 3/ 217) həsən olduğu-
nu bildirmişdir. 
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qardaşına təsəlli verərsə, Allah � Qiyamət günü ona kəramət libasları 
geyindirər”.1199 
 

DÜŞƏN UŞAQ İTGİ DEYİL 
 

٨٩١ - نع اذعنِ ملٍ ببج 
 إِذَا الْجنة إلَى بِسررِه أُمه لَيجر السقْطَ إِنَّ! بِيده نفِْسي والَّذي« :الَقَ � النبِي عنِ: 
هتبساحت«.  

 
891. Muaz ibn Cəbəl 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Canım Əlində Olana and olsun! Həqiqətən, (Qiyamət 
günü) düşmüş uşaq, səbir edərək mükafatını Allahdan uman anasını göbə-
yindən dartaraq Cənnətə aparacaq”.1200 
 

QARIŞIQLIQ ZAMANI İBADƏTİNİ ÇOXALT! 
 

٨٩٢ - نلِ عقعارٍ بن مسي  
  إِلَي كَهِجرة الْفتنة أَوِ الْهرجِ، في عبادةٌ :� اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ
 
892. Məqil ibn Yəsar 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Hərc-mərclik və fitnə zamanı ibadət etmək mənə doğru hicrət 
etmək1201 kimidir”.1202 
 

HƏR BİR SƏBİRDƏN SONRA ZƏFƏR GƏLİR 
 

٨٩٣ - نسٍ عأَن 
 مع إِنَّ يسراً، الْعسرِ مع وإِنَّ الْكَربِ، مع والْفَرج الصبرِ، مع النصر« :� اِهللا رسولُ الَقَ: قَالَ 
 .»يسراً الْعسرِ

 
893. Ənəs 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Hər bir səbirdən sonra zəfər, hər bir sıxıntıdan sonra yüngüllük, hər bir 
çətinlikdən sonra asanlıq, hər bir çətinlikdən sonra asanlıq gəlir”.1203 
 
 
                                                 
1199 İbn Məcə, 1601, 1669. əl-Albani həsən olduğunu qeyd etmişdir. 
1200 İbn Məcə, 1609, 1677. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1201 Küfr ölkəsindən İslam yurduna köçmək, həmçinin Allahın qadağalarını tərk etmək də hicrət adlanır. 
1202 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 16888. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də  (№ 3974) səhih olduğunu 
bildirmişdir. 
1203 Xatib əl-Bağdadi “Tarixu Bağdad” 5411. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 686) səhih olduğu-
nu bildirmişdir. 
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KASIBLIĞA SƏBR EDƏNLƏR 

 
ئَهم بِنِصف يومٍ وهو يدخلُ فُقَراُء الْمسلمني الْجنة قَبلَ أَغْنِيا« :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
عن أَبِي هريرةَ  - ٨٩٤

 ».خمس مئَة عامٍ
 
894. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Kasıb müsəlmanlar varlılardan yarım gün əvvəl Cənnətə girəcək-
lər. Bu da beş yüz ilə bərabərdir”.1204 
 

MÖMİNİN HALI 
 

عجبا لأَمرِ الْمؤمنِ إِنَّ أَمره كُلَّه خير ولَيس ذَاك لأَحد إِلَّا للْمؤمنِ إِنْ  �قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ
 عن صهيبٍ  - ٨٩٥
يفَكَانَ خ رباُء صرض هتابإِنْ أَصو ا لَهريفَكَانَ خ كَراُء شرس هتابأَصا لَهر 

 
895. Suheyb 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Möminin işi qəribədir! Həqiqətən, onun bütün işləri xeyirdir. Bu, mömin-
dən başqa bir kəsə məxsus deyildir. Ona sevindirici bir şey gəldikdə, şükür 
edər, bu, onun üçün xeyir olar. Ona xoşagəlməz bir şey gəldikdə isə səbir 
edər, bu, onun üçün xeyir olar”.1205 

                                                 
1204 ət-Tirmizi, 2354, 2527. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir. 
1205 Muslim, 2999, 7692. 
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TÖVBƏ 

 
٨٩٦ - نأَبِى ع يدعس رِىدالْخ  
 فَسأَلَ نفْسا وتسعني تسعةً قَتلَ رجلٌ قَبلَكُم كَانَ فيمن كَانَ« قَالَ � اللَّه نبِى أَنَّ

نلَمِ علِ أَعضِ أَهلَّ اَألرلَى فَدبٍ عاهر اهفَقَالَ فَأَت هلَ إِنةً قَتعست نيعستا وفْسلْ نفَه لَه نم ةبوالَ فَقَالَ ت .لَهلَ فَقَتفَكَم بِه 
 يحولُ ومن نعم فَقَالَ توبة من لَه فَهلْ نفْسٍ مائَةَ قَتلَ إِنه فَقَالَ عالمٍ رجلٍ علَى فَدلَّ اَألرضِ أَهلِ مِأَعلَ عن سأَلَ ثُم مائَةً
هنيب نيبو ةبوالت قطَلضِ إِلَى انكَذَا كَذَا أَرا فَإِنَّ وا بِهاسونَ أُندبعي فَا اللَّهدبع اللَّه مهعالَ مو جِعرإِلَى ت كضا أَرهفَإِن ضأَر 

 الرحمة مالَئكَةُ فَقَالَت الْعذَابِ ومالَئكَةُ الرحمة مالَئكَةُ فيه فَاختصمت الْموت أَتاه الطَّرِيق نصف إِذَا حتى فَانطَلَق. سوٍء
 بينهم فَجعلُوه آدمى صورة فى ملَك فَأَتاهم. قَطُّ خيرا يعملْ لَم إِنه الْعذَابِ مالَئكَةُ وقَالَت. اللَّه إِلَى بِقَلْبِه مقْبِالً اتائب جاَء
 مالَئكَةُ فَقَبضته أَراد الَّتى اَألرضِ إِلَى أَدنى فَوجدوه فَقَاسوه. هلَ فَهو أَدنى كَانَ أَيتهِما فَإِلَى اَألرضينِ بين ما قيسوا فَقَالَ

ةمحةُ قَالَ. »الرادفَقَالَ قَت نسالْح را ذُكلَن ها أَنلَم اهأَت توأَى الْمن رِهدبِص. 

 
896. Əbu Səid əl-Xudri 
 rəvayət edir ki, Allahın Peyğəmbəri salləllahu aleyhi 

və səlləm demişdir: “Sizdən əvvəlkilərdən (ümmətlərdən) biri doxsan doq-
quz adam öldürdü. Dünyada ən çox bilənin kim olduğunu soruşdu və ona 
bir rahibi göstərdilər. Onun yanına gəlib belə dedi: “Mən doxsan doqquz 
adam öldürmüşəm”. (Həmçinin) soruşdu: “Buna tövbə varmı?” O dedi: 
“Xeyr!” Həmin adam rahibi də öldürərək bununla sayı yüzə tamamladı. 
Sonra dünyada ən çox bilənin kim olduğunu soruşdu və ona bir alimi 
göstərdilər. Onun yanına gəlib dedi ki, yüz adam öldürmüşəm”. (Həmçi-
nin,) soruşdu: “Buna tövbə varmı?” O dedi: “Bəli! Kim tövbə edənlə tövbəsi 
arasına girə (tövbə edənə mane ola) bilər? İnsanların Uca Allaha ibadət 
etdikləri (filan) yerə get, onlarla birgə Allaha ibadət elə və öz torpağına 
qayıtma, çünki ora pis yerdir”. O yola düşüb yolun yarısına çatmışdı ki, 
ölüm onu haqladı. Onun görə rəhmət və əzab mələkləri öz aralarında 
mübahisə etməli oldular. Rəhmət mələkləri dedilər: “O tövbə edərək qəlbi 
ilə Uca Allaha tərəf gəlmişdir!” Əzab mələkləri isə dedilər: “O həqiqətən 
heç bir xeyir iş görməmişdir”. Onların yanına insan qiyafəsində bir mələk 
gəldi. Onu öz aralarında hakim təyin etdilər. O dedi: “Bu iki (gəldiyi 
yerdən bura və buradan gedəcəyi yerə qədər) məsafəni ölçün, hansına 
yaxın olarsa, ora da aiddir. Ölçdükdə gördülər ki, gedəcəyi yerə yaxındır 
və onu (onun ruhunu) rəhmət mələkləri aldılar”. Qatədə Həsənin belə 
dediyini rəvayət edir: “Bizə deyildiyinə görə: “Bu adama ölüm gəlincə, o, 
sinəsiylə (o tərəfə doğru) irəliləmişdir (sürünmüşdür)”.1206 
 

                                                 
1206 Muslim, 7184. 
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 عن أَبِي موسى - ٨٩٧ ع بِيالن ن�  ارِ  �قَالَ إِنَّ اللَّههبِالن هدطُ يسبيارِ وهِسيُء النم وبتيلِ لبِاللَّي هدطُ يسبي

  "ليتوب مِسيُء اللَّيلِ حتى تطْلُع الشمس من مغرِبِها

 
897. Əbu Musa 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Allah � gündüz günah edənlərin tövbələrini qəbul etmək 
üçün gecə Əlini uzadır. Gecə günah edənlərin tövbələrini qəbul etmək 
üçün də gündüz Əlini uzadır. Bu günəşin şərqdən doğma (əks tərəfdən 
çıxma) vaxtına qədər belədir”.1207 
 

İSTİĞFAR ETMƏYİN FƏZİLƏTİ 
 

 أَحب من..".".كَثرياً استغفَاراً كتابِه في وجد لمن طُوبى" :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ  
عن عبد اِهللا بنِ بسرٍ - ٨٩٨
 "االستغفَارِ من فيها فَلْيكْثر صحيفَته تسره أَنْ

 
898. Abdullah ibn Busr 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “(Qiyamət günü) əməl dəftərində çox istiğfar görənə Tubə 
olsun!” 1208 Digər rəvayətdə deyilir: “Kim əməl səhifəsinin onu 
sevindirməsini istəyirsə, onu istiğfarla çoxaltsın!”1209 
 


 عن أَبِي بكْرٍ - ٨٩٩ بِينِ النقَالَ: �: ع هاَهللا « أَن رفغتسي نيِ، ثُمتكْعلِّي رصي أ، ثُمضوتي ذَنباً، ثُم ذْنِبي دبع نا مم
اُهللا لَه بِ، إِالَّ غَفَرالذَّن كذَلل.« 

 
899. Əbu Bəkr 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demiş-
dir: “Günah işlətdikdən sonra dəstəmaz alıb iki rükət namaz qılaraq 
Allahdan günahına görə bağışlanma diləyən elə bir qul yoxdur ki, Allah 
onu bağışlamasın”.1210 
 

٩٠٠ - نةَ أَبِى عريره
 الْعشاَء وَألخرت الْوضوِء مع بِالسواك َألمرتهم أُمتى علَى أَشق أَنْ لَوالَ« قَالَ � النبِى عنِ  
 طيهفَأُع سائلٍ من هلْ فَقَالَ � الدنيا السماِء إِلَى نزلَ اللَّيلِ نِصف أَو اللَّيلِ ثُلُثُ مضى فَإِذَا اللَّيلِ نِصف أَو اللَّيلِ ثُلُث إِلَى
 »فَأُجِيبه داعٍ من هلْ علَيه فَأَتوب تائبٍ من هلْ لَه فَأَغْفر مستغفرٍ من هلْ

 
                                                 
1207 Muslim, 2759, 4954, 7165. 
1208 ən-Nəsəi “Sunənul-Kubra” 1289. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3930) səhih olduğunu 
bildirmişdir. 
1209  əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 648. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5955) həsən olduğunu 
bildirmişdir. 
1210 İbn Hibban, 623; Əbu Yəalə, 13. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir. 
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900. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Əgər ümmətim üçün çətin olmasaydı, mən onlara dəstəmazla 
yanaşı misvakdan istifadə etməyi əmr edərdim və İşa namazını gecənin 
üçdə birinə və ya yarısına qədər gecikdirərdim. Gecənin üçdə biri və ya 
yarısı keçdikdə Allah � dünya səmasına enir və belə deyir: “İstəyən varmı 
ona verim, bağışlanma diləyən varmı onu bağışlayım, tövbə edən varmı 
onun tövbəsini qəbul edim, dua edən varmı onun duasını qəbul edim”.1211 
 

٩٠١ - نةَ أَبِى عريره
 تأَذْنب رب فَقَالَ -  ذَنبا أَذْنب قَالَ وربما - ذَنبا أَصاب عبدا إِنَّ« قَالَ � النبِى سمعت قَالَ  
 ما مكَثَ ثُم. لعبدى غَفَرت بِه ويأْخذُ الذَّنب يغفر ربا لَه أَنَّ عبدى أَعلم ربه فَقَالَ لى فَاغْفر - أَصبت قَالَ وربما -

 يغفر ربا لَه أَنَّ عبدى أَعلم فَقَالَ. فَاغْفره آخر - أَصبت أَو - أَذْنبت رب فَقَالَ ذَنبا، أَذْنب أَو ذَنبا أَصاب ثُم اللَّه، شاَء
بذُ الذَّنأْخيو بِه تى، غَفَردبعل كَثَ ثُما ماَء مش اللَّه ثُم با أَذْنبا - ذَنمبرقَالَ و ابا أَصبقَالَ قَالَ -  ذَن بر تبأَص  - 

 ما فَلْيعملْ - ثَالَثًا -  لعبدى غَفَرت بِه ويأْخذُ الذَّنب يغفر ربا لَه أَنَّ عبدى أَعلم فَقَالَ. لى فَاغْفره آخر - أَذْنبت وأَ
 »شاَء

 
901. Əbu Hureyra 
 demişdir: “Mən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm 
belə dediyini eşitmişəm: “(Bir dəfə Allahın qullarından) biri günah iş gördü 
və: “Ey Rəbbim, mən günah iş gördüm, məni bağışla!”- dedi. Rəbbi buyur-
du: “Mənim qulum bilir ki, onun günahları bağışlayan və onlara görə cəza 
verən Rəbbi vardır. Mən onu bağışlayıram”. Bu adam Allahın istədiyi qə-
dər (günah işlətmədən) yaşadıqdan sonra yenə günah iş gördü və: “Ey 
Rəbbim, mən yenə günah iş gördüm, günahımı bağışla!”- dedi. Allah bu-
yurdu: “Mənim qulum bilir ki, onun günahları bağışlayan və onlara görə 
cəza verən Rəbbi vardır. Mən onu bağışlayıram”. Bu adam Allahın istədiyi 
qədər yaşadıqdan sonra bir daha günah iş gördü və: “Ey Rəbbim, mən ye-
nə günah iş gördüm, günahımı bağışla!”- dedi. Allah buyurdu: “Mənim 
qulum bilir ki, onun günahları bağışlayan və onlara görə cəza verən Rəbbi 
vardır. Mən onu üç dəfə bağışladım. (Bundan sonra) istədiyini edə bi-
lər”.1212 
 

٩٠٢ - نأَبِى ع يدعس رِىدالْخ
 أَبرح الَ وجالَلك بِعزتك لربه قَالَ إِبليس إِنَّ« يقُولُ � اللَّه رسولَ سمعت قَالَ  
 »استغفَرونِى ما لَهم أَغْفر أَبرح الَ وجالَلى فَبِعزتى اللَّه فَقَالَ. فيهِم اَألرواح دامت ما دمآ بنِى أُغْوِى

 

                                                 
1211 Əhməd, 9589, 9591, 9220, 9841. Şueyb əl-Arnavut isnadını əl-Buxari və Muslimin şərtlərinə görə 
səhih olduğunu bildirmişdir. 
1212 əl-Buxari, 6953, 7507; Muslim, 2758. 
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902. Əbu Səid əl-Xudri 
 demişdir: “Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm 
belə dediyini eşitdim: “İblis Rəbbinə dedi: “İzzətinə və Ucalığına and olsun! 
Nə qədər ki, Adəm övladlarının ruhları bədənlərindədir, mən onları 
azdırmaqdan əl çəkməyəcəyəm”. Allah buyurdu: “İzzətimə və Ucalığıma 
and olsun! Nə qədər ki, onlar Məndən bağışlanma diləyəcək, Mən onları 
bağışlayacağam!”1213 
 

٩٠٣ - سأَن نع نب كالم
 غَفَرت ورجوتنِى دعوتنِى ما إِنك آدم ابن يا اللَّه قَالَ« يقُولُ � اللَّه رسولَ سمعت قَالَ  
لَى لَكا عكَانَ م يكالَ فى والا أُبي ناب مآد لَو تلَغب كوبانَ ذُنناِء عمالس نِى ثُمتفَرغتاس تغَفَر الَ لَكى والا أُبي ناب مآد 
كإِن نِى لَوتيابِ أَتضِ بِقُرا اَألرطَايخ نِى ثُميتالَ لَق رِكشئًا بِى تيش كتيا َألتابِهةً بِقُررفغم« 

 
903. Ənəs ibn Məlik 
 demişdir: “Mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və 

səlləm belə dediyini eşitmişəm: “Allah buyurur: “Ey Adəm oğlu! Nə qədər 
ki, sən Mənə dua (istiğfar) edib Mənə ümid bəsləyirsən, sənin nələr etdiyi-
nə baxmayaraq səni bağışlayaram. Ey Adəm oğlu! Əgər sənin günahların 
göyün buludlarına qədər çatsa, sonra Məndən bağışlanma diləsən, Mən 
səni bağışlayaram. Ey Adəm oğlu! Əgər sən Mənim hüzuruma yer boyda 
günahla Mənə heç bir şeyi şərik qoşmadan gəlsən, Mən də yer boyda 
bağışlanma ilə səni qarşılayaram”.1214 
 


 ممدود عن أَبِي طَوِيلٍ شطَبٍ الْ - ٩٠٤ ولَ اللَّهسى رأَت هأَن�  كرتي ا، فَلَمكُلَّه وبلَ الذُّنمال عجر تأَيفَقَالَ: أَر
الَ: أَما أَنا فَأَشهد قَ "فَهلْ أَسلَمت؟" منها شيئًا، وهو في ذَلك لَم يترك حاجةً وال داجةً إِال أَتاها، فَهلْ لَه من توبة؟ قَالَ:

"نعم, تفْعلُ الْخيرات، وتترك السيئَات، فَيجعلُهن اللَّه لَك  أَنْ ال إِلَه إِال اللَّه، وحده ال شرِيك لَه، وأَنك رسولُ اللَّه، قَالَ:
رفَجي واترغَدقَالَ: و ،"نكُلَّه اتريي؟ قَالَ:خى. اتاروى تتح ركَبالَ يا زفَم ،رأَكْب قَالَ: اللَّه ،"معن" 

 
904. Əbu Tavil Şətab əl-Məmdud 
 rəvayət edir ki, o, Allah Elçisinin 
salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: “Sən heç bir günah buraxmadan 
bütün günahları edən kişi görmüsənmi? O, nəfsinin istədiyi elə bir günah 
yoxdur ki, onu etməsin. Ona tövbə varmı?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurdu: “Sən İslamı qəbul etmisən?” O dedi: “Mənə gəlincə, mən 
şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, şəriki 
yoxdur və sən Allahın Elçisisən!” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyur-
du: “Bəli, xeyir əməllər et, pis əməlləri tərk et! (Belə etsən) Allah pis əməl-

                                                 
1213 Əhməd, 11240, 11262, 11548, 11677. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 104) və “Sahihul-
Cəmius-Sağir”də (№ 1650) səhih olduğunu bildirmişdir. 
1214 ət-Tirmizi, 3540, 3885. əl-Albani səhih olduğunu qeyd etmişdir. 
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lərinin hamısını sənin üçün xeyir əməllərə çevirər”. O dedi: “Fırıldaq və 
günah əməllərimi də?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Bəli”. 
O da: “Allahu Əkbər!”–  deyə-deyə gözdən itdi”.1215 
 

قَالَ: ثُم ». يكْتب علَيه« فَقَالَ: أَحدناَ يذْنِب قَالَ: �: أَنَّ رجالً جاَء إِلَى رسولِ اِهللا 
عن عقْبه بنِ عامرٍ  - ٩٠٥
قَالَ: ثُم يستغفر منه ويتوب ». يكْتب علَيه« قَالَ: فَيعود فَيذْنِب قَالَ:». يغفَر لَه ويتاب علَيه« يستغفر منه ويتوب قَالَ:

 ».ى تملُّوايغفَر لَه ويتاب علَيه، والَ يملُّ اُهللا حت« قَالَ:
 
905. Uqbə ibn Amir 
 demişdir: “Bir kişi Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və 

səlləm yanına gəlib dedi: “Birimiz günah etikdə (nə olur)?” O buyurdu: 
“Ona günah yazılır”. Kişi dedi: “Sonra o günahdan bağışlanma diləyib 
tövbə etdikdə (nə olur)?” O buyurdu: “Günahı bağışlanır və tövbəsi qəbul 
olunur”. Kişi dedi: “Həmin günaha qayıtdıqda, (nə olur)?” O buyurdu: 
“Ona günah yazılır”. Kişi dedi: “Sonra o günahdan bağışlanma diləyib 
tövbə etdikdə (nə olur)?” O buyurdu: “Günahı bağışlanır və tövbəsi qəbul 
olunur. Siz usanmadıqca, Allah usanmaz”.1216 
 

٩٠٦ - نةَ أَبِى عريره  
 .»علَيكُم لَتاب تبتم ثُم السماَء خطَاياكُم تبلُغَ حتى أَخطَأْتم لَو«: قَالَ � النبِى عنِ

 
906. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Əgər sizin günahlarınız səmaya çatsa belə, sonra tövbə etsəniz, 
Allah tövbənizi qəbul edər”.1217 
 

بد الْمسلمِ إِنَّ صاحب الشمالِ لَيرفَع الْقَلَم ست ساعات عنِ الْع« قَالَ: �: عن رسولِ اِهللا 
عن أَبِي أُمامةَ  - ٩٠٧
هداحو تبإِالَّ كُتا، وا أَلْقَاههناَهللا م فَرغتاسو مدِسيء، فَإِنْ نالْم ئ أَوطخالْم.« 

 
907. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Həqiqətən, sol tərəfdə olan mələk günah etmiş müsəlman bən-
dədən qələmi altı saat qaldıraraq (heç nə yazmır). Əgər o, (bu müddətdə) 
peşman olub Allahdan bağışlanmağını diləsə, istəyinə çatar. Yox, əgər bu-
nu etməsə, ona bir günah yazılar”.1218 
                                                 
1215 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7085, 7235. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3164) səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
1216 əl-Hakim, 7658. əl-Hakim “Bu hədisi əl-Buxari və Muslim rəvayət etməsələr də, onların şərtlərinə 
görə səhihdir” demiş, əz-Zəhəbi də onunla razılaşmışdır.  
1217 İbn Məcə, 4248, 4389. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir. 
1218 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7765. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 2097) və “Silsilətul-
Əhədisis-Sahiha”da (№ 1209) həsən olduğunu bildirmişdir. 
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٩٠٨ - نةَ أَبِى عريره  
 ما فيه صلَّى الَّذى مصالَّه فى دام ما أَحدكُم علَى تصلِّى الْمالَئكَةُ« قَالَ�  اللَّه رسولَ أَنَّ

ثْ لَمدحي قُمِ أَوي ماللَّه راغْف لَه ماللَّه همحار«  »...ماللَّه راغْف لَه ماللَّه همحار ماللَّه بت هلَيع« 
 
908. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Biriniz namazgahında namaz qıldığı müddətdə dəstəmazı 
pozulmayınca (və ya boş söhbətlər etməyincə) və ayağa qalxmayınca 
mələklər onun üçün dua edərək deyirlər: “Allahım, onu bağışla, Allahım, 
ona rəhm et!” 1219  Digər rəvayətdə belə əlavə vardır: “...Allahım, onu 
bağışla! Allahım, ona rəhm et! Allahım onun tövbəsini qəbul et!” 1220 
 

٩٠٩ - نع دبع نِ اللَّهرٍو بمنِ�  عع بِىإِنَّ«: قَالَ � الن لُ � اللَّهقْبةَ لَيبوالْ تدبا عم لَم رغرغي«. 
 
909. Abdullah ibn Amr � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Həqiqətən, Allah � qulun tövbəsini ölüm xırıltısı gələnə 
qədər qəbul edir”.1221 
 


عن أَبِي هريرةَ  - ٩١٠ بِينِ النال« قَالَ: �: عةاميالْق مواُهللا ي هرتا إِالَّ سيني الدف دبلَى عاُهللا ع رتسي .« 
 
910. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Allah dünyada bir qulunun günahını örtərsə, Qiyamət günündə 
də onun günahını örtər”.1222 
 

٩١١ -  نةَ بِيأَعريره �قَالَ  :تعمولَ سسر قُولُ � اللَّهي لَ لَنخدا يدأَح لُهمةَ عنالَ قَالُوا الْجو تا أَنولَ يسر اللَّه 
 يزداد أَنْ فَلَعلَّه محِسنا إِما الْموت أَحدكُم يتمنين والَ ارِبواوقَ فَسددوا ورحمة بِفَضلٍ اللَّه يتغمدنِي أَنْ إِالَّ أَنا والَ الَ :قَالَ

  .يستعتب أَنْ فَلَعلَّه مِسيئًا وإِما خيرا
 

911. Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm 
belə dediyini eşitmişəm: “Heç bir kəsi əməlləri Cənnətə daxil edə bilməz.” 
(Əshabələr): “Səni də, ey Allahın Elçisi?”– deyə soruşdular. Dedi: “Hətta 
məni də. Yalnız Allahın mənə mərhəmət göstərməsi və mənə rəhm etməsi 
istisnadır. Elə isə doğru yol tutun, (ən kamil olanı yerinə yetirə bilməsəniz, 
heç olmasa ona) yaxınlaşın! Sizdən heç kəs özünə ölüm diləməsin. (Əgər o, 
həyatda qalarsa,) əməlisaleh adamdırsa, yaxşı işlər görüb savabını artırar, 
                                                 
1219 Əbu Davud, 469. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1220 Əhməd, 7424, 7637. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3823) səhih olduğunu bildirmişdir. 
1221 İbn Məcə, 4243, 4394. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.  
1222 Muslim, 2950, 6759. 
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yox günahkar adamdırsa, ola bilər ki, tövbə etsin”.1223  
 

 من تاب قَبلَ أَنْ تطْلُع الشمس من مغرِبِها تاب اللَّه علَيه �قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ
 عن أَبِي هريرةَ  - ٩١٢
 

912. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Kim günəş batdığı yerdən çıxmadan əvvəl tövbə edərsə, 
Allah onun tövbəsini qəbul edər”.1224 
 


 عن أَبِى هريرةَ  - ٩١٣ ولُ اللَّهسا« �قَالَ قَالَ رهدجإِذَا و هالَّتبِض كُمدأَح نم كُمدأَح ةبوبِت حأَفْر لَلَّه.« 
 

913. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “İtirdiyini tapan necə sevinirsə, Allah sizdən birinizin tövbə 
etməsinə ondan çox sevinir”.1225 
 

 ».كُلُّ ابنِ آدم خطَّاٌء وخير الْخطَّائني التوابونَ«قَالَ  �أَنَّ النبِى � عن أَنسٍ  - ٩١٤
 

914. Ənəs � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuş-
dur: “Hər bir Adəm oğlu günah edəndir. Günah edənlərin ən xeyirliləri isə 
tövbə edənlərdir”.1226 
 

للَّه وتوبِي إلَيه فإنّ قَالَ إنْ كُنت ألْممت بِذَنبٍ فاستغفرِي ا �قَالَت قَالَ لى رسولُ اللَّه � عن عائشةَ  - ٩١٥
فارغتواالس مدبِ النالذَّن نةَ مبوالت 

 

915. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm mənə 
buyurdu: “Bir günah etmiş olsan, Allahdan bağışlanma dilə və Ona tövbə 
et! Çünki tövbə peşman olmaq və bağışlanma diləməklə olur”.1227 
 

٩١٦ -  ارِىصاَألن يدعأَبِى س نع 
 بِينِ النةٌ �عبوت مدقَالَ: الن بال ذَن نبِ كَمالذَّن نم بائو الت .لَه 
 

916. Əbu Səid əl-Ənsari 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Peşmançılıq tövbədir. Günahdan tövbə edən, günah etmə-
yən kimidir”.1228 

                                                 
1223 əl-Buxari, 5673. 
1224 Muslim, 2703, 4872. 
1225 ət-Tirmizi, 3538, 3882; İbn Məcə, 4247. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
1226 ət-Tirmizi, 2499, 2687. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4515) həsən olduğunu söyləmişdir. 
1227 İbn Hibban, 624. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1433) səhih olduğunu bildirmişdir. 
1228 Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 9316, 12730; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 10128, 10281. əl-
Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6803) həsən olduğunu qeyd etmişdir. 
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ALLAHI RAZI SALMAQ İSTƏYİ 

 
٩١٧ - نانَ عبثَو
 فُالَناً إِنَّ يلَلجِبرِ � اللَّه فَيقُولُ بِذَلك يزالُ والَ اللَّه مرضاةَ لَيلْتمس الْعبد إِنَّ« قَالَ � النبِى عنِ  
 من ويقُولُها الْعرشِ حملَةُ ويقُولُها .فُالَن علَى اللَّه رحمةُ جِبرِيلُ فَيقُولُ. علَيه رحمتى وإِنَّ أَالَ يرضينِى أَنْ يلْتمس عبدى
ملَهوى حتا حقُولَهلُ يأَه اتومعِ السبالس بِطُ ثُمهت ضِ إِلَى لَهاَألر« 

 
917. Səubən 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Həqiqətən, qul daim Allahın razılığını axtarır. Allah � Cəbrailə buyurur: 
“Filan qulum Məni razı salmaq istəyir. Sözsüz ki, Mən ona rəhm etdim”. 
Cəbrail: “Allah filankəsə rəhm etdi”- deyir. Ərşi daşıyan və onun ətrafında 
olanlar, hətta yeddi səma əhli də bunu söyləyirlər. Sonra bu onun üçün yer 
üzərinə enir”.1229 
 

ALLAH KİMİ SEVƏRSƏ... 
 

٩١٨ -  انمعنِ النةَ بادقَت نع 
ولَ اللَّهسى «قَالَ  � أَنَّ رمحي كُمدظَلُّ أَحا يا كَمينالد اهما حدبع اللَّه بإِذَا أَح
 ».سقيمه الْماَء

 
918. Qatədə ibn Numan 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurmuşdur: “Siz, xəstənizin vəziyyətinin ağırlaşmasından qorxa-
raq onu su içməkdən qoruduğunuz kimi, Allah da bir qulu sevdikdə onu 
dünyadan qoruyur”.1230 
 

٩١٩ - نرِو عمنِ عقِ بمالْح 
 عسلَه؟ وما اِهللا رسولَ يا: قَالَ. عسلَه عبدا اللَّه أَحب إِذَا: � اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
 .حولَه من: قَالَ أَو جِريانه عنه يرضى حتى أَجله يدي بين صالحا عمالً لَه قيوفِّ: قَالَ

 
919. Amr ibn əl-Həmiq 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Allah bir qulu sevdikdə, onu insanlara sevdirər”. Soruşdular: 
“Ey Allahın Elçisi, necə sevdirər?” O buyurdu: “Onu ölümündən qabaq 
qonşuları və ya ətrafındakı insanları ondan razı edənədək yaxşı əməl 
etməyə müvəffəq edər”.1231 
 

                                                 
1229 Əhməd, 21367, 22401, 22454. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir. 
1230 ət-Tirmizi, 2036, 2168. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1231 əl-Hakim, 1258. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3358) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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HƏR HANSI BİR CANLIYA EDİLƏN YAXŞILIQ BAĞIŞLANMAĞA 

SƏBƏB OLA BİLƏR 
 

قال بينما رجل ميشى بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فرتل فيها فشرب  �أن رسول اهللا 
 يرة عن أىب هر - ٩٢٠
مث خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغين 

يا رسول اهللا وإن لنا يف البهائم أجرا قال  ه مث أمسكها بفيه فسقى الكلب فشكر اهللا له فغفر له قالواافرتل البئر فمأل خف
 يف كل كبد رطبة أجر

 

920. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: 
“Bir kişi yolla gedərkən susadı. O, bir quyu tapıb içinə girdi. Doyunca su 
içib bayıra çıxdıqda bir itin ləhlədiyini, susuzluqdan yaş torpaq yediyini 
görüb, öz-özünə: “Mən susadığım kimi bu it də susamışdır”- dedi və quyu-
ya düşüb ayaqqabılarını su ilə doldurdu. Sonra onu ağzı ilə tutub (quyu-
nun divarlarından yapışaraq yuxarı qalxıb) itə su verdi. Allah ona təşəkkür 
etdi və onu bağışladı”. (Səhabələr) dedilər: “Ey Allahın elçisi! Məgər hey-
vanlara görə də bizə savab var?” O dedi: “Hər bir canlıya edilən yaxşılıqda 
savab vardır”.1232 
 

٩٢١ - نةَ أَبِى عريره  
 من بغى رأَته إِذْ الْعطَش يقْتلُه كَاد قَد بِركية فيطي كَلْب بينما« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
 .»بِه لَها فَغفر إِياه فَسقَته بِه لَه فَاستقَت موقَها فَنزعت إِسرائيلَ بنِى بغايا

 
921. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Az qala susuzluqdan oləcək bir it quyunun ətrafında fırlanırdı. 
Bu zaman onu İsrail övladlarından olan zinakar bir qadın gördü. Qadın 
dəri corabını çıxarıb su ilə doldurdu və sonra da itə su verdi. Bununla da 
onun günahları bağışlandı”.1233 
 

ALLAH SEVGİSİ 
 

٩٢٢ - نع اذعلٍ بن مبج
 .»الْعرشِ ظلِّ في اللَّه في الْمتحابني إِنَّ« :يقُولُ � اللَّه رسولَ سمعت: قَالَ  

 
922. Muaz ibn Cəbəl 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Şübhəsiz ki, Allah rizası üçün bir-birlərini sevənlər (Qiyamət 
günü) Ərşin kölgəsində olacaqlar”.1234 
                                                 
1232 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 378. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1233 Muslim, 5998; əl-Buxari, 3467. 
1234  ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 147, 16572. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1937) səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
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٩٢٣ - هفَعرو ياِء أَبدرالد  
 حبا أَشدهما اللَّه إِلَى أَحبهما كَانَ إِال الْغيبِ بِظَهرِ اللَّه في تحابا رجلَينِ من ما" :قَالَ

لبِهاحص."  
 
923. Əbud-Dərdə 
 mərfu olaraq rəvayət edir: “Allah xatirinə bir-birilərini 
görmədən sevən iki kişidən Allaha ən sevimli olanı dostunu ən çox sevən-
dir”.1235 
 

 ما حتابا الرجالن إال كان أفضلهما أشدمها حبا لصاحبه �قال قال النيب 
 عن أنس  - ٩٢٤
 
924. Ənəs 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Bir-
birini sevən iki kişinin ən fəzilətlisi, əlbəttə ki, qardaşına sevgisi daha çox 
olanıdır”.1236 
 

 اللؤلؤ، منابر على النور وجوههم يف القيامة يوم أقواماً اهللا ليبعثن" :� اهللا رسول قال: قال
  الدرداء أيب عن - ٩٢٥
 هم: قال .نعرفهم لنا حلهم اهللا رسول يا: فقال ركبتيه على أعرايب فجثا: قال ".شهداء وال بأنبياء ليسوا الناس، يغبطهم

  .يذكرونه اهللا ذكر على جيتمعون شىت، وبالد شىت قبائل من اهللا، يف املتحابون
 
925. Əbud-Dərdə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Qiyamət günü Allah üzləri nur saçan qövmlər həşr edəcək. 
Onlar mirvaridən düzəldilən minbərlərin üzərində duracaqlar, insanlar 
onlara qibtə edəcəklər, halbuki, onlar nə peyğəmbərlər, nə də şəhidlər ola-
caqlar”. Bir bədəvi diz üstə çökərək dedi: “Ey Allahın Elçisi, onları vəsf et 
ki, biz onları tanıyaq”. O buyurdu: “Onlar müxtəlif tayfalardan və ölkələr-
dən olub, bir-birilərini Allaha görə sevənlərdir. Onlar bir yerə toplanaraq 
Allahı zikr edirlər”.1237 
 

٩٢٦ - نةَ بِيأَ عريره 
. »والشهداُء اَألنبِياُء يغبِطهم بِأَنبياَء، لَيسوا عباداً اِهللا عباد من إِنَّ« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
 نورٍ، من منابِر علَى نور وجوههم انتسابٍ، والَ أَرحامٍ غَيرِ من اِهللا بِنورِ تحابوا قَوم هم« :قَالَ نحبهم؟ لَعلَّنا هم من: قيلَ
 .»�يحزنونْ هم والَ علَيهم خوف الَ اِهللا أَولياَء إِنَّ أال� قَرأَ ثُم الناس حزِنَ إِذَا يحزنونَ والَ الناس خاف إِذَا يخافُونَ الَ

 
926. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 

                                                 
1235 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 1798. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3016) səhih oldu-
ğunu bildirmişdir. 
1236 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 544. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1237 əl-Heysəmi “Məcməuz-Zəvaid” 16770. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1509) səhih ol-
duğunu bildirmişdir. 
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demişdir: “Həqiqətən, Allahın elə qulları vardır ki, onlar peyğəmbər deyil-
lər, (lakin) peyğəmbərlər və şəhidlər onlara qibtə edirlər”. Dedilər: “Onları 
bizə bildir, biz də onları sevək”. O buyurdu: “Onlar, aralarında qohumluq 
əlaqələri olmadan Allahın nuru ilə bir-birlərini sevən bir qövmdür. (Qiya-
mət günü) onlar nurdan düzəldilən minbərlərin üzərində üzləri nur saça-
raq duracaqlar. Onlar, insanlar qorxduğu zaman qorxmazlar və insanlar 
kədərləndiyi zaman da kədərlənməzlər”. Sonra Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm bu ayəni oxudu: “Şübhəsiz ki, Allahın dostlarının heç bir qorxusu 
yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər” (Yunus, 62)”.1238 
 

أو يف اإلسالم فيفرق بينهما أول ذنب حيدثه  �قال ما تواد اثنان يف اهللا  � اِهللا رسولُأن 
 عن أنس  - ٩٢٧
 أحدمها

 
927. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
dedi: “İki nəfərdən birinin etdiyi günah onların arasını vursa, bu iki nəfər 
bir-birini Allah � xatirinə və yaxud din yolunda sevmiş sayılmazlar”.1239 
 

ALLAH RİZASI ÜÇÜN SEVƏN BUNU BİLDİRMƏLİDİR 
 

٩٢٨ - نسِ عنِ أَنب كالم 
 لَه فَقَالَ. هذَا ُألحب إِنى اللَّه رسولَ يا فَقَالَ رجلٌ بِه فَمر � النبِى عند كَانَ رجالً أَنَّ 
بِىالن � »هتلَمقَالَ الَ قَالَ. »أَع »هملقَالَ. »أَع قَهى فَقَالَ فَلَحإِن كبى أُحف فَقَالَ .اللَّه كبى أَحنِى الَّذتببأَح لَه. 

 
928. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Məlik 
 demişdir: “(Bir gün) Peyğəmbərin 
salləllahu aleyhi və səlləm yanında olan bir kişi yaxından keçən bir adamı görüb 
dedi: “Ey Allahın Elçisi, mən bu adamı sevirəm!” Peyğəmbər salləllahu aleyhi 

və səlləm ondan soruşdu: “(Bunu) ona bildirmisən?” O: “Xeyr!”- deyə cavab 
verdikdə, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm: “Get ona bildir!”- deyə bu-
yurdu. O, həmin adamın yanına çatıb dedi: “Həqiqətən, mən səni Allah xa-
tirinə sevirəm!1240” O: “Məni kimin xatirinə sevirsənsə, O da səni sev-
sin!1241”- dedi”.1242 
 
 
 

                                                 
1238 İbn Hibban, 572. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1239 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 401. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1240 Transkripsiyası: İnni uhibbukə filləh. 
1241 Transkripsiyası: Əhəbbəkəlləzi əhbəbtəni ləhu. 
1242 Əbu Davud, 5125, 5127. əl-Albani hədisin həsən olduğunu bildirmişdir. 
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RƏHMLİ OL Kİ, ALLAH DA SƏNƏ RƏHM ETSİN 

 
أترمحه قال نعم قال فاهللا  �مه إليه فقال النيب رجل ومعه صيب فجعل يض �قال أتى النيب 
 عن أىب هريرة  - ٩٢٩

 ارحم بك منك به وهو ارحم الرامحني
 
929. Əbu Hureyra 
 deyir ki, bir kişi qucağındakı körpə uşaqla Peyğəmbə-
rin salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəldi. O, körpəni bərk-bərk qucaqlamışdı. 
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Ona rəhm edirsənmi?” Kişi: 
“Bəli”- deyə cavab verdi. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Sən ona 
rəhm etdiyindən daha çox Allah ona rəhm edir. O rəhmlilərin ən Rəhm-
lisidir”.1243 
 


 عن عائشةَ  - ٩٣٠ا قَالَتها أَنا جمهنم ةداحكُلَّ و طَتفَأَع اترما ثَلَاثَ تهتما فَأَطْعنِ لَهيتنلُ ابمحةٌ تينكسنِي مَءت
 تي كَانةَ الَّترمالت قَّتا فَشاهتنا ابهتمطْعتا فَاسأْكُلَهتةً لرما تيهإِلَى ف تفَعرةً ورمأَنْ ت رِيدا تهأْننِي شبجا فَأَعمهنيا بأْكُلَهت

 ولِ اللَّهسرل تعني صالَّذ تارِ �فَذَكَرالن نا ما بِهقَهتأَع ةَ أَونا الْجا بِهلَه بجأَو قَد فقال وما .… فَقَالَ إِنَّ اللَّه
 يعجبك من ذلك لقد رمحها اهللا برمحتها صبييها

 
930. Aişə 
 rəvayət edir: “(Bir gün) mənim yanıma iki qızını üstündə gəz-
dirən yoxsul bir qadın gəldi. Mən də ona üç dənə xurma verdim. O da qız-
larının hərəsinə bir xurma verdi. Qalan bir xurmanı yemək üçün ağzına 
apardıqda, qızlarının onu da yemək istədiklərini görüb xurmanı aralarında 
bölüşdürdü. Qadının bu hərəkəti çox xoşuma gəldi və onun etdiyi bu əməli 
haqqında Allah Elçisinə salləllahu aleyhi və səlləm söylədim. O da belə buyur-
du: “Həqiqətən, Allah bu əməlinə görə onun üçün Cənnəti vacib etmişdir 
və ya Cəhənnəm odundan azad etmişdir”. 1244  Digər rəvayətdə deyilir: 
“...(Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm) dedi: “Səni təəccübləndirən nədir? 
O, körpələrinə rəhm etdiyinə görə, Allah da ona rəhm etdi”.1245 
 

رمحوا ترمحوا واغفروا يغفر اهللا لكم ويل ألقماع القول قال ا �عن النيب 
 عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص  - ٩٣١
 ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون

 
931. Abdullah ibn Amr ibn As 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi 

və səlləm dedi: “Rəhm edin ki, sizə də rəhm edilsin, bağışlayın ki, Allah da 

                                                 
1243 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 377. əl-Albani isnadının səhih olduğunu bildirmişdir. 
1244 Muslim, 2630, 4764, 6863. 
1245 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 89. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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sizi bağışlasın. Söz qıflarının1246 vay halına. Bilə-bilə etdikləri şeylərdə inad-
karlıq göstərən inadkarların vay halına”.1247 
 

 من رحم ولو ذبيحة رمحه اهللا يوم القيامة �قال قال رسول اهللا 
 عن أىب أمامة  - ٩٣٢
 
932. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: 
“Kim bir qurbanlıq heyvanına rəhm etsə, Allah da ona Qiyamət günü rəhm 
edər”.1248 
 

قال قال رجل يا رسول اهللا إين ألذبح الشاة فأرمحها أو قال إين ألرحم الشاة أن 
 عن معاوية بن قرة عن أبيه  - ٩٣٣
 رتنيأذحبها قال والشاة ان رمحتها رمحك اهللا م

 
933. Muaviyə ibn Qurra atasından 
 rəvayət edir ki, bir kişi (Allah Elçisinə 
salləllahu aleyhi və səlləm) dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mən qoç kəsdikdə ona 
yazığım gəlir”, yaxud: “Mənim qoç kəsməyə əlim gəlmir”. Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm iki dəfə təkrar edərək dedi: “Sənin qoça yazığın 
gəlsə, Allahın da sənə yazığı gələr”.1249 
 

٩٣٤ - نرٍ عرِيج 
 الَ يتوب الَ ومن لَه، يغفَر الَ يغفر الَ ومن يرحم، الَ يرحم الَ من« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
ابتي هلَيع«. 

 
934. Cərir 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Rəhm etməyənə rəhm edilməz, bağışlamayan bağışlanmaz, tövbə etmə-
yənin də tövbəsi qəbul olunmaz!”1250 
 

د ما قبلت واحدا منهم فزعم استعمل رجال فقال العامل أن يل كذا وكذا من الول 
عن أىب عثمان أن عمر  - ٩٣٥
 ال يرحم من عباده إال أبرهم� عمر أو قال عمر إن اهللا 

 
935. Əbu Osman rəvayət edir ki, Ömər 
 bir kişiyə iş tapşırdı. Kişi dedi: 
“Mənim filan qədər övladım var, amma onlardan heç birini öpməmişəm”. 
Ömər 
 dedi: “Allah � qullarından yalnız qayğıkeş olanlara rəhm edir”.1251 

                                                 
1246 “Söz qıfı” dedikdə sözü bu qulağından alıb, o biri qulağından ötürənlər nəzərdə tutulur. 
1247 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 380. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1248 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 381. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
1249 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 373. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1250 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 2476. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6600) səhih olduğunu 
bildirmişdir. 
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٩٣٦ -  نعرمنِ عطَّابِ بالْخ � ملَى قَدع بِيالن � يبأَةٌ فَإِذَا سرام نيِ مبالس قَد لُبحا تهيي ثَدقسإِذَا ت تدجو 
 تقْدر وهي الَ قُلْنا النارِ في ولَدها طَارِحةً هذه أَترونَ � النبِي لَنا فَقَالَ عتهوأَرض بِبطْنِها فَأَلْصقَته أَخذَته السبيِ في صبِيا
  .بِولَدها هذه من بِعباده أَرحم لَلَّه فَقَالَ تطْرحه الَ أَنْ علَى

 
936. Ömər ibn Xəttab � rəvayət edir ki, (bir dəfə döyüşdə götürülmüş) 
əsirləri Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına gətirdilər. Əsirlər arasında 
olan bir qadın döşündən süd sağıb (körpələrə) içirdirdi. Əsirlər arasında 
körpə uşaq tapan kimi onu qucağına alıb əmizdirirdi”. Onda Peyğəmbər 
salləllahu aleyhi və səlləm bizdən soruşdu: “Sizcə bu qadın körpəsini oda 
atarmı?” Biz dedik: “Əgər bu ixtiyar onun əlində olsa, xeyr, (atmaz)”. Pey-
ğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Allahın Öz qullarına olan mərhəməti 
bu qadının körpəsinə olan mərhəmətindən (qat-qat) üstündür”.1252  
 

٩٣٧ - نةَ أَبِي عامأُم 
 .»الْقيامة يوم اُهللا رمحه عصفُورٍ، ذَبِيحة ولَو رحم من« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
 
937. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim bir balaca quşun belə kəsilməsinə rəhm edərsə, Qiyamət 
günü Allah ona rəhm edər”.1253 
 

ALLAH RİZASININ FƏZİLƏTİ 
 

٩٣٨ -  رمنِ عنِ ابع 
 ولُ اللَّهسنِ« �قَالَ قَالَ رمو طُوهفَأَع بِاللَّه أَلَكُمس نمو يذُوهفَأَع اذَ بِاللَّهعتنِ اسم  ارجتاس
 دعاكُم ومن«...».نْ قَد كَافَأْتموهبِاللَّه فَأَجِريوه ومن آتى إِلَيكُم معروفًا فَكَافئُوه فَإِنْ لَم تجِدوا فَادعوا لَه حتى تعلَموا أَ

وهفَأَجِيب« 
 
938. İbn Ömər 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə 
buyurdu: “Kim Allaha sığınaraq sizdən sığınacaq istəyərsə, ona sığınacaq 
verin! Kim Allah xatirinə sizdən istəyərsə, ona istədiyini verin! Kim Allah 
xatirinə sizdən aman diləyərsə, ona aman verin! Kim də sizə bir yaxşılıq 
edərsə, onun əvəzini verin! Əgər əvəzini verəcək bir şey tapmasanız, ona 
əvəz verdyinizə əmin olana qədər onun üçün dua edin!”1254 Digər rəva-

                                                                                                                            
1251 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 99. əl-Albani olduğunu bildirmişdir.   
1252 əl-Buxari, 5999. 
1253 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7915. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6261) və “Silsilətul-
Əhədisis-Sahiha”da (№ 27) həsən olduğunu bildirmişdir. 
1254 Nəsəi, 2566, 2579. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
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yətdə bu əlavə vardır: “Kim sizi (Allah xatirinə) çağırarsa, onun çağırışını 
qəbul edin”.1255 
 

رحيما وكان ال يأتيه أحد إال وعده وأجنز له إن كان عنده وأقيمت  �النيب  يقول كان
 أنس بن مالك  نع - ٩٣٩
الصالة وجاءه أعراىب فأخذ بثوبه فقال إمنا بقى من حاجيت يسرية وأخاف أنساها فقام معه حىت فرغ من حاجته مث اقبل 

  فصلى
 
939. Ənəs 
 demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm rəhmli idi. Onun 
yanına kim gələrdisə ona söz verər, sonra da imkan daxilində ona 
köməklik edərdi. Namaza iqamə verildiyi zaman bir bədəvi gəlib onun 
ətəyindən tutdu və dedi: “Mənim bir az ehtiyacım var, qorxuram yadım-
dan çıxa”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm gedib onun ehtiyacını ödədik-
dən sonra qayıdıb namazı qıldırdı”.1256 
 

ALLAHIN VERDİYİ RÜXSƏTLƏRDƏN İSTİFADƏ EDİN! 
 

٩٤٠ -  رمنِ عنِ ابع � ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر� »هتيصعى متؤأَنْ ت هكْرا يكَم هصخى رتؤأَنَ ت بحي إِنَّ اللَّه.« 
 
940. İbn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Allah günah edilməsini sevmədiyi kimi rüsxətlərinə də əməl 
edilməsini sevir”.1257 
 

ALLAH RİZASI ÜÇÜN BİR-BİRLƏRİNİ SEVƏNLƏR 
 

٩٤١ - نةَ أَبِى عريره
 إِلَى تقَرب وما بِالْحربِ، آذَنته فَقَد وليا لى عادى من قَالَ اللَّه إِنَّ« � اللَّه سولُر قَالَ قَالَ  
 سمعه كُنت أَحببته ذَافَإِ أُحبه، حتى بِالنوافلِ إِلَى يتقَرب عبدى يزالُ وما علَيه، افْترضت مما إِلَى أَحب بِشىٍء عبدى
 ولَئنِ ُألعطينه، سأَلَنِى وإِنْ بِها، يمشى الَّتى ورِجلَه بِها يبطُش الَّتى ويده بِه، يبصر الَّذى وبصره بِه، يسمع الَّذى

 »مساَءته أَكْره وأَنا الْموت يكْره الْمؤمنِ، نفْسِ عن ترددى فَاعلُه أَنا شىٍء عن ترددت وما ُألعيذَنه، استعاذَنِى
 
941. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Allah buyurur: “Kim Mənim dostumla düşmənçilik edərsə, 
Mən ona hərb elan edərəm. Qulumun Mənə sevimli olan və onun vasitəsilə 
Mənə yaxınlaşdığı ən gözəl əməl ona vacib buyurduğum əməllərdir. 

                                                 
1255 Əbu Davud, 5111. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1256 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 278. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
1257 Əhməd, 5866, 5873, 6004, 6012. əl-Albani “İrvaul-Ğalil”də (№ 564) səhih olduğunu bildirmişdir. 



FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR                                                                                                                        367 

 
Qulum nafilə ibadətləri yerinə yetirməklə Mənə o qədər yaxınlaşar ki, Mən 
onu sevərəm. Onu sevdiyim təqdirdə onun eşidən qulağı, görən gözü, 
tutan əli və yeriyən ayağı olaram. Məndən diləsə, ona dilədiyini verərəm, 
sığınacaq istəsə, ona sığınacaq verərəm. Mən görəcəyim bir işdə, ölmək 
istəməyən möminin canını aldıqda tərəddüd etdiyim kimi heç bir şeydə 
tərəddüd etmirəm. Çünki Mən ona yamanlıq etmək istəmirəm”.1258 
 

٩٤٢ - نة أَبِى عريره
 فى أُظلُّهم الْيوم بِجالَلى الْمتحابونَ أَين الْقيامة يوم يقُولُ اللَّه إِنَّ« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ  
 »ظلِّى إِالَّ ظلَّ الَ يوم ظلِّى

 
942. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Allah Qiyamət günü buyuracaq: “Ucalığıma görə bir-birlərini 
sevənlər hanı? Bu gün - Mənim kölgəmdən başqa heç bir kölgənin olmadığı 
gündə - Mən onları Öz kölgəmdə kölgələndirəcəyəm”.1259 
 

٩٤٣ - نةُ عادبع
  :تعمولَ سسر اىل اهللا قالَ« قَالَ � اللَّهعت :قَّتي حتبحم نيابحتلْمل يف قَّتحي وتبحم 
نيلاصوتلْمل يف قَّتحي وتبحم نيحاصنتلْمل يف قَّتحي وتحباوِرِي مزتلْملن يف قَّتحي وتبحم نيلاذبتلْمل يونَ. فابحاملُت 

يلَى فع ابِرنم نورٍ من مبِطُهغي كانِهِمونَ بِمبِييقُونَ الندالصاُء ودهالشو«  
 
943. Ubədə ibn Samit 
 demişdir: “Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm 
belə dediyini eşitdim: “Uca Allah buyurdu: “Mənə görə bir-birlərini sevən-
lərə məhəbbətim vacib olmuşdur. Mənə görə bir-birlərinə bağlı olanlara 
məhəbbətim vacib olmuşdur. Mənə görə bir-birlərinə nəsihət edənlərə (və 
səmimi olanlara) məhəbbətim vacib olmuşdur. Mənə görə bir-birlərini zi-
yarət edənlərə məhəbbətim vacib olmuşdur. Mənə görə bir-birlərinə qarşı 
fədakar olanlara məhəbbətim vacib olmuşdur. Mənə görə bir-birlərini se-
vənlərə nurdan minbərlər vardır. Nəbilər, siddiqlər və şəhidlər onların 
olduqları yerə qibtə edərlər”.1260 
 

أَنَّ رجلًا زار أَخا لَه في قَرية أُخرى فَأَرصد اللَّه لَه علَى مدرجته ملَكًا فَلَما أَتى  �عن النبِي  � عن أَبِي هريرةَ - ٩٤٤
 �في هذه الْقَرية قَالَ هلْ لَك علَيه من نِعمة تربها قَالَ لَا غَير أَني أَحببته في اللَّه علَيه قَالَ أَين ترِيد قَالَ أُرِيد أَخا لي 

يهف هتببا أَحكَم كبأَح قَد بِأَنَّ اللَّه كإِلَي ولُ اللَّهسي رقَالَ فَإِن بأَخ دمو أَحأَب خيةَ قَالَ الشويجنز نب دمحكْرٍ مو بنِي أَبر

                                                 
1258 əl-Buxari, 6021, 6502. 
1259 Muslim, 2566, 4655, 6713. 
1260 Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 6044. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4321) səhih 
olduğunu söyləmişdir. 
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هوحن ادنذَا الْإِسةَ بِهلَمس نب ادما حثَندح ادمح نلَى بالْأَع دبا عثَندح رِييالْقُش 

 
944. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “(Bir gün) bir kişi başqa kənddə olan bir (din) qardaşını 
ziyarət etməyə getdi. Allah onu güdmək üçün onun yoluna bir mələk gön-
dərdi. (Mələk) onun yanına gəldikdə dedi: “Hara (getmək) istəyirsən?” 
(Kişi) dedi: “Bu kənddəki qardaşımı (ziyarət etmək) istəyirəm”. (Mələk) 
dedi: “Səninlə onun arasında bir nemətmi var?” (Adam) dedi: “Xeyr, mən 
onu Allah � üçün sevdim”. (Mələk) dedi: “Mən Allahın sənə göndərdiyi 
elçisiyəm. Sən onu Allah üçün sevdiyin kimi, Allah da səni sevdi”.1261 
 

٩٤٥ - نسٍ عأَن
 طبت، أَنْ: السماِء من مناد إِال نادى اللَّه، في يزوره لَه أَخا أَتى عبد من ما«: قَالَ � يالنبِ أَنّ  
تطَابو ةُ، لَكنإِال الْجقَالَ و ي اللَّهف لَكُوتم هشرعبدي :ع ارز ،يف لَيعو ،اهرق فَلَم ضأَر ى لَهربِق ونَد ةنالْج« 

 
945. Ənəs 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Hər hansı bir bəndə öz qardaşını Allah rizası üçün ziyarət etməyə getdiyi 
zaman səmadan bir carçı belə deyir: “Xoş gəldin. Sənin üçün Cənnət uğur-
lu oldu”. Allah Öz Ərşinin səltənətində isə belə buyurur: “Qulum Mənim 
üçün (qardaşını) ziyarət etdi, ona ziyafət vermək Mənə aiddir. Mən ona 
Cənnətdən başqa bir ziyafətə razı olmaram”.1262 
 

 ه ضيعته وحيوطه من ورائهقال املؤمن مرآة أخيه واملؤمن أخو املؤمن يكف علي �عن النيب  �عن أىب هريرة  - ٩٤٦
 
946. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Mömin öz qardaşının güzgüsüdür. Mömin möminin qar-
daşıdır. Onu azmağa (həlak olmağa) qoymaz və onu arxasından əhatə edib 
qoruyar”.1263 
 

٩٤٧ -  نعدبع نِ اللَّهب رمع � هربولَ أَنَّ أَخسر قَالَ � اللَّه: »ملسو الْممِ، أَخلسالَ الْم همظْلالَ يو ،هملسي نمو 
 ومن الْقيامة، يومِ كُربات من كُربةً عنه اللَّه فَرج كُربةً مسلمٍ عن فَرج ومن حاجته، فى اللَّه كَانَ أَخيه حاجة فى كَانَ
رتا سملسم هرتس اللَّه موي ةاميالْق«.  

 

                                                 
1261 Muslim, 2567, 4656. 
1262 Əbu Yəalə, 4140. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2632) səhih olduğunu bildirmişdir. 
1263 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 239. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
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947. Abdullah ibn Ömər � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır; ona zülm etməz və 
onu ələ verməz. Kim qardaşının ehtiyacını ödəyərsə, Allah da onun ehtiya-
cını ödəyər. Kim bir müsəlmanı bir sıxıntıdan qurtararsa, Allah da onu 
Qiyamət gününün sıxıntılarının birindən qurtarar. Kim bir müsəlmanın 
eyiblərini örtərsə, Allah da Qiyamət günü onun eyiblərini örtər”.1264 
 

٩٤٨ - نةَ أَبِى عريره  
 الْمسلمِ كُلُّ يخذُلُه والَ يكْذبه والَ يخونه الَ الْمسلمِ أَخو الْمسلم« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
 .»الْمسلم أَخاه يحتقر أَنْ الشر من امرِئٍ بِحسبِ ناه ها التقْوى ودمه ومالُه عرضه حرام الْمسلمِ علَى

 
948. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Ona xəyanət etməz, ona 
yalan danışmaz, öz dəstək və köməyini ondan əsirgəməz. Hər bir müsəl-
manın namusu, malı və qanı digər müsəlmana haramdır. İnsanın pis adam 
olması üçün müsəlman qardaşına nifrət etməsi kifayətdir”.1265 

                                                 
1264 əl-Buxari, 2442; Muslim, 2580; Əbu Davud, 4893. 
1265 ət-Tirmizi, 1927, 2052. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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ÖLƏN MÜSƏLMAN HAQDA OLAN ŞAHİDLİKLƏR 

 
٩٤٩ - نسِ عنِ أَنب مكال 
 جِريانِه من أَبيات أَهلِ أَربعةُ لَه فَيشهد يموت مسلمٍ من ما«: � اهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
  »تعلَمونَ الَ ما لَه وغَفَرت علْمكُم قَبِلْت قَد اهللا قَالَ إِالَّ خيرا إِالَّ يعلَمونَ الَ أَنهم اَألدنينِ

 
949. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Bir müsəlman öldükdə, ən yaxın qonşularından dörd nəfər 
onun xeyirli (insan olduğunu) bildiklərinə şahidlik edərlərsə, Allah belə 
buyurar: “Mən sizin bildiklərinizi qəbul etdim və sizin bilmədiklərinizi də 
ona bağışladım”.1266 
 

 أَجزت: الرب يقُولُ خيراً، فَأَثْنوا جنازة علَى صلَّوا إِذَا«: � اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَت � معوذ بِنت الربيع عنِ - ٩٥٠
ُمادها شميونَ، فعلَمأَغْ يورف االَ لَهونَ ملَمعي«.  

 
950. Rubeyyi bint Muəvviz1267 � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi 

və səlləm demişdir: “Bir cənazə xeyirlə yad edilirsə, Allah buyurur: “Onların 
bilib şahidlik etdiklərini qəbul etdim, onların bilmədiklərini isə ona bağış-
ladım”.1268 
 

٩٥١ -  نعرمنِ عطَّابِ بالْخ �قَالَ: قَالَ  بِىا«: � النممٍ أَيلسم هِدش ةٌ لَهعبرٍ أَريبِخ لَهخأَد ةَ اللَّهنا. »الْجفَقُلْن: 
  .الْواحد عنِ نسأَلْه لَم ثُم .»واثْنان« :قَالَ واثْنان :فَقُلْنا. »وثَالَثَةٌ« :قَالَ ،وثَالَثَةٌ

 
951. Ömər ibn Xəttab � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Hansı bir müsəlmanın yaxşı əməl sahibi olduğuna dörd nəfər 
(müsəlman) şahidlik etsə, Allah onu Cənnətə daxil edər. Biz: “Bəs üç nəfər 
(olsa)?”- deyə soruşduq. O: “Üç nəfər də (olsa)”- deyə cavab verdi. Biz: 
“Bəs iki nəfər (olsa)?” - deyə soruşduq. O: “İki nəfər də (olsa)”- deyə cavab 
verdi. Bundan sonra biz artıq bir nəfər haqqında soruşmadıq”.1269 
 
 

                                                 
1266 Əhməd, 13052, 13889; Əbu Yəalə, 3481; İbn Hibban, 3026; əl-Hakim, 1398. əl-Albani “Sahihut-Tərğib 
vət-Tərhib”də (№ 3515) həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
1267 Rubeyyi bint Muəvviz ibn Haris əl-Ənsariyyə � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Abdul-Məlik ibn 
Mərvanın xilafəti dövründə, təqribən hicrətin 70-ci illərində vəfat etmişdir. 
1268 əl-Buxari “Tarixul-Kəbir” 574. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 662) və “Silsilətul-Əhədisis-
Sahiha”da (№ 1364) səhih olduğunu bildirmişdir. 
1269 əl-Buxari, 1368. 
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ÖLÜM AYAĞINDA MÖMİNİN QƏLBİNDƏ OLANLAR 

 
قَالَ واللَّه يا رسولَ اللَّه إِنى ». كَيف تجِدك«دخلَ علَى شاب وهو فى الْموت فَقَالَ  �أَنَّ النبِى � عن أَنسٍ  - ٩٥٢

 ولُ اللَّهسوبِى. فَقَالَ رذُن افى أَخإِنو و اللَّهجى « �أَرف انعمتجا الَ يم اللَّه طَاهنِ إِالَّ أَعطوذَا الْمثْلِ هى مف دبقَلْبِ ع
افخا يمم هنآمو وجري.« 

 
952. Ənəs � demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm ölüm ayağında 
olan bir gəncin yanına daxil oldu və ondan soruşdu: “Özünü necə hiss 
edirsən?” Gənc dedi: “Vallahi, ey Allahın Elçisi! Mən Allaha ümid edirəm və 
günahlarımdan qorxuram”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurdu: 
“Belə bir vaxtda qulun qəlbində bu iki şey birləşsə, Allah ona umid etdiyini 
verər və qorxduğundan da əmin edər”.1270 
 

ÖVLADI ÖLƏN SƏBİR EDƏRSƏ 
 


عن قُرةَ بن إياس  - ٩٥٣  بِىى النأْتالً كَانَ يجإِنَّ ر�  بِىالن فَقَالَ لَه لَه ناب هعمو� »هبحأَت .« ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ي
 بِىالن هفَفَقَد .هبا أُحكَم اللَّه كبفَقَالَ  �أَح»فُالَن نلَ ابا فَعم .« بِىفَقَالَ الن .اتم ولَ اللَّهسا رقَالُوا ي�  ا «َألبِيهأَم

كرظتني هتدجإِالَ و ةنابِ الْجوأَب ناباً مب ىأْتأَنْ الَ ت بحةً أَ». تاصخ أَلَه ولَ اللَّهسا رلُ يجكُلِّنا قَالَ فَقَالَ الرل لْ «وب
كُلِّكُمل.« 

 
953. Qurra ibn İyəs 
 demişdir: “Bir kişi oğlu ilə birlikdə Peyğəmbərin 
salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlirdi. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
dedi: “Sən onu sevirsən?” O dedi: “Bəli, ey Allahın Elçisi, mən onu sevdi-
yim kimi Allah da səni sevsin”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm onu bir 
müddət görmədikdə dedi: “Filankəsin oğlu necədir?” Dedilər: “Ey Allahın 
Elçisi, o öldü”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm onun atasına dedi: 
“Məgər sən Cənnətin qapılarından istədiyinə gəldikdə, onun orada səni 
gözlədiyini görmək istəməzsənmi?” O kişi dedi: “Ey Allahın Elçisi, bu, 
yalnız ona, yoxsa hamımıza aiddir?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
dedi: “Əksinə, hamınıza”.1271 
 

٩٥٤ -  نعرمنِ عطَّابِالْ بخ �قَالَ: قَالَ  بِىا«: � النممٍ أَيلسم هِدش ةٌ لَهعبرٍ أَريبِخ لَهخأَد ةَ اللَّهنا. »الْجفَقُلْن: 
  .الْواحد عنِ نسأَلْه لَم ثُم. »واثْنان« :قَالَ واثْنان :فَقُلْنا. »وثَالَثَةٌ« :قَالَ ،وثَالَثَةٌ

                                                 
1270 ət-Tirmizi, 983, 999; əl-Albani “əl-Mişkət”də (№ 1612) hədisin həsən olduğunu bildirmişdir.  
1271 Əhməd, 20365, 20381. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2007) səhih olduğunu bildirib. 
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954. Ömər ibn Xəttab � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Hansı bir müsəlmanın yaxşı əməl sahibi olduğuna dörd nəfər 
(müsəlman) şahidlik etsə, Allah onu Cənnətə daxil edər. Biz: “Bəs üç nəfər 
(olsa)?”– deyə soruşduq. O: “Üç nəfər də (olsa)”- deyə cavab verdi. Biz: 
“Bəs iki nəfər (olsa)?”- deyə soruşduq. O: “İki nəfər də (olsa)”- deyə cavab 
verdi. Bundan sonra biz artıq bir nəfər haqqında soruşmadıq”.1272 
 

٩٥٥ - نةَ أَبِى عريره
 صفيه قَبضت إِذَا جزاٌء، عندى الْمؤمنِ لعبدى ما تعالَى اللَّه يقُولُ« قَالَ � اللَّه رسولَ أَنَّ  
نلِ ما، أَهينالد ثُم هبستةُ إِالَّ احنالْج« 

 
955. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Uca Allah buyurur: “Mən mömin qulumun sevdiyi yaxın bir 
adamının canını aldıqdan sonra o buna (səbir edib Axirətdə əvəzini alaca-
ğına) ümid edərsə, Mənim ona verəcəyim mükafat ancaq Cənnət olar”.1273 
 

ا ثالثة أوالد مفقال يا أم سليم ما من مسلمني ميوت هليوما  �النيب  عندقالت كنت � حدثتين أم سليم  - ٩٥٦
 إال أدخلهما اهللا اجلنة بفضل رمحته إياهم قلت واثنان قال واثنان

 
956. Ummu Suleym � rəvayət edir: “Bir gün mən Peyğəmbərin salləllahu 

aleyhi və səlləm yanında idim. O dedi: “Ey Ummu Suleym! Üç uşağı ölmüş 
elə iki müsəlman yoxdur ki, Allah onları uşaqlara olan mərhəmətinin lütfü 
sayəsində Cənnətə salmasın!” Mən dedim: “Bəs ikisi necə?” O dedi: “İkisi 
olsa da!”1274 
 

ن صعصعة بن معاوية حدثه أنه لقى أبا ذر متوشحا قربة قال ما لك من الولد يا أبا ذر قال أال أحدثك قلت ع - ٩٥٧
 عليه وسلم يقول ما من مسلم ميوت له ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث إال أدخله بلى قال مسعت رسول اهللا  صلى اهللا

 كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه �اهللا اجلنة بفضل رمحته إياهم وما من رجل أعتق مسلما إال جعل اهللا 
 
957. Sa'sa'ə ibn Muaviyə 
 deyir: “Mən xəz kürkə bürünmüş Əbu Zərə 
 
rast gəldim. Dedim: “Ey Əbu Zərr! Sənin övladın varmı?” O dedi: “Sənə 
hədis danışımmı?” Mən: “Bəli!”- deyə cavab verdim. O dedi: “Mən Pey-
ğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitdim: “Həddi buluğa 
çatmamış üç uşağı ölən elə müsəlman yoxdur ki, Allah onu uşaqlara olan 

                                                 
1272 əl-Buxari, 1368. 
1273 əl-Buxari, 5944, 6424. 
1274 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 149. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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mərhəmətinin lütfü sayəsində Cənnətə salmasın. Müsəlmanı köləlikdən 
azad edən elə bir adam yoxdur ki, Allah � (həmin) müsəlmanın əzalarının 
müqabilində onun əzalarını (Cəhənnəm əzabından) xilas etməsin”.1275 
 

٩٥٨ - نةَ أَبِي عريره 
 حتى وسارة، إِبراهيم يكْفُلهم الْجنة، في جبلٍ في الْمؤمنِني أَوالَد« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
مهدرإِلَى ي هِمائآب ومي ةاميالْق«. 

 
958. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Möminlərin (həddi-buluğa çatmadan ölən) uşaqları Cənnətdəki 
dağdadır. Qiyamət günü valideynlərinə qaytarılana qədər İbrahim və Sara 
onlara himayədarlıq edirlər”.1276 
 

٩٥٩ - نى أَبِى عوسم رِىعاَألش
. عبدى ولَد قَبضتم لمالَئكَته اللَّه قَالَ عبدالْ ولَد مات إِذَا« قَالَ � اللَّه رسولَ أَنَّ  
 اللَّه فَيقُولُ. واسترجع حمدك فَيقُولُونَ عبدى قَالَ ماذَا فَيقُولُ. نعم فَيقُولُونَ. فُؤاده ثَمرةَ قَبضتم فَيقُولُ. نعم فَيقُولُونَ

 »الْحمد بيت وسموه الْجنة فى تابي لعبدى ابنوا
 
959. Əbu Musa əl-Əşari 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Bir qulun uşağı öldükdə Allah mələklərindən soruşur: “Qulu-
mun uşağını aldınız?” Onlar: “Bəli”- deyə cavab verirlər. Allah soruşur: 
“Qulumun ürəyinin meyvəsini aldınız?” Onlar: “Bəli”- deyə cavab verirlər. 
Sonra Allah buyurur: “Qulum nə dedi?” Onlar deyirlər: “Sənə həmd və 
istirca1277 etdi”. Allah buyurur: “Quluma Cənnətdə bir ev tikin və adını da 
“Həmd evi” qoyun!”1278 
 

٩٦٠ - نةَ أَبِى عريره
 أَدخلَهما إِالَّ الْحنثَ يبلُغوا لَم أَوالَد ثَالَثَةُ بينهما يموت مسلمينِ من ما« قَالَ � النبِى عنِ  
لِ اللَّهبِفَض هتمحر ماهةَ إِينقَالُ« قَالَ. »الْجي ملُوا لَهخاد نقُولُونَ ةَالْجى فَيتلَ حخدا يناؤقَالُ آبلُوا فَيخةَ ادنالْج متأَن 

كُماؤآبو« 
 
960. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Həddi buluğa çatmamış üç övladı vəfat edən elə bir müsəlman 
valideyn yoxdur ki, Allah onları Öz mərhəməti sayəsində Cənnətə daxil 
etməsin. (Qiyamət günü) onların övladlarına deyiləcək: “Cənnətə girin!” 
                                                 
1275 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 150. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1276 əl-Hakim, 1418. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1023) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 
1467) səhih olduğunu bildirmişdir. 
1277 Yəni belə demək: “İnnə lilləhi və innə ileyhi raciun”- biz Allaha məxsusuq və Ona da qayıdacağıq! 
1278 ət-Tirmizi, 1021, 1037. əl-Albani səhih olduğunu söyləmişdir. 
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Onlar deyəcəklər: “Valideynlərimiz daxil olmayınca (biz girmərik)”. Onlara 
deyiləcək: “Siz də, valideynləriniz də Cənnətə girin!”1279 
 

يقول من مات له ثالثة من الولد فاحتسبهم دخل اجلنة  �قال مسعت رسول اهللا � عن جابر بن عبد اهللا  - ٩٦١
 قلنا يا رسول اهللا واثنان قال واثنان قلت جلابر واهللا أرى لو قلتم وواحد لقال قال وأنا أظنه واهللا

 
961. Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir: “Mən Allah Elçisinin salləllahu 

aleyhi və səlləm belə dediyini eşitdim: “Kimin üç uşağı ölsə, (bu itkiyə) dözüb 
savabını (Allahdan) diləsə, Cənnətə daxil olar”. Biz dedik: “Ey Allahın 
Elçisi! Bəs ikisi necə?” O dedi: “İkisi olsa da!” Mahmud ibn Ləbid deyir: 
“Mən Cabirə dedim: “Allaha and olsun! Əgər birini desəydiniz, ona da 
razılıq bildirərdi”. Cabir dedi: “Vallahi ki, mən də belə güman edirəm”.1280 
 

٩٦٢ - دبع نِ اللَّهرِو بمنِ عاصِ بالْع  
 من بِصفيه ذَهب إِذَا ؤمنِالْم لعبده يرضى الَ اللَّه إِنَّ« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
 .»الْجنة دونَ بِثَوابٍ بِه أُمر ما وقَالَ واحتسب فَصبر اَألرضِ أَهلِ

 
962. Abdullah ibn Amr ibn əl-As 
 rəvayət edir ki, Allahın Elçisi salləllahu 

aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Allah mömin qulundan övladını itirən və 
səbir edib mükafatını Allahdan gözləyən kimsəyə mükafat olaraq Cənnət-
dən başqa bir şey verməyə razı olmaz”.1281 
 

MEYİTİN QƏBİRDƏKİ HALI 
 

٩٦٣ - نةَ أَبِي عريره 
 فَإِنْ عنه، يولُّونَ حني نِعالهِم خفْق يسمع نهإِ قَبرِه في وضع إِذَا الْميت إِنَّ: قَالَ � النبِي عنِ 
 من الْخيرات فعلُ وكَانَ شماله، عن الزكَاةُ وكَانت يمينِه، عن الصيام وكَانَ رأْسه، عند الصالَةُ كَانت مؤمنا، كَانَ

قَةدالص لَةالصو عالْمووفر انسالْإِحاسِ إِلَى والن دنع هلَيى .رِجتؤفَي نلِ مبق ،هأْسقُولُ رالَةُ فَتا: الصي ملبلٌ، قخدم ثُم 
 قبلِ من يؤتى ثُم مدخلٌ، قبلي ما: الزكَاةُ فَتقُولُ يسارِه، عن يؤتى ثُم مدخلٌ، قبلي ما: الصيام فَيقُولُ يمينِه، عن يؤتى

،هلَيقُولُ رِجلُ فَتفَع اتريالْخ نم قَةدالص لَةالصو وفرعالْمو انسالْإِحاسِ إِلَى وا: الني ملبلٌ، قخدقَالُ مفَي لَه :سلاج 
،سلجفَي قَدو ثِّلَتم لَه سمالش قَدو تنِيوبِ، أُدرلْغقَالُ لفَي لَه :كتأَيذَا أَرلَ هجي الركَانَ الَّذ يكُما فقُولُ مت ،يهاذَا فمو 

دهشت ؟ بِههلَيقُولُ عونِي: فَيعى دتح ،لِّيقُولُونَ أُصفَي :كلُ، إِنفْعتنِي سربا أَخمع أَلُكسن ع،هن كتأَيذَا أَرلَ هجي الرالَّذ 
 اللَّه، عند من بِالْحق جاَء وأَنه اللَّه، رسولُ أَنه أَشهد محمد: فَيقُولُ :قَالَ علَيه؟ تشهد وماذَا فيه، تقُولُ ما فيكُم كَانَ

 فَيقَالُ الْجنة، أَبوابِ من باب لَه يفْتح ثُم اللَّه، شاَء إِنْ تبعثُ ذَلك وعلَى مت، ذَلك لَىوع حيِيت ذَلك علَى: لَه فَيقَالُ

                                                 
1279 ən-Nəsəi, 1853, 1876, 1887. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.  
1280 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 146. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.   
1281 ən-Nəsəi, 1871, 1882. Albani hədisin həsən olduğunu bildirmişdir. 
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ذَا: لَهه كدقْعا، مهنا ممو دأَع اللَّه ا، لَكيهف اددزطَةً فَيبا، غوررسو ثُم حفْتي لَه ابب نابِ موارِ، أَبقَالُ النفَي ذَا: لَهه 

كدقْعا مهنا ممو دأَع اللَّه ا لَكيهف لَو ،هتيصع اددزطَةً فَيبا، غوررسو ثُم حفْسي ي لَهف رِهونَ قَبعبا، ساعرذ رونيو لَه ،يهف 
ادعيو دسا الْجمأَ لدب م،هلُ نعجفَت هتمسي نمِ فسبِ النالطِّي يهو رطَي لُقعي يرِ فجش ،ةنقَالَ الْج :كفَذَل لُهالَى قَوعت 
تثَبي اللَّه ينوا الَّذنلِ آمبِالْقَو ي الثَّابِتف اةيا الْحيني الدفو ةرإِلَى )إبراهيم( �الْآخ رِآخ ةإِنَّ :قَالَ الْآيو رإِذَا الْكَاف 

يأُت نلِ مبق ،هأْسر لَم دوجٌء، ييش ثُم يأُت نع ،ينِهمفَالَ ي دوجٌء، ييش ثُم يأُت نع ،هالمفَالَ ش دوجٌء، ييش ثُم يأُت نم 
 فيكُم كَانَ الَّذي الرجلَ هذَا أَرأَيتك: لَه فَيقَالُ مرعوبا، خائفًا فَيجلس اجلس،: لَه فَيقَالُ شيٌء، يوجد فَالَ رِجلَيه، قبلِ
: لَه يقَالَ حتى اسمهل يهتدي فَالَ فيكُم، كَانَ الَّذي: فَيقَالُ رجلٍ؟ أَي: فَيقُولُ علَيه؟ بِه تشهد وماذَا فيه؟ تقُولُ ماذَا

،دمحقُولُ ما: فَيرِي، مأَد تعمس اسلًا، قَالُوا النقَو ا فَقُلْتقَالَ كَم ،اسقَالُ النفَي لَى: لَهع كذَل ،يِيتلَى حعو كذَل 
،تلَى معو كثُ ذَلعباَء إِنْ تش ،اللَّه ثُم حفْتي لَه باب نابِ موارِ، أَبقَالُ النفَي ذَا: لَهه كدقْعم نارِ، ما النمو دأَع اللَّه لَك 
 لَو فيه لَك اللَّه أَعد وما الْجنة، من مقْعدك ذَلك: لَه فَيقَالُ الْجنة، أَبوابِ من باب لَه يفْتح ثُم وثُبورا، حسرةً فَيزداد فيها،
هتأَطَع اددزةً فَيرسا، حورثُبو ثُم قيضي هلَيع هرى قَبتح فلتخت يهف ،هالَعأَض لْكةُ فَتيشعكَةُ الْمني الضقَالَ الَّت اللَّه : لَه فَإِنَّ

 .)طه( �أَعمى الْقيامة يوم ونحشره ضنكًا معيشةً
 
963. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Həqiqətən, meyit qəbrə qoyulduqda insanlar dönüb getdikləri 
zaman onların ayaqlarının səslərini eşidir. Əgər o, mömin olubsa, başının 
üstündə namaz, sağ tərəfində oruc, sol tərəfində zəkat və ayaqları tərəfində 
isə sədəqə, qohumluq əlaqələri, yaxşı işlər və insanlara edilən yaxşılıqlar 
kimi əməlləri olacaq. Baş tərəfindən (əzab) yaxınlaşdıqda namaz deyir: 
“Mən tərəfdən yol yoxdur”. Sonra sağından (əzab) yaxınlaşdıqda oruc 
deyir: “Mən tərəfdən yol yoxdur”. Sonra solundan (əzab) yaxınlaşdıqda 
zəkat deyir: “Mən tərəfdən yol yoxdur”. Sonra ayaqları tərəfdən (əzab) 
yaxınlaşdıqda sədəqə, qohumluq əlaqələrini möhkəmlətmək və insanlara 
xeyixahlıq etmək kimi yaxşı əməllər deyir: “Mən tərəfdən yol yoxdur”. 
Ona: “Otur”- deyiləcək, o da oturacaq. Ona günəşin batması göstəriləcək 
və deyiləcək: “Sizin aranızda olan o kişi haqqında nə deyirsən? Onun 
barəsində nəyə şahidlik edirsən ? O deyəcək: “Buraxın namazımı qılım”. 
Onlar deyəcəklər: “Sən edəcəksən, səndən soruşduğumuzu mənə xəbər 
ver. Sizin aranızda olan o kişi haqqında nə deyirsən? Onun barəsində nəyə 
şahidlik edirsən?” O deyəcək: “O Muhəmməddir, mən şahidlik edirəm ki, 
o, Allahın Elçisidir. O, Allahın dərgahından haqq ilə gəlmişdir”. Ona 
deyiləcək: “Sən bunun üzərində yaşadın, bunun üzərində də öldün və inşə-
Allah bunun üzərində də diriləcəksən“. Sonra onun üçün Cənnət 
qapılarından biri açılacaq və ona deyiləcək: “Bu sənin Cənnətdəki yerindir 
və Allahın sənin üçün orada hazırladıqları (nemətlərdir)”. Bu anda onun 
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fərəhi və sevinci artacaq. Sonra onun üçün Cəhənnəm qapılarından biri 
açılacaq və ona deyiləcək: “Əgər sən asi olsaydın, bu sənin Cəhənnəmdəki 
yerin və Allahın sənin üçün orada hazırladıqları olardı”. Bu anda onun 
fərəhi və sevinci artacaq. Sonra onun qəbri yetmiş dirsək genişlənəcək və 
nurlanacaq. Onun cəsədi əvvəlki halına qaytarılacaq və ruhu Cənnət 
ağacından asılan quşun daxilinə qoyulacaq. Bu haqda Uca Allahın ayəsində 
deyilir: “Allah iman gətirənləri dünya həyatında da, Axirətdə də möhkəm 
sözlə sabit saxlayar. Allah zalımları sapdırar. Allah istədiyini edər” 
(İbrahim, 27). Həqiqətən, kafirə baş tərəfindən əzab yaxınlaşdıqda, onun 
qarşısını ala biləcək bir şey tapılmır. Sonra sağından əzab yaxınlaşdıqda, 
onun qarşısını ala biləcək bir şey tapılmır. Sonra solundan əzab 
yaxınlaşdıqda, onun qarşısını ala biləcək bir şey tapılmır. Sonra 
ayaqlarından əzab yaxınlaşdıqda, onun qarşısını ala biləcək bir şey 
tapılmır. Ona: “Otur”- deyiləcək, o da qorxu içində oturacaq. Ona 
deyiləcək: “Sizin aranızda olan o kişi haqqında nə deyirsən? Onun 
barəsində nəyə şahidlik edirsən?“ O deyəcək: “Hansı kişi?” Ona deyiləcək: 
“Aranızda olan kişi?” O bu adı söyləməyə hidayət olunmur, nəhayət ona 
deyiləcək: “O Muhəmməddir!” O deyəcək: “Bilmirəm, insanların nə isə 
dediyini eşitdim, mən də insanların söylədikləri kimi söyləyirəm”. Ona 
deyiləcək: “Sən bunun üzərində yaşadın, bunun üzərində öldün və inşə-
Allah bunun üzərində də diriləcəksən”. Sonra onun üçün Cəhənnəm 
qapılarından biri açılacaq və ona deyiləcək: “Bu sənin Cəhənnəmdəki yerin 
və Allahın sənin üçün orada hazırladıqlarıdır”. Bu an onun həsrəti və 
həlakı artacaq. Sonra onun üçün Cənnət qapılarından biri açılacaq və ona 
deyiləcək: “Əgər sən itaət etsəydin, bu sənin Cənnətdəki yerin və Allahın 
sənin üçün orada hazırladıqları (nemətlər) olardı”.  Bu an onun həsrəti və 
həlakı artacaq. Sonra onun qəbri o qədər daralacaq ki, onun qabırğaları bir-
birinə keçəcək. Bu, Allahın ayəsində buyurduğu sıxıntılı güzərandır: “Kim 
Mənim Zikrimdən üz döndərsə, onun güzəranı sıxıntılı olacaq və Biz Qiy-
amət günü onu kor kimi hüzurumuza gətirdəcəyik” (Taha, 124)”.1282 
 

MAL, AİLƏ VƏ ƏMƏL 
 

 ثةثال أو إخوة، ثالثة له كان كرجل وعمله وأهله وماله آدم ابن مثل: قال � اِهللا رسولَ أَنَّ 
 هريرة أيب عن - ٩٦٤
 تلك بلغت فإذا معك أنا: اآلخر وقال مين، ولست منك فلست مت فإذا حياتك معك أنا: أحدهم: فقال أصحاب
 .وميتا حيا معك أنا: اآلخر وقال مين، ولست منك فلست الشجرة

                                                 
1282 İbn Hibban, 3113. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3561) həsən olduğunu bildirmişdir. 
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964. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Adəm oğlunun malının, ailəsinin və əməlinin məsəli üç qardaşı 
və ya üç dostu olan kişinin məsəli kimidir. Onlardan biri (malı) deyir: 
“Həyatında mən səninləyəm. Sən öldükdə isə nə mən səninlə, nə də sən 
mənimləsən”. O biri (ailəsi) deyir: “Mən səninləyəm. Sən o ağaca çatdıqda, 
nə mən səninlə, nə də sən mənimləsən”. Digəri isə (əməli) belə deyir: “Sən 
diri ikən də, ölü ikən də mən səninləyəm”.1283 
 
MEYİTİ YUYAN, KƏFƏNLƏYƏN VƏ QƏBRİNİ QAZANIN FƏZİLƏTİ 

 
٩٦٥ - نعٍ أَبِي عافر 
 كَساه ميتاً كَفَّن ومن مره، أَربعين لَه غُفر علَيه فَكَتم ميتاً غَسلَ من« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 

 مِيو إِلَى أَسكَنه مسكَنٍ كَأَجرِ اَألجرِ من لَه أُجرِى فيه، فَأَجنه قَبراً لميت حفَر ومن الْجنة، وإِستبرقِ سندسِ من اُهللا
ةاميالْق«. 

 
965. Əbu Rafi 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demiş-
dir: “Kim bir meyitə qüsl verib onun (eyiblərini) gizli saxlayarsa, qırx dəfə 
bağışlanar. (Digər rəvayətdə deyilir: “Allah onun günahlarını gizlədər”).1284 
Kim bir meyiti kəfənləyərsə, Allah Cənnətdə onun əyninə taftadan və 
atlazdan paltar geyindirər. Kim bir meyit üçün qəbir qazıb onu dəfn edər-
sə, Qiyamət gününədək onu məskun etdiyi yerə görə ona savab yazılar”.1285 
 

SON ƏMƏL YAXŞI ƏMƏL OLARSA 
 

٩٦٦ - نذَ عفَةَحي  
 اللَّه وجه ابتغاَء« حسن قَالَ. »اللَّه إِالَّ إِلَه الَ قَالَ من« فَقَالَ صدرِى إِلَى � النبِى أَسندت قَالَ
متخ ا لَهلَ بِهخةَ دنالْج نمو امماً صواَء يغتاب هجو اللَّه متخ ا لَهلَ بِهخد نةَالْج نمو قدصت قَةداَء بِصغتاب هجو اللَّه تمخ 

ا لَهلَ بِهخةَ دنالْج«. 
 
966. Huzeyfə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyur-
muşdur: “Kim Allahın rizası üçün “lə iləhə illəllah” deyər və həyatı onunla 
sona çatarsa, Cənnətə girər. Kim Allah rizası üçün oruc tutar və həyatı 
onunla sona çatarsa, Cənnətə girər. Kim Allah rizası üçün bir sədəqə verər 
və həyatı onunla sona çatarsa, Cənnətə girər”.1286 

                                                 
1283 əl-Bəzzar, 8356. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3232) həsən səhih olduğunu bildirib. 
1284 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 8003. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6403) həsən olduğunu 
qeyd etmişdir. 
1285 əl-Hakim, 1307. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2492) səhih olduğunu bildirmişdir. 
1286 Əhməd, 23372, 24028. Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 985) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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MÜSƏLMAN ÖLDÜKDƏN SONRA DA ONA SAVAB YAZILA BİLƏR 

 
٩٦٧ - نع منِ رِوعبٍ بيعش نع أَبِيه نع هدأَنَّ�  ج اصالْع نلٍ بائى وصأَنْ أَو قتعي هنائَةُ عم ةقَبر قتفَأَع هناب 
امشه ِسنيمةً خقَبر ادفَأَر هنو ابرمع  
 � النبِى فَأَتى � اللَّه رسولَ أَسأَلَ حتى فَقَالَ الْباقيةَ الْخمِسني عنه يعتق أَنْ
 عنه أَفَأُعتق رقَبةً خمسونَ علَيه وبقيت خمِسني عنه أَعتق هشاما وإِنَّ رقَبة مائَة بِعتقِ أَوصى أَبِى إِنَّ اللَّه رسولَ يا فَقَالَ
  .»ذَلك بلَغه عنه حججتم أَو عنه تصدقْتم أَو عنه فَأَعتقْتم مسلما كَانَ لَو هإِن« � اللَّه رسولُ فَقَالَ

 
967. Amr ibn Şueyb atası və babasından � rəvayət edir ki, əl-As ibn Vail 
ölümündən sonra yüz kölə azad edilməsini vəsiyyət etmişdi. Oğlu Hişam 
əlli kölə azad etdi. Qalan əlli köləni də diğər oğlu Amr 
 azad etmək istədi 
və dedi: “Mən Allah Elçisindən soruşacağam”. O, Peyğəmbərin salləllahu 

aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! Atam öz adından yüz 
kölə azad edilməsini vəsiyyət etmişdi. (Qardaşım) Hişam əlli kölə azad 
etdi. İndi atamın üzərində borc olaraq əlli kölə qaldı. Bunu onun üçün azad 
edə bilərəmmi?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Əgər o, 
müsəlman olsaydı, onun adından kölə azad etsəydiniz, yaxud sədəqə 
versəydiniz, ya da həcc etsəydiniz, bu, ona çatardı”.1287 
 


 عن سلْمانَ  - ٩٦٨ بِينِ النع� اتوَألمرِي لجاِء ييلِ اَألحمع نم عبا :قَالَ: أَرحالا صبقع كرلٌ تجفيدعو، ر 
مثْلُ  فله ،بِه من بعده يعملُ أَجرها ما جرت ورجلٌ علَّم علْما من بعده لَه ،ةورجلٌ تصدق بِصدقَة جارِي .دعاؤهم فيبلغه

لَ بِهمع نرِ م؛أَج نرِ أَنْ مينتقص غَي مرِ[ نلٌ .شيئاً عمله] أَججرابِط ورى منمم إىل عمله له يواب ياحلِْس 

 
968. Salman 
 rəvayət edir ki, Allahın Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyur-
muşdur: “Sağ olanların etdiyi dörd əməl vardır ki, bu əməllərin savabı 
ölənlərə də yazılır; arxasınca ona dua edən əməlisaleh övlad qoyub gedən 
şəxsə övladın duası yetişir. Özündən sonra ardı-arası kəsilməyən sədəqə1288 
qoyub gedənə, ondan istifadə edildiyi müddətdə savab yazılır. Elm öyrə-
dənə onunla (həmin elmlə) əməl edildiyi müddətdə, əməl edənlərin savab-
larından azalmamaq şərti ilə savab yazılır. Sərhəddə keşik çəkən kişiyə 
Haqq-hesab gününədək əməli artırılaraq savab yazılır”.1289 
 

                                                 
1287 Əbu Davud, 2883, 2885. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
1288 Ardı-arası kəsilməyən sədəqə, qulun Allah rizası üçün məscid tikməsi, yol çəkməsi, quyu qazdır-
ması və s. bu kimi faydası ümumi olan əməllər nəzərdə tutulur. 
1289 İbn Əbud-Dunyə “əl-İyal” 2/ 431, 613; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 6058, 6181. əl-Albani “Sahihul-
Cəmius-Sağir”də (№ 890) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 3984) həsən li-ğeyrihi olduğunu qeyd 
etmişdir. 



380                                                                                                                                     FƏZİLƏTLİ ƏMƏLLƏR    

 
٩٦٩ - ع نةَعادنِ أَبِي قَتاِهللا ب دب أَبِيه نع ،
خير ما يخلِّف الرجلُ بعده ثَالَثٌ: « يقُولُ: �قَالَ: سمعت رسولَ اِهللا  

رأَج هلُغبرِي يجقَةٌ تدصو ،و لَهعدي حالص لَدوهدعب نم بِه فَعتني لْمعا، وه.« 

 
969. Abdullah ibn Əbu Qatədə atasından 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Öləndən sonra kişiyə ən xeyirli olan bu üç 
şeydir; onun üçün dua edən əməlisaleh övlad, mükafatı kəsilməyən sədəqə 
və özündən sonra qoyub getdiyi faydalı elm”.1290 
 

سبع يجرِي للْعبد أَجرهن وهو يف قَبرِه بعد موته من علَّم علْماً أَو : � قَالَ رسولُ اللَّه: قَالَ
 عن أَنسٍ  - ٩٧٠
 رس نخالً أَو بنى مسجِداً أَو ورثَ مصحفاً أَو ترك ولَداً يستغفر لَه بعد موتهأَجرى نهراً أو حفَر بِئْراً أو غَ

 
970. Ənəs 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Qulun yeddi əməli vardır ki, ölümündən sonra qəbirdə ikən ona yazıl-
mağa davam edir; elm öyrədən, su kanalı çəkdirən, quyu qazan, xurma 
ağacı əkən, məscid tikdirən, Quran miras qoyan və ölümündən sonra onun 
üçün istiğfar edən bir övlad qoyub gedən”.1291  
 

ƏMƏLİSALEH ÖVLADIN FAYDASI 
 

٩٧١ - نةَ أَبِى عريره
 أَنى يارب فَيقُولُ الْجنة فى الصالحِ للْعبد الدرجةَ لَيرفَع � اللَّه إِنَّ« � اللَّه رسولُ الَقَ قَالَ  
 »لَك ولَدك بِاستغفَارِ فَيقُولُ هذه؟ لى

 

971. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Allah � əməlisaleh qulunun Cənnətdə dərəcəsini artırır. O 
deyir: “Ey Rəbbim! Bu mənə hardandır?” Allah buyurur: “Övladının sənin 
üçün bağışlanma diləməsinə görədir”.1292 
 

MALINI MÜDAFİƏ ETMƏK HAQLARDANDIR 
 


 الْعاصِ  عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ - ٩٧٢ ولَ اللَّهسةُ«قَالَ  �أَنَّ رنالْج ا فَلَهظْلُومم هالونَ ملَ دقُت نم.«  
 
972. Abdullah ibn Amr ibn əl-As 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu 

aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Kim malını müdafiə edərkən haqsız yerə 
                                                 
1290 İbn Hibban, 93. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1291 əl-Bəzzar, 7289. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3602) həsən və “Sahihut-Tərğib vət-Tər-
hib”də (№ 2600) həsən səhih olduğunu bildirmişdir. 
1292 Əhməd, 10611, 10618, 10890. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir. 
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öldürülərsə, ona Cənnət verilər”.1293 
 

CƏNAZƏDƏ İŞTİRAK ETMƏYİN FƏZİLƏTİ 
 

٩٧٣ - نأَبِي ع يدعس رِيدالْخ 
 .الْآخرةَ تذَكِّركُم الْجنائز واتبعوا الْمرضى، عودوا: � اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ 

 
973. Əbu Səid əl-Xudri 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Xəstələrinizi ziyarət edin və cənazəni müşayiət edin ki, Axirəti 
xatırlayasınız”.1294 
 

 يصلَّى حتى معه نَوكَا واحتسابا، إِميانا مسلمٍ جنازةَ اتبع منِ« :قَالَ � اللَّه رسولَ أَنَّ: �عن أَبِي هريرةَ  - ٩٧٤
 تدفَن أَنْ قَبلَ رجع ثُم علَيها صلَّى ومن أُحد، مثْلُ قرياط كُلُّ بِقرياطَينِ، اَألجرِ من يرجِع فَإِنه ، دفْنِها من ويفْرغَ علَيها،

هفَإِن جِعري اطريبِق. 
 
974. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Kim imanla, mükafatını (yalnız Allahdan) umaraq cənazənin ar-
dınca getsə, namazını qılıb dəfn edilənədək yanında qalsa, iki qirat1295 
savabla geri qayıdar ki, qiratların hər biri Uhud dağı boyda olar. Kim cəna-
zə namazı qılıb dəfn edilməmişdən əvvəl geri qayıtsa, bir qiratla geri qayıt-
mış olar”.1296 
 

CƏNAZƏ NAMAZININ FƏZİLƏTİ 
 


 عن عائشةَ - ٩٧٥  بِيالن نع� بي نيملسالْم نةٌ مأُم هلَيلِّي عصت تيم نا مإِلَّا قَالَ م ونَ لَهفَعشي مائَةً كُلُّهونَ ملُغ
يهوا ففِّعش 

 
975. Aişə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Hər hansı bir ölünün cənazə namazını sayı yüzə qədər olan müsəlman ca-
maat qılar və onların hamısı onun üçün şəfaət diləyərlərsə, şəfaətləri qəbul 
olunar”.1297 
 

 ».من صلَّى علَيه مائَةٌ من الْمسلمني غُفر لَه«قَالَ  �عنِ النبِى � عن أَبِى هريرةَ  - ٩٧٦

                                                 
1293 ən-Nəsəi, 4086, 4103. əl-Albani səhih olduğunu söyləmişdir. 
1294 İbn Hibban, 2955.əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3469) həsən səhih olduğunu bildirib. 
1295 Qirat ölçü vahididir. 
1296 əl-Buxari, 47; Muslim, 2186, 1570. 
1297 Muslim, 947, 2241. 
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976. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kimin cənazə namazını yüz müsəlman qılarsa, o bağışlanar”.1298 
 

أَنه مات ابن لَه بِقُديد أَو بِعسفَانَ فَقَالَ يا كُريب انظُر ما اجتمع لَه من الناسِ قَالَ  � عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ - ٩٧٧
 �ه جتمعوا لَه فَأَخبرته فَقَالَ تقُولُ هم أَربعونَ قَالَ نعم قَالَ أَخرِجوه فَإِني سمعت رسولَ اللَّفَخرجت فَإِذَا ناس قَد ا

 لَّا شفَّعهم اللَّه فيهيقُولُ ما من رجلٍ مسلمٍ يموت فَيقُوم علَى جنازته أَربعونَ رجلًا لَا يشرِكُونَ بِاللَّه شيئًا إِ
 
977. Abdullah ibn Abbas � belə rəvayət edir: “Onun oğlu (Qudeyd və ya 
Usfan) öldüyü vaxt belə buyurdu: “Ey Kureyb, çıx bir bax, gör onun üçün 
nə qədər adam yığışıb?” Mən çıxıb baxdığım vaxt insanlar toplaşmışdı. 
Bunu gəlib ona xəbər verdiyim vaxt, məndən: “Onlar qırx nəfər olarmı?” 
deyə soruşdu. Mən: “Bəli”- deyə cavab verdim. O, belə buyurdu: “Onu 
çıxardın! Mən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitmişəm: 
“Ölmüş hər hansı müsəlman bir kişinin cənazə namazını, Allaha şərik 
qoşmayan qırx kişi qılarsa, Uca Allah onları onun üçün şəfaətçi edər”. 1299 
 

QƏBİR ZİYARƏTİ ÖLÜMÜ XATIRLADIR 
 

قَلْب : كُنت نهيتكُم عنِ زِيارة الْقُبورِ أَالَ فَزوروها فَإِنها ترِق الْ�قال: قال رسول اهللا 
 عن أنس بن مالك  - ٩٧٨
 وتدمع الْعين وتذَكِّر اآلخرةَ والَ تقُولُوا هجراً

 
978. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Mən sizə qəbirləri ziyarət etməyi qadağan etmişdim, indi isə on-
ları ziyarət edin! Həqiqətən də, qəbirləri ziyarət etmək qəlbi yumşaldır, göz 
yaşı axıdır və Axirəti xatırladır. Orada pis söz söyləməyin!”1300 

                                                 
1298 İbn Məcə, 1488, 1555. əl-Albani səhih olduğunu qeyd etmişdir. 
1299 Muslim, 948, 1577, 2242. 
1300 əl-Hakim, 1393. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№  4584) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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ALLAHIN BU ÜMMƏTƏ OLAN LÜTFÜ 

 
 .»علَيه استكْرِهوا وما والنسيانَ الْخطَأَ أُمتى عن ضعو اللَّه إِنَّ« قَالَ � النبِى عنِ
  عباسٍ ابنِ عنِ - ٩٧٩

 
979. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Həqiqətən, Allah ümmətimə səhvən, unudaraq və məcbu-
riyyət qarşısında edilənləri bağışlamışdır”.1301 
 

 “...SƏNİ MƏYUS ETMƏYƏCƏYİK!” HƏDİSİ 
 

٩٨٠ - نع دبع نِ اللَّهرِو بمنِ عاصِ بالْع
 إِبراهيم فى � اللَّه قَولَ تالَ � النبِى أَنَّ  بر نهإِن لَلْنا أَضريكَث نم 
 الْعزِيز أَنت فَإِنك لَهم تغفر وإِنْ عبادك فَإِنهم تعذِّبهم إِنْ � عيسى وقَالَ .اآليةَ �منى فَإِنه تبِعنِى فَمن الناسِ

يمكالْح� فَعفَر هيدقَالَ يو »مى اللَّهتى أُمتكَى. »أُمبفَقَالَ و ا � اللَّهرِيلُ يجِب بإِلَى اذْه دمحم كبرو لَمأَع لْها فَسم 
يككبي اهرِيلُ فَأَتجِب - هلَيالَةُ عالص الَمالسو - أَلَهفَس هربولُ فَأَخسر ا � اللَّهقَالَ بِم .وهو لَمفَقَالَ. أَع ا« اللَّهرِيلُ يجِب 
بإِلَى اذْه دمحا فَقُلْ مإِن يكضرنى سف كتالَ أُمو وُءكسن« 

 
980. Abdullah ibn Amr ibn əl-As 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu 

aleyhi və səlləm Allahın � İbrahim haqqında: “Ey Rəbbim! Həqiqətən də, 
onlar çox adamı azdırıblar. Kim mənə tabe olsa, o, məndəndir” (İbrahim 36) 
və İsa � haqqında: “Əgər onlara əzab versən, sözsüz ki, onlar Sənin 
qullarındır. Əgər onları bağışlasan, şübhəsiz ki, Sən Qüdrətlisən, Müdrik-
sən!” (əl-Maidə, 118) - ayələrini oxuyarkən əllərini (göyə) qaldırdı və: 
“Allahım! Ümmətim, ümmətim!”- deyərək ağladı. Allah � buyurdu: “Ey 
Cəbrail! - Rəbbin daha yaxşı bildiyi halda - Muhəmmədin yanına get və 
ondan soruş: “Səni ağladan nədir?” Cəbrail � da onun yanına gəlib soruş-
du. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm də söylədiklərini - Allahın daha yaxşı 
bildiyi halda - ona xəbər verdi. Allah buyurdu: “Ey Cəbrail! Muhəmmədin 
yanına get və de: “Şübhəsiz ki, Biz səni ümmətindən razı edəcəyik və səni 
məyus etməyəcəyik”.1302 
 

MUHƏMMƏD SALLƏLLAHU ALEYHI VƏ SƏLLƏM ÜMMƏTİNİN DİGƏR 
ÜMMƏTLƏRDƏN ÜSTÜNLÜYÜ 

 
٩٨١ - نع دبع نِ اللَّهاب رمع�  هأَن عمولَ سسر قُولُ � اللَّها« يمإِن كُمقَاؤا بيمف لَفس لَكُمقَب نمِ ما اُألمكَم نيب 

                                                 
1301 İbn Məcə, 2045, 2123. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1302 Muslim, 301, 499, 520. 
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الَةرِ صصوبِ إِلَى الْعسِ، غُرمالش ىلُ أُوتأَه اةرواةَ الترولُوا التمى فَعتإِذَا ح فصتان ارهالن وا،عزطُوا جاطًا فَأُعرياطًا، قريق 

ثُم ىلُ أُوتجِيلِ أَهجِيلَ اِإلنلُوا اِإلنمإِلَى فَع الَةرِ، صصالْع وا، ثُمزجطُوا عاطًا فَأُعرياطًا، قريق ا ثُمينآنَ أُوتا الْقُرلْنمإِلَى فَع 
 قرياطًا وأَعطَيتنا قرياطَينِ، قرياطَينِ هؤالَِء أَعطَيت ربنا أَى الْكتابينِ أَهلُ فَقَالَ قرياطَينِ، نِقرياطَي فَأُعطينا الشمسِ، غُروبِ
 من أُوتيه فَضلى فَهو قَالَ الَ، قَالُوا شىٍء من أَجرِكُم من ظَلَمتكُم هلْ � اللَّه قَالَ قَالَ عمالً، أَكْثَر كُنا ونحن قرياطًا،

 »أَشاُء
 
981. Abdullah ibn Ömər � demişdir: “Mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi 

və səlləm belə dediyini eşitdim: “Sizdən öncə gəlib-getmiş ümmətlərin (dün-
yada qaldığı müddətlə) müqayisədə sizin qaldığınız müddət əsr nama-
zından günbatana qədər olan vaxt kimidir. Tövrat əhlinə Tövrat verilmişdi 
və onlar (Allahın hökmlərinə) riayət edirdilər. Nəhayət, günortaya yetiş-
dikdə yorulub əldən düşdülər və buna görə də onlara bir qirat1303 (mükafat) 
verildi. İncil əhlinə də İncil verilmişdi; onlar əsr namazınadək (Allahın 
hökmlərinə) riayət etdilər və axırda yorulub əldən düşdülər, buna görə də 
onlara bir qirat (mükafat) verildi. Daha sonra bizə Quran verildi və biz gün 
batanadək (Allahın hökmlərinə) riayət etdik, buna görə də bizə iki qirat 
(mükafat) verildi. Belə olduqda hər iki Kitab əhli deyəcək: “Ey Rəbbimiz! 
Sən onlara iki qirat, bizə isə bir qirat verdin. Halbuki biz onlardan daha çox 
əməl etmişik”. Allah � buyuracaq: “Məgər Mən sizə mükafat verdikdə sizə 
qarşı haqsızlıq etmişəm?” Onlar: “Xeyr!”- deyə cavab verəcəklər. Onda 
Allah buyuracaq: “Bu, Mənim lütfümdür, onu istədiyimə verirəm”.1304 
 


 سمع معاذَ بن جبلٍ  - ٩٨٢ بِىا الننقَبتقُولُ ارالظَّانُّ أَ �ي ى ظَنتح رفَأَخ ةمتالْع الَةى صلُ فالْقَائارِجٍ وبِخ سلَي هن
 بِىالن جرى ختح كا لَكَذَللَّى فَإِنقُولُ صا ينم�  ما قَالُوا فَقَالَ لَهكَم فَقَالُوا لَه» ملْتفُض قَد كُمفَإِن الَةالص هذوا بِهمتأَع

 ».أُمةٌ قَبلَكُم بِها علَى سائرِ اُألممِ ولَم تصلِّها
 
982. Rəvayət edilir ki, Muaz ibn Cəbəl 
 demişdir: “(Bir gün) biz İşa nama-
zını qılmaq üçün Peyğəmbəri salləllahu aleyhi və səlləm gözləyirdik. O, namaza 
(o qədər) gecikdi ki, hətta bizdən kimisi onun gəlməyəcəyini zənn etdi. 
Kimisi də: “O, namazı artıq qılmışdır”- dedi. Biz bu halda ikən, nəhayət 
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm gəldi. (Səhabələr) dedikləri sözü olduğu 
kimi ona söylədilər. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Bu nama-

                                                 
1303 Qirat deyildikdə Qiyamət günü əməlisaleh möminlərin payına düşən mükafat nəzərdə tutulur. 
1304 əl-Buxari, 532, 557, 2268, 2269. 
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zı gecikdirin, çünki siz bununla digər ümmətlərdən üstün edildiniz. Sizdən 
öncə onu heç bir ümmət qılmayıb”.1305 
 

DİNİ BAŞA DÜŞMƏK XEYİRƏ APARAN YOLDUR 
 

 واللَّه قَاسم أَنا وإِنما الدينِ، فى يفَقِّهه خيرا بِه اللَّه يرِد من« :يقُولُ � النبِى سمعتقَالََ:  �عن معاوِيةَ  - ٩٨٣
 .»اللَّه أَمر يأْتى حتى خالَفَهم من يضرهم الَ اللَّه أَمرِ علَى قَائمةً اُألمةُ هذه تزالَ ولَن يعطى،

 
983. Müaviyə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Allah kimə xeyir nəsib etmək istəsə, ona dini başa düşməyi 
müyəssər edər. Mən yalnız paylaşdırıram. Verən isə Allahdır. Bu ümmətin 
(bir qismi) Allahın əmri gəlincəyə qədər (Qiyamət qopanadək) Allahın dini 
üzərində sabit qalacaq və belələrinə müxalif olanlar onlara heç bir zərər 
verə bilməyəcəklər”.1306  
 
ÜMMƏTLƏRİN SONUNCUSU, CƏNNƏTƏ GİRƏNLƏRİN BİRİNCİSİ 
 

 ونبِيها، اُألميةُ اُألمةُ أَين: يقالُ يحاسب من وأَولُ اُألممِ، آخر نحن« :قَالَ � النبِي أَنَّ: � عباسٍ ابنِ عنِ - ٩٨٤
حفَنونَ نرلُونَ اآلخاَألو«. 

 
984. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Biz ümmətlərin ən sonuncusu, haqq-hesab olunanların isə 
ən birincisiyik. (Qiyamət günü) deyiləcək: “Yazıb-oxuya bilməyən ümmət 
və onun peyğəmbəri hanı?” Beləliklə biz ən sonuncu (ümmə və Cənnətə 
daxil olanlardan) ən birinciyik”.1307 
 

٩٨٥ - نة عاويعن مة بيدح 
 ....»وخيرها آخرها نحن أُمةً، سبعني الْقيامة يوم نكْملُ«: � اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
»كُمم إِنفَّيتو نيعبةً، سأُم متهاَ أَنريا خهمأَكْرلَى واِهللا ع«. 

 
985. Muaviyə ibn Heydə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurmuşdur: “Biz, Qiyamət günü yetmiş ümməti tamamlayacağıq. 
Biz (ümmətlərin) ən sonuncusu və ən xeyirlisiyik”. 1308  Digər rəvayətdə 

                                                 
1305 Əbu Davud, 421. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1306 əl-Buxari, 71. 
1307 İbn Məcə, 4290, 4431. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1308 İbn Məcə, 4287, 4428. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
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deyilir: “Siz yetmiş ümməti tamamladınız. Siz (ümmətlərin) ən xeyirlisi və 
Allah qatında ən hörmətlisiniz”.1309 
 

ŞƏFAƏT ÜÇÜN SAXLANILAN DUA 
 


 عن أَبِي هريرةَ  - ٩٨٦ ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر� :»وعد بِيكُلِّ نل أْتبتي اخإِنو ،هتوعد بِيلَ كُلُّ نجعةٌ. فَتابجتسةٌ م
رِكشي الَ يتأُم نم اتم نم ،اَء اللَّهلَةٌ إِنْ شائن فَهِي ،ةاميالْق موي يتةً ُألمفَاعي شتوعئًا ديش بِاللَّه«. 

 

986. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Hər peyğəmbərin qəbul edilmiş bir duası olmuşdur. Onların 
hər biri (artıq öz duasından) istifadə etmişdir. Mən isə öz duamı Qiyamət 
günü ümmətimə şəfaət etmək üçün saxlamışam. Ümmətimdən Allaha şərik 
qoşmadığı halda ölən kimsələr inşə-Allah bu şəfaətə nail olacaqlar”.1310 
 

CƏNNƏT ƏHLİNİN ƏKSƏRİYYƏTİ BU ÜMMƏTDƏNDİR 
 

٩٨٧ - نةَ عيدري بلَماَألس 
 وأَربعونَ ة،اُألم هذه من ثَمانونَ صف، ومئَة عشرونَ الْجنة أَهلُ« :قَالَ � النبِي عنِ: 
نرِ مائمِ ساُألم«. 

 

987. Bureydə əl-Əsləmi atasından 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu 

aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Cənnət əhli yüz iyirmi səfdir. Səksəni bu 
ümmətdən, qırxı isə digər ümmətlərdəndir”.1311 
 

CƏNNƏTƏ KASIBLAR VARLILARDAN DAHA TEZ GİRƏCƏKLƏR 
 


عن سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ  - ٩٨٨ بِيقَالَ �: أَنَّ الن: » فنِص مهرخؤا أَنْ يهبر دني عتأُم زجعو أَنْ الَ تجي َألرإِن
 سنة. قيلَ لسعد وكَم نِصف ذَلك الْيوم قَالَ: خمسمائَة ». يومٍ

 

988. Səd ibn Əbu Vəqqas 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurdu: “Mən ümid edirəm ki, ümmətimin (varlıları) Rəbblərinin 
dərgahında (sorğu-sual olunaraq Cənnətə girməyə) yarım gün gecikdiril-
mələrinə dözəcəklər”. Səddən 
 soruşdular: “Yarım gün nə qədərdir?” Səd 

 dedi: “Beş yüz ildir1312”.1313 

                                                 
1309 İbn Məcə, 4288, 4429. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
1310 Muslim, 491. 
1311 İbn Məcə, 4289, 4430. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1312 Allah dərgahında bir gün min ilə bərabərdir. Bu haqda Qurani-Kərimdə Allah buyurur: “O, göydən 
yerə qədər olan bütün işləri idarə edir. Sonra da bu işlər sizin saydığınız illərdən min ilə bərabər olan 
bir gündə Ona doğru yüksəlir” (əs-Səcdə 5). 
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“SİZ ALLAHIN YER ÜZÜNDƏKİ ŞAHİDLƏRİSİNİZ!” HƏDİSİ 

 
٩٨٩ -  نسِعنِ أَنب كالم �قُولُ وا يرم ةازنا بِجوا فَأَثْنهلَيا، عريفَقَالَ خ بِىالن � :»تبجو« .ثُم رى وامرا بِأُخوفَأَثْن 
 وهذَا الْجنةُ، لَه فَوجبت خيرا علَيه أَثْنيتم هذَا« :قَالَ وجبت ما � الْخطَّابِ بن عمر فَقَالَ. »وجبت« :فَقَالَ شرا علَيها
متيأَثْن هلَيا عرش تبجفَو لَه ،ارالن متاُء أَندهش ى اللَّهضِ فاَألر«.  

 
989. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “(Bir dəfə) cənazə apa-
rılarkən biz onu xoş sözlə yad edib təriflədik. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm: “Vacib oldu!”- deyə buyurdu. Sonra başqa bir cənazə aparılarkən biz 
onu xoşagəlməz sözlə yad edib pislədik. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
(yenə): “Vacib oldu!”- deyə buyurdu. Ömər ibn Xəttab: “Nə vacib oldu?”- 
deyə soruşdu. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Bunu xoş 
sözlərlə yad etdiniz, Cənnət buna vacib oldu. Onu da xoşagəlməz sözlərlə 
yad etdiniz, Cəhənnəm ona vacib oldu. Siz Allahın yer üzündəki 
şahidlərisiniz!”1314 
 

YAĞIŞIN MİSALI KİMİ OLAN ÜMMƏT 
 


 عن أَنسٍ  - ٩٩٠ ولُ اللَّهسطَرِ« �قَالَ قَالَ رثَلُ الْمى متثَلُ أُمم هرآخ أَم ريخ لُهى أَوردالَ ي.« 
 
990. Ənəs 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyur-
muşdur: “Ümmətimin misalı yağışın misalı kimidir, əvvəlinin, yoxsa 
axırının daha xeyirli olduğu bilinməz”.1315 
 

BÜTÜNLÜKLƏ CƏNNƏTƏ DÜŞƏN ÜMMƏT 
 

 فَإِنها أُمتي إِالَّ الْجنة في وبعضها النارِ في وبعضها إِالَّ أُمة من ما« :قَالَ � النبِي عنِ: � عمر ابنِ عنِ - ٩٩١
 .»الْجنة في كُلَّها

 
991. İbn Ömər � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: 
“Elə bir ümmət yoxdur ki, onun bir qismi Cəhənnəmə, bir qismi də Cən-
nətə düşməsin. Mənim ümmətim isə bütövlükdə Cənnətə düşəcəkdir”.1316 

                                                                                                                            
1313 Əbu Davud, 4350, 4352. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1314 əl-Buxari, 1367. 
1315 ət-Tirmizi, 2869, 3109; Əhməd, 11878. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir. 
1316 Xatib əl-Bağdadi “Tarixu Bağdad” 3/ 322. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5693) səhih oldu-
ğunu bildirmişdir. 



FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR                                                                                                                        389 

 
CƏNNƏTƏ SORĞU-SUALSIZ GİRƏNLƏR KİMLƏRDİR? 

 
٩٩٢ -  نعناسٍ اببولُ قَالَ: قَالَ � عسر رِ � اللَّهعتض لَياُأل عملَ معفَج بِيالن انبِيالنونَ ورمي مهعطُ مهالر 
بِيالنو سلَي هعم دى أَحتح عفي رل ادوس يمظع ا قُلْتذَا مي هتأُم هذيلَ هلْ قذَا بى هوسم همقَويلَ وق ظُرإِذَافَ فُقِاُأل إِلَى ان 
ادوُأل سماُأل يفُق يلَ ثُمي قل ظُرا انا هنا هها وني هاِء آفَاقِ فمفَإِذَا الس ادوس َأل قَداُأل ميلَ فُقق هذه كتلُ أُمخديةَ ونالْج 

نالَ مؤونَ ِءهعبرِ أَلْفًا سيابٍ بِغسح لَ ثُمخد لَمو يبين ملَه فَأَفَاض مقَالُوا الْقَوو نحن ينا الَّذنآم ا بِاللَّهنعباتو ولَهسر نحفَن 
مه الَ أَواأَوند ينوا الَّذدلي والَاِإل فا مِسا فَإِنندلي وف ةيلاهلَغَ الْجفَب بِيالن � جرفَقَالَ فَخ مه الَّذقُونَ الَ ينرتسالَ يو 

 فَقَالَ آخر فَقَام نعم قَالَ اللَّه رسولَ يا أَنا أَمنهم محصنٍ بن عكَاشةُ فَقَالَ يتوكَّلُونَ ربهِم وعلَى يكْتوونَ والَ يتطَيرونَ
مهنا أَمقَالَ أَن قَكبا سةُ بِهكَّاشع.  

 
992. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Ümmətlər mənə göstərildi. Mən bir və ya iki peyğəmbər gör-
düm, yanlarında bir neçə adam var idi. Hətta elə bir peyğəmbər də gördüm 
ki, yanında heç kəs yox idi. (Həmin vaxt) mənə böyük bir toplum gös-
tərildi. Mən soruşdum: “Bu nədir? Yoxsa bu mənim ümmətimdir?” (Mənə): 
“Bu, Musa və onun qövmüdür” - deyildi. Sonra da: “Üfüqə tərəf bax” - 
deyə əmr edildi. Mən orada bütün üfüqü tutmuş böyük bir toplum gör-
düm. (Yenə) dedilər: “Üfüqün burasına və burasına bax!” Mən orada bütün 
üfüqü tutmuş böyük bir toplum gördüm. Mənə: “Bu sənin ümmətindir. 
Onlardan yetmiş min nəfəri sorğu-sualsız Cənnətə girəcəkdir”- dedilər. 
(Bunu deyəndən) sonra Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm kimlərin (sorğu-
sualsız Cənnətə girəcəklərinə dair) açıqlama verməyib (evinə) daxil oldu. 
(Bu səbəbdən) camaatın arasına ixtilaf düşdü və onlar dedilər: “Biz Allaha 
iman gətirmiş və Onun Elçisinin ardınca gedən kimsələrik. (Demək, o 
yetmiş min nəfər) bizik, yaxud bu, müsəlman olaraq doğulmuş övladları-
mıza aiddir, çünki biz cahiliyyə dövründə dünyaya gəlmişik”. Bu söhbət 
Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və səlləm yetişdikdə o bayıra çıxıb dedi: “Bunlar 
özlərinə ovsun oxunmasını tələb etməyən 1317 , (hər hansı bir hadisəni) 
uğursuzluq əlaməti hesab etməyən1318, (müalicə məqsədilə) bədəninə dağ 

                                                 
1317 Hərfi tərcümədə ovsun deməkdir. Lakin burada ovsun deyildikdə sehr, cadu, pitik deyil, əksinə, 
mübarək sözlərlə – Allahın Kəlamı və ya Peyğəmbərin � duaları vasitəsilə xəstəni müalicə etmək 
nəzərdə tutulur.    
1318 Cahiliyyət dövründə ərəblərdən kimsə bir işi görmək istədikdə, göyə baxar və göydə gördüyü quşun 
sağ tərəfə, yaxud sol tərəfə uçmasıyla, görmək istədiyi işin uğurlu və ya uğursuz olacağını təyin edərdi. 
Habelə xoşagəlməz bir səs eşitdikdə və ya arzu edilməyən bir adam gördükdə, bunu uğursuzluq əlaməti 
hesab edərdilər. Bəziləri Şəvval ayında evlənməyi uğursuzluq sayardılar. Aişə � bu cür etiqadın batil 
olduğunu bildirib demişdir: “Allahın Elçisi mənimlə Şəvval ayında nikah bağlamış, habelə məni şəvval 
ayında öz evinə gətirmişdir...” Bundan başqa o vaxt ərəblər çərşənbə gününü, habelə Səfər ayını da 
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basmayan və yalnız Rəbbinə təvəkkül edən kimsələrdir”. Bu vaxt Ukkaşə 
ibn Mihsən dedi: “Mən onlardanammı, ey Allahın Elçisi?” Peyğəmbər 
salləllahu aleyhi və səlləm: “Bəli” - dedi. Sonra başqa bir adam ayağa qalxıb: 
“Mən də onlardanammı?”- deyə soruşdu. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
dedi: “Ukkaşə səni qabaqladı”.1319 
 

٩٩٣ -  دعنِ سلِ بهس نع�  بِىنِ النونَ أَلْفًا «قَالَ:  �ععبى ستأُم نم لَنخدلَي-  أَلْف ائَةمعبس أَو -  ملُهلُ أَوخدالَ ي
 ».حتى يدخلَ آخرهم، وجوههم علَى صورة الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ

 
993. Səhl ibn Səd � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Ümmətimdən yetmiş min, yaxud yeddi yüz min nəfər hamısı 
birdən (Cənnətə daxil olacaq). Onların üzü on dörd gecəlik ay kimi (gözəl 
və parlaq) olacaq”.1320  
 

٩٩٤ -  نِيهةَ الْجرِفَاع نع
عبد يؤمن ثُم والَّذي نفْس محمد بِيده! ما من « فَقَالَ: �قَالَ: صدرنا مع رسولِ اِهللا  
رِيكُم مساكن في الْجنة، ولَقَد يسدد إِالَّ سلك بِه في الْجنة وأَرجو أَالَّ يدخلُوها حتى تبوءوا أَنتم، ومن صلَح من ذَرا

 ».ني أَلفاً بِغريِ حسابٍأَنْ يدخلَ الْجنةَ من أُمتي ، سبع �وعدنِي ربي 

 
994. Rifaə əl-Cuhəni 
 belə rəvayət edir: “(Bir dəfə) biz Allah Elçisi salləllahu 

aleyhi və səlləm ilə yola düşdük. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: 
“Muhəmmədin canı Əlində Olana and olsun! İman gətirərək doğru yoldan 
ayrılmayan elə bir qul yoxdur ki, Cənnətə daxil edilməsin. Ümid edirəm ki, 
siz və nəslinizdən əməlisaleh olanlar Cənnətdəki yerlərdə məskunlaşma-
yınca (bir kimsə Cənnətə) girməyəcək. Rəbbim � ümmətimdən yetmiş min 
nəfəri sorğu-sualsız Cənnətə daxil etməyi1321 qəti olaraq mənə vəd etdi”.1322 
 

٩٩٥ - نةَ أَبِي عامأُم  
 والَ حسابٍ، بِغيرِ أَلْفًا سبعني أُمتي من الْجنةَ يدخلَ أَنْ ربي وعدنِي: قَالَ � النبِي عنِ

                                                                                                                            
uğuzsuz əlamət hesab edərdilər. Qeyd etmək lazımdır ki, bunların və bunlara bənzər inancların hamısı 
batildir...” (“əl-Qovlul-Mufid”, 1/ 103-104). 
1319 əl-Buxari, 5705; Muslim, 220. 
1320 əl-Buxari, 3247. 
1321 Digər rəvayətdə bu məsələyə aydınlıq gətirilərək deyilir: “Əbu Bəkr əs-Siddiq 
 rəvayət edir ki, 
Peyğəmbər � demişdir: “Ümmətimdən yetmiş min nəfər sorğu-sualsız Cənnətə girəcək. Onların üzü 
bədr gecəsindəki ay kimi nur saçacaq, qəlbləri də (mömin) bir adamın qəlbi kimi olacaq. Rəbbimdən 
bundan artığını istədim, O mənə (həmin yetmiş min nəfərdən) hər bir kəslə yetmiş min də əlavə 
Cənnətə sorğu-sualsız girəcəyini nəsib etdi”. Əhməd, 22. əl-Albani “Sahihul-Camius-Sağir”də (№ 1057) 
səhih olduğunu bildirmişdir. 
1322 İbn Məcə, 4285, 4426. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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  . �ربي حثَيات من اتحثَي وثَالَثَ أَلْفًا سبعونَ أَلْف كُلِّ مع عذَابٍ

 
995. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Mənim Rəbbim ümmətimdən yetmiş min nəfəri sorğu-sualsız 
və cəzasız Cənnətə daxil edəcəyini mənə vəd etmişdir. Onlardan hər min 
nəfərlə bərabər yetmiş min nəfər və Rəbbimin üç ovcu qədər (Cənnətə daxil 
olacaqdır)“.1323  

                                                 
1323 Əhməd, 22357, 22659. əl-Albani “Mişkətul-Məsabih”də (№ 5556) səhih olduğunu bildirmişdir.  
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ALLAHA ƏN SEVİMLİ OLAN ƏMƏL 

 
٩٩٦ - نةَ عشائلَ أَنَّ: � عوسأكْلَفوا« :قَالَ � اِهللا ر نلِ مما الْعيقُونَ، مطلُّ الَ اَهللا فَإِنَّ تمى يتلُّوا، حمإِنَّ تو 
بلِ أَحماِهللا إِلَى الْع هموإِنْ أَدكَانَ. »قَلَّ ولَ إِذَا ومالً عمع هتأَثْب. 

 
996. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: 
“Bacardığınız əməli boynunuza götürün. Çünki, siz usanmadıqca Allah 
usanmaz. Şübhəsiz ki, əməllərdən Allaha ən sevimli olanı, az olsa belə 
davamiyyətli olanıdır”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bir əməl etdisə, 
onda davamiyyətli olardı”.1324 
 

ƏN YAXŞI QAZANC 
 

 »عملُ الرجلِ بِيده وكُلُّ بيعٍ مبرورٍ«قَالَ قيلَ يا رسولَ اللَّه أَى الْكَسبِ أَطْيب قَالَ 
  عن رافعِ بنِ خديجٍ - ٩٩٧
 
997. Rafi ibn Xədic 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və 

səlləm soruşdular: “Ən yaxşı qazanc hansıdır?” O: “Kişinin öz zəhməti və 
halal ticarət yolu ilə əldə etdiyi qazanc”- deyə cavab verdi”.1325 
 

٩٩٨ - نةَ عشائع  �ولُ قَالَ قَالَتسر إِنَّ« � اللَّه با أَطْيم مأَكَلْت نم بِكُمإِنَّ كَسو كُمالَدأَو نم بِكُمكَس« 

 
998. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“İnsanın ən gözəl yeməyi onun öz qazancıdır. Həqiqətən, övladlarınız da 
sizin qazancınızdandır”.1326 
 

٩٩٩ -  نةَ أَبِىعريره �ولَ أَنَّ سر ى« :قَالَ � اللَّهالَّذفِْسى ون هدذَ َألنْ بِيأْخي دأَحكُم لَهبح بطتحلَى فَيع رِهظَه 
ريخ لَه نأَنْ م ىأْتالً، يجر ،أَلَهسفَي طَاهأَع أَو هعنم«.  

 
999. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Canım Əlində olan Allaha and olsun ki, birinizin ip götürüb bir 
şələ odun yığaraq, belində (bazara) aparması, onun üçün kiməsə ağız 
açmaqdan daha xeyirlidir. Həm də bilmək olmaz, (o adam) ona istədiyini 

                                                 
1324 Əbu Davud, 1368, 1370. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1325 Əhməd, 17304, 17728. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1688, 1691) səhih li-ğeyrihi oldu-
ğunu bildirmişdir. 
1326 ət-Tirmizi, 1358, 1409. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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verəcək, yoxsa imtina edəcək”.1327 
 

ONLARI GÖRƏNDƏ ALLAH YADA DÜŞƏR 
 

أال أخربكم خبياركم قالوا بلى قال الذين إذا رءوا ذكر اهللا أفال  �قال النيب  قالت� عن أمساء بنت يزيد  - ١٠٠٠
 أخربكم بشراركم قالوا بلى قال املشاءون بالنميمة املفسدون بني األحبة الباغون الربآء العنت

 
1000. Əsma bint Yəzid 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Sizə ən xeyirliniz barədə xəbər verimmi?” (Səhabələr): “Bəli!”- 
deyə cavab verdilər. O dedi: “O kəslər ki, onları görəndə Allah yada düşər! 
Sizə ən pisiniz barədə xəbər verimmi?” Onlar: “Bəli!”- deyə cavab verdilər. 
O dedi: “Söz gəzdirənlər, dostların arasını vuranlar, günahsız insanları 
çətinliyə salanlar”.1328 
 

١٠٠١ - نةَ أَبِي عريره 
 نفِْسي والَّذي: فَقَالَ ويتحدثُونَ، يضحكُونَ أَصحابِه من رهط علَى � النبِي خرج: قَالَ 
،هدبِي ونَ لَولَمعا تم لَمأَع مكْتحلَض يلًا،قَل متكَيلَبا، وريكَث ثُم فرصكَى انأَبو ،مى الْقَوحأَوو اللَّه � ها: إِلَيي ،دمحم مل 
 .وقَارِبوا وسددوا، أَبشروا،: فَقَالَ � النبِي فَرجع عبادي؟، تقَنطُ

 
1001. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm bir 
dəstə gülüb-danışan səhabələrinin yanına gəlib dedi: “Canım Əlində Olana 
and olsun ki, əgər mənim bildiklərimi bilsəydiniz, az gülüb çox ağlayar-
dınız”. O çıxıb getdikdən sonra səhabələr ağladı. Allah � isə ona belə vəhy 
etdi: “Ey Muhəmməd! Nə üçün qullarımı ruhdan salırsan?” Peyğəmbər 
salləllahu aleyhi və səlləm geri dönüb dedi: “Elə isə (qazandığınız savaba) 
sevinin, doğru yol tutun və (ən kamil olanı yerinə yetirə bilməsəniz, heç 
olmasa ona) yaxınlaşın”.1329 
 

ALLAH ONA GÖRƏ EDİLƏN YAXŞILIQLARI PUÇ ETMƏZ 
 

١٠٠٢ -  نيمِعكنِ حامٍ بزح � قتى أَعف ةيلاهائَةَ الْجم ،ةقَبلَ رمحلَى وع ائَةريٍ، معا بفَلَم لَملَ أَسملَى حع ائَةريٍ معب 
قتأَعائَةَ وم ،ةقَبقَالَ ر أَلْتولَ فَسسر اللَّه � ا فَقُلْتولَ يسر ،اللَّه تأَياَء أَريأَش تا كُنهعنى أَصف ،ةيلاهالْج تكُن 

 وصلَة عتاقَة أَو صدقَة من الْجاهلية فى بِها أَتحنثُ كُنت أَشياَء أَرأَيت اللَّه رسولَ يا قُلْت( بِها، أَتبرر يعنِى بِها، أَتحنثُ
  .»خيرٍ من لَك سلَف ما علَى أَسلَمت« :� اللَّه رسولُ فَقَالَ :قَالَ )أَجرٍ من فيها فَهلْ رحمٍ

                                                 
1327 əl-Buxari, 1470. 
1328 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 323. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
1329 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 254. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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1002. Həkim ibn Hizam � cahiliyyət dövründə yüz kölə azad etmiş və yüz 
dəvə paylamışdı. 1330  Habelə müsəlman olduqdan sonra da yüz dəvə 
payladı və yüz kölə azad etdi. (Həkim) deyir: “Mən Peyğəmbərə salləllahu 

aleyhi və səlləm dedim: “Ey Allahın elçisi! Mənim cahiliyyət dövründə etdi-
yim yaxşılıqlar barədə nə deyə bilərsən?” (Digər rəvayətdə deyilir: “Ey 
Allahın Elçisi! De görüm, cahiliyyət dövründə sədəqə vermək, qul azad et-
mək və qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirmək kimi gördüyüm yaxşı 
işlərə görə mənə savab yazılırmı?”1331). Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Sən olub-keçən yaxşılıqlarla bərabər müsəlman oldun!”1332  
 

NUR SAÇAN AĞ SAÇLAR 
 


 عن عمرِو بنِ عبسةَ  - ١٠٠٣ ولَ اللَّهسقَالَ  �أَنَّ ر»ةاميالْق موا يورن لَه تكَان بِيلِ اللَّهى سةً فبيش ابش نم.« 
 
1003. Amr ibn Abəsə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Kim Allahın yolunda (çalışaraq saç-saqqalını) ağardarsa, bu, 
Qiyamət günü onun üçün nur olacaqdır”.1333 
 

١٠٠٤ - نةَ أَبِي عريره 
 في شيبةً ابش ومن الْقيامة، يوم نور فَإِنه الشيب، تنتفُوا ال« :قَالَ � اِهللا رسولَ أَنَّ: 
 .»درجةٌ بِها لَه ورفع خطيئةٌ، بِها عنه وحطَّ حسنةً، بِها لَه كُتب اِإلسالَمِ،

 
1004. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki,  Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Ağ saçları qoparmayın, çünki o, Qiyamət günü nur olacaq. 
Kimin saçları İslamda ağararsa, hər ağ saça görə ona bir savab yazılar, bir 
günahı silinər və bir dərəcə yüksəldilər”.1334 
 

١٠٠٥ - نالَةَ عنِ فُضب ديبع 
 يوم نوراً لَه نتكَا اِهللا سبِيلِ في اِإلسالمِ في شيبةً شاب من« :قَالَ � النبِي أَنَّ: 
ةاميلٌ فَقَالَ. »الْقجر دنع كاالً فَإِنَّ: ذَلفُونَ رِجتني ،بيفَقَالَ الش بِيالن �: »ناَء مش فتنفَلْي هورن«. 

 
1005. Fudalə ibn Ubeyd 
 rəvayət edir ki,  Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Kimin İslamda Allah yolunda saçları ağararsa, bu, Qiya-
mət günü onun üçün nur olacaq”. Bu zaman bir kişi belə dedi: “Həqiqətən 

                                                 
1330 Həkim ibn Hizam 
 bu dəvələri insanlara onların müvəqqəti istifadəsi üçün verərdi.  
1331 əl-Buxari, 1436. 
1332 əl-Buxari, 2538. 
1333 ət-Tirmizi, 1635, 1735. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
1334 İbn Hibban, 2974. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
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də, kişilər ağ saçı qoparırlar”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: 
“Kim istəyirsə, öz nurunu qoparsın”.1335 
 

XOŞBƏXTLİYİN ƏLAMƏTLƏRİ 
 

قال: ثالثةٌ من السعادة وثالثةٌ من الشقاِء فَمن السعادة املَرأةُ الصالحةُ  �عن حممد بن سعد عن أبيه: أن  - ١٠٠٦
حقُك بأصحابِك والدار تكُونُ واسعةً تراها فَتعجِبك وتغيب عنها فَتأْمنها على نفِْسها ومالك والدابةُ تكُونُ وطيئَةً فَتلْ

ى نفِْسها ومالك والدابةُ كَثريةَ املَرافقِ ومن الشقاِء املَرأةُ تراها فَتسوُءك وتحملُ لسانِها علَيك وإِنْ غبت عنها مل تأمنها عل
 تها لَم تلْحقْك بأصحابِك والدار تكُونُ ضيقَةً قَليلَةَ املَرافقِتكُون قَطُوفاً فإنْ ضربتها أتعبتك وإنْ تركْ

 
1006. Muhəmməd ibn Səd atasından 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu 

aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Üç şey xoşbəxtliyin, üç şey isə bədbəxtliyin 
əlamətləridir. Xoşbəxtliyin (birinci əlaməti odur ki,) həyat yoldaşın əməli-
saleh qadın olsun, onu görərkən halın daha xoş olsun. Ondan ayrı düşdük-
də isə həm ondan, həm də əmlakından arxayın ola biləsən. (İkinci əlamət 
odur ki,) səni dostlarına çatdıra biləcək yüngül miniyin olmasıdır. Üçüncü 
əlamət isə; geniş və çox xidmətli mənzilə sahib olmaqdır. Bədbəxtliyin 
əlamətlərinə gəldikdə onlardan birincisi odur ki, həyat yoldaşınla üz-üzə 
gəlməyin halının pisləşməsinə səbəb olsun, onun dilindən daim əziyyət 
çəkmiş olasan və ondan ayrıldığın zaman nə onun özündən, nə də öz əmla-
kından arxayın ola biləsən. İkinci əlamət; ağır tərpənən miniyin olmasıdır 
ki, onu vurduğun zaman səni yorar, buraxdığın zaman səni dostlarına 
yetişdirməz. Üçüncü əlamət isə; az xidmətli mənzilə sahib olmaqdır”.1336 
 

UZUNÖMÜRLÜ MÜSƏLMANIN FƏZİLƏTİ 
 

وكَانَ إِسالَمهما جميعاً، فَكَانَ  �: أَنَّ رجلَنيِ من بلى قَدما علَى رسولُ اِهللا 
عن طَلْحةَ بنِ عبيد اِهللا  - ١٠٠٧
هِدتجا الْمزرِ، فَغاآلخ ناداً مهتاج دا أَشمهدةُ  أَحقَالَ طَلْح ،فِّيوت ةً ثُمنس هدعب ركَثَ اآلخم شهِد ثُمتا فَاسمهنم
 :

نَ لفَأَذ ةنالْج نم ارِجخ جرا فَخا بِهِمإِذْا أَن ةنابِ الْجب ندا عا أَنينامِ: بني الْمف أيتا، ثُفَرمهنر ماآلخ فِّيوي تلَّذ جرخ م
حةُ يطَلح حبفَأَص ،دعب لَك أَني لَم كجِع فَإِنفَقَالَ: ار إِلَي عجر ثُم هِدشتي اسلَّذنَ لفَأَذ ،كذَلوا لجِبفَع ،اسالن ثُ بِهد

فَقَالُوا: يا رسولَ اِهللا! هذَا كَانَ أَشد » ذَلك تعجبونَ؟من أَي « وحدثوه الْحديثَ فَقَالَ: �فَبلَغَ ذَلك رسولُ اِهللا 
» أَلَيس قَد مكَثَ هذَا بعده سنةً؟« :�الرجلَنيِ اجتهاداً، ثُم استشهِد ودخلَ هذَا اآلخر الْجنةَ قَبلَه؟ فَقَالَ رسولُ اِهللا 

                                                 
1335  Əhməd, 23998; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 783. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 
2092) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1244) həsən olduğunu bildirmişdir. 
1336 əl-Hakim, 2684. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3056) həsən olduğunu bildirmişdir. 
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فَما « :�قَالُوا: بلَى، قَالَ رسولُ اِهللا » أَدرك رمضانَ فَصام وصلَّى كَذَا وكَذَا من سجدة في السنة؟و« قَالُوا: بلَى، قَالَ:

 ».بينهما أَبعد مما بين الَّسماِءَ واَألرضِ
 
1007. Rəvayət edilir ki, Talhə ibn Ubeydullah 
 belə demişdir: “Bəli 
qəbiləsindən olan iki kişi Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm yanına 
gəldi. İkisi də İslamı eyni vaxtda qəbul etmişdilər. Biri digərindən daha çox 
çalışqan idi. Çalışqan döyüşdü və şəhid oldu. Digəri ondan sonra bir il 
yaşayıb vəfat etdi”. Talhə 
 dedi: “Mən yuxuda gördüm ki, Cənnətin 
qapısının yanında o iki adamla qarşılaşmışam. Sonra Cənnətdən bir nəfər 
çıxaraq bu iki adamdan axırıncı vəfat edənə (Cənnətə girməsi üçün) izn 
verdi. Daha sonra o çıxaraq şəhid olana (Cənnətə girməsi üçün) izn verdi 
və yanıma qayıdıb dedi: “Sən geri qayıt, çünki sənin (Cənnətə girmək) 
vaxtın hələ gəlməyib”. Talhə 
 səhər yuxusunu insanlara danışdı və onlar 
buna təəccübləndilər. Bu, Allah Elçisinə salləllahu aleyhi və səlləm çatdı və ona 
hadisəni danışdılar. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Nəyə 
təəccüblənirsiniz?” Dedilər: “Ey Allahın Elçisi! Bu, ikincisindən daha çalış-
qan idi. Sonra o şəhid oldu. Halbuki, digəri Cənnətə ondan əvvəl girdi”. 
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Məgər o, şəhiddən sonra bir il çox 
yaşamadımı?” Onlar: “Bəli” - dedilər. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
dedi: “Məgər o, Ramazan ayına çataraq oruc tutmayıbmı, bir ildə bu qədər 
namaz qılıb, səcdə etməyibmi?” Onlar: “Bəli” - dedilər. Allah Elçisi salləllahu 

aleyhi və səlləm dedi: “Elə isə onlar arasında fərq yerlə göy arasında olan 
məsafədən daha çoxdur”.1337 
 

١٠٠٨ - نع يدبنِ عب داللَمي خالس 
 بعده اآلخر ومات أَحدهما، فَقُتلَ رجلَنيِ بني � اِهللا رسولُ آخى: قَالَ 
ةعمبِج أَو حا،نها ولينفَص لَيهلُ فَقَالَ عوسا« :� اِهللا ر؟ مما. »قُلتا: فقُلننوعد ا لَهقُلنو :مر اللَّهاغْف لَه قْهأَلْحبِه واحبِص 

 بينهما إِنَّ عمله بعد هوعمل هصوم في شعبة شك صومه بعد وصومه صالَته، بعد صالَته فَأَين« :� اِهللا رسولُ فَقَالَ
 .»واألرضِ السماِء بين كَما

 
1008. Ubeyd ibn Xalid əs-Suləmi 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu 

aleyhi və səlləm iki kişinin arasında qardaşlıq təyin etmişdi. Onlardan biri 
öldürüldü. Ondan sonra bir həftə və ya bir həftəyə yaxın müddətdə digəri 
vəfat etdi. Biz onun cənazə namazını qıldıq. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm soruşdu: “Nə dua etdiniz?” Biz dedik: “Onun üçün belə dua etdik: 
“Allahım, onu bağışla və dostuna qovuşdur!” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

                                                 
1337 İbn Məcə, 3925, 4059. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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səlləm buyurdu: “Öldürülənin namazlarından sonra dostunun qıldığı 
namazlar bəs haradadır?  Öldürülənin tutduğu oruclardan sonra dostunun 
tutduğu oruclar bəs haradadır?1338 Onların arasında yerlə göy arasında olan 
məsafə qədər fərq vardır1339”.1340 
 

 ».من طَالَ عمره وحسن عملُه«أَنَّ أَعرابِيا قَالَ يا رسولَ اللَّه من خير الناسِ قَالَ 
 عن عبد اللَّه بنِ بسرٍ  - ١٠٠٩
 
1009. Abdullah bin Busr 
 rəvayət edir ki: “Bir bədəvi dedi: “Ey Allahın 
Elçisi, ən xeyirli insan kimdir?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: 
“Ömrü uzun və əməli gözəl olan kimsə”.1341 
 

ADƏM OĞLUNDAN OLAN ƏMƏLİSALEHLƏRİN FƏZİLƏTİ 
 

 تقَالَ اجلنة خلق ملا تعاىل اهللا أن: ومرفوعا موقوفا أيضا�  عمر وابن عمر عن اهللا عبد عن روينا قد - ١٠١٠
 الَ وجلَالي وعزتي: تعاىل اهللا فقال ويشربون فيها يأْكُلُونَ الدنيا آدم لبين خلقت فإنك هذه لنا اجعل ربنا يا: الْمالَئكَةُ

  . فَكَانَ كُن:  لَه قُلْت كَمن بِيدي خلَقْت من ذُرية صالح أَجعلُ
 
1010. Abdullah ibn Amr və Abdullah ibn Ömər � mövquf1342 və mərfu1343 
sənədlə rəvayət edirlər: “Uca Allah Cənnəti yaratdıqda mələklər dedilər: 
“Ey Rəbbimiz, bunu bizim üçün et, Adəm övladı üçün dünyanı yaratmı-
san. Onlar orada yeyir və içirlər”. Uca Allah buyurdu: “İzzətimə və Ucalığı-
ma and olsun! Öz əllərimlə yaratdığım bəndənin əməlisaleh nəslini, “Ol!”- 
deməklə olan bir tayfaya bərabər tutmaram”.1344 
 
 
                                                 
1338 Hədisi rəvayət edən Şöbə adlı ravi şəkk edərək Peyğəmbərin � orucla bərabər “Öldürülənin etdiyi 
xeyirli əməllərdən sonra, dostunun etdiyi xeyirli əməllər bəs haradadır?”- ifadəsini də işlətməsini 
bildirmişdir. 
1339 Yəni, bu adam dostundan bir həftə sonra vəfat etmiş, bu müddət ərzində yaxşı əməllər etmiş və 
əlavə savablar qazanmışdır. Bu o demək deyildir ki, ölən hər bir kəs ondan əvvəl ölən kəsdən daha 
fəzilətlidir. Lakin bu ona dəlalət edir ki, insan Allaha itaət edərək yaşadıqca, savablar qazanmış olur. 
Həmçinin bu, yataqda ölən və şəhiddən üstün sayılan kimsəyə də aid edilə bilər, məsələn, əgər o, 
siddiqlərdən olmuşdursa. Məlumdur ki, Əbu Bəkr əs-Siddiq 
 Peyğəmbərlərdən � sonra bütün 
insanlardan, hətta şəhidlərdən də üstündür. Ola bilsin ki, hədisdə qeyd olunan adam da siddiqlərdən 
sayılmış olsun.   
1340 Əbu Davud, 2524, 2526. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1341 ət-Tirmizi, 2329, 2499; Əhməd, 17030. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1342  Səhabələr və ya onların tələbələri olan tabiinlərin sözü olan, Peyğəmbərə � nisbət edilməyən 
rəvayətlər. 
1343 Peyğəmbərə � nisbət edilən hədislər. 
1344 əd-Dərimi “Radd alə Bişrul-Mərrisi” 1/ 256. Səlim ibn İyd əl-Hilali mövquf olduğunu bildirmişdir. 
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TƏVAZÖKARLIQ 

 

 عن أَبِي هريرةَ - ١٠١١ :نلِ عوسا«: قَالَ � اِهللا رم تقَصقَةٌ ندص نالٍ، ما ممو اداُهللا ز بفْوٍ داًعا، إِالَّ بِعزا عمو 
عاضوت دةُ إِالَّ ِهللا أَحفَعاُهللا ر«. 

 
1011. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Sədəqə vermək malı əskiltməz. Bağışlayan olduğuna görə Allah 
qulunun izzətini artırar. Bir kimsə Allah üçün təvazökar olarsa, Allah onu 
ucaldar”.1345 
 

١٠١٢ - نع رمع 
 يزِيد وجعلَ. »هكَذَا لى تواضع من« وتعالَى تبارك اللَّه يقُولُ قَالَ - رفَعه إِالَّ أَعلَمه الَ قَالَ -  
ناطب ضِ إِلَى كَفِّهاَألر أَداواهضِ إِلَى ناَألر »هتفَعكَذَا رلَ. »هعجو ناطب اِء إِلَى كَفِّهما السهفَعرو وحاِء نمالس. 

 
1012. Ömər 
 demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm ovcunu yerə 
tərəf yaxınlaşdıraraq dedi: “Uca Allah buyurur: “Mənim üçün bu cür 
təvazökar olanı Mən belə ucaldaram”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
bunu deyərək ovcunu səmaya qaldırdı”.1346 
 

١٠١٣ -  أَبِيه نع نِىهسٍ الْجنِ أَنب اذعنِ ملِ بهس نع 
 ولَ اللَّهسا«قَالَ  �أَنَّ رعاضواسِ تاللِّب كرت نم  وهو لَّهل
لَلِ اِإلميح أَى نم هريخى يتقِ حالَئُءوسِ الْخلَى رع ةاميالْق موي اللَّه اهعد هلَيع رقْدايهسلْباَء يش ان.« 

 
1013. Səhl ibn Muaz ibn Ənəs əl-Cuhəni atasından 
 rəvayət edir ki, Allah 
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Kim Allah üçün təvazökar oldu-
ğuna görə bir libası geyinmək iqtidarında ola-ola onu tərk edərsə, Qiyamət 
günü Allah iman libaslarından istədiyini seçməsi üçün onu məxluqlarının 
qarşısına çağıracaq”.1347 
 

ƏDALƏTLİ OLMAQ 
 

١٠١٤ - نرٍو  عمنِ عب اللَّه دبع 
 بِيالن لُغُ بِهبكْرٍ يو بأَبرٍ ويمن نرٍ قَالَ �قَالَ ابيهز يثدي حفو  ولُ اللَّهسقَالَ ر� 
يمني الَّذين يعدلُونَ في حكْمهِم وأَهليهِم  وكلْتا يديه �إِنَّ الْمقِْسطني عند اللَّه علَى منابِر من نورٍ عن يمنيِ الرحمنِ 

 وما ولُوا

                                                 
1345 Muslim, 2588, 4689. 
1346 Əhməd, 292, 309, 316. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2894) hədisin səhih olduğunu 
bildirmişdir.  
1347 ət-Tirmizi, 2481, 2669. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
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1014. Abdullah ibn Amr 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm belə söyləmişdir: “Ailələrinə və məsuliyyət daşıdıqlarına hökm 
verməkdə ədalətli olanlar (Qiyamət günü) nurdan olan minbərlərin üzərin-
də ər-Rahmənin � sağ tərəfində olacaqlar. Onun hər iki Əli sağdır”.1348 
 

ALLAH BARƏSİNDƏ GÖZƏL ZƏNN 
 

 يحِسن بِاللَّه الظَّن قَبلَ وفَاته بِثَلَاث يقُولُ لَا يموتن أَحدكُم إِلَّا وهو �سمعت النبِي  قَالَ
 عن جابِرٍ  - ١٠١٥
 
1015. Cabir 
 demişdir: “Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm vəfatından 
üç gün əvvəl belə dediyini eşitdim: “Sizdən biriniz Allah barəsində gözəl 
zənn bəsləyərək ölsün”.1349 
 

MƏCLİSDƏ QİBLƏYƏ YÖNƏLMƏYİN FƏZİLƏTİ 
 

  ».إِنَّ لكُلِّ شيء سيداً، وإِنَّ سيد الْمجالسِ قُبالَةُ الْقبلَة« :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
عن أَبِي هريرةَ  - ١٠١٦
 
1016. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Şübhəsiz ki, hər bir şeyin şərəfi vardır. Məclisin şərəfi isə qibləyə 
yönəlməkdir”.1350 
 

ASANLAŞDIRIN 
 

 يسروا وال تعسروا وسكنوا وال تنفروا �قال قال النيب 
 أنس بن مالك  نع - ١٠١٧
 
1017. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
dedi: “Asanlaşdırın, çətinləşdirməyin. Rahatlaşdırın, nifrət oyatmayın”.1351 
 

١٠١٨ - نةَ أَبِي عريره 
 .»الْقيامة يوم عثْرته اُهللا أَقَالَ مسلماً أَقَالَ من« :� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
 
1018. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bu-
yurmuşdur: “Kim bir müsəlmana aldığı malı geri qaytararsa, Allah Qiya-
mət günü onun günahlarını bağışlayar”.1352 
                                                 
1348 Muslim, 1827, 3406, 4825. 
1349 Muslim, 2877, 5124, 7410. 
1350 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 2354. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3085) və “Silsilə-
tul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2645) həsən olduğunu bildirmişdir. 
1351 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 473. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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١٠١٩ - نانَ عثْمنِ عفَّانَ بع 
 رِيامشت سهلًا كَانَ رجلًا الْجنةَ � اللَّه أَدخلَ يقُولُ � اللَّه رسولَ سمعت قَالَ 

  ومقْتضيا وبائعا و قَاضيا
 
1019. Osman ibn Əffan 
 demişdir: “Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm 
belə buyurduğunu eşitdim: “Asanlaşdıran müştərini, satıcını, haqqı 
(borcunu) ödəyəni və haqqını (borcunu) mülayimliklə tələb edən kimsəni 
Allah � Cənnətə salar”.1353 
 

١٠٢٠ - نةَ أَبِي عريره 
  .النارِ علَى اللَّه حرمه قَرِيبا لَينا هينا كَانَ من: قَالَ � النبِي عنِ 

 
1020. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
belə buyurdu: “Asanlaşdıran, xoş və mülayim olana Allah Cəhənnəmi 
haram edər”.1354 
 

NEMƏTLƏRƏ İTAƏT ETMƏKLƏ NAİL OLMAQ OLAR 
 

١٠٢١ - نفَةَ عذَيح 
 رب ولُرس هذَا: فَقَالَ فَجلَسوا إِلَيه فَأَقْبلُوا إِلَي، هلُموا: فَقَالَ الناس، فَدعا � النبِي قَام: قَالَ 
نيالَمرِيلُ الْعفَثَ � جِبي ني فعور هالَ أَن وتمت فْسى نتلَ حكْمتسا، تقَهإِنْ رِزطَأَ وا، أَبهلَيقُوا عفَات لُوا اللَّهمأَجي وف 
 .بِطَاعته إِالَّ عنده ما ينالُ الَ اللَّه فَإِنَّ اِهللا يةبِمعص تأْخذُوه أَنْ الرزقِ استبطَاُء يحملَنكُم والَ الطَّلَبِ،

 
1021. Huzeyfə 
 demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm ayağa qalxa-
raq insanları çağırıb dedi: “Mənə tərəf gəlin!” Onlar Peyğəmbərə salləllahu 

aleyhi və səlləm yaxınlaşıb oturdular. O buyurdu: “Bu, aləmlərin Rəbbinin 
elçisi Cəbraildir �, mənə vəhy etdi ki, heç bir kəs ruzisi tamamlanmamış 
ölməz, hətta geciksə belə. Allahdan qorxun və ruzi axtardıqda halalını 
axtarın. Ruzinin gecikməsi onu Allaha asiliklə əldə etməyə sizi vadar 
etməsin. Həqiqətən, Allah yanında olanı (Allahın nemətlərini) yalnız Ona 
itaət etməklə əldə etmək olar“.1355 
 

١٠٢٢ -  كالنِ مسِ بأَن نع �ثَدح هأَن  ولِ اللَّهسر نال �ع نةً مما طُعبِه مةً أُطْعنسلَ حمإِذَا ع را إِنَّ الْكَافأَما ويند
هتلَى طَاعا عيني الدقًا فرِز هبقعيو ةري الْآخف هاتنسح لَه رخدي فَإِنَّ اللَّه نمؤالْم 

 
                                                                                                                            
1352 İbn Məcə, 2199, 2283. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1353 ən-Nəsəi, 4696, 4713. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
1354 əl-Hakim, 435; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 8122, 8123. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6484) 
səhih olduğunu bildirmişdir. 
1355 əl-Bəzzar, 2914. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1702) həsən səhih olduğunu bildirib. 
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1022. Ənəs � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyur-
muşdur: “Kafir bir yaxşılıq etdikdə ona bir dünya neməti verilir. Möminə 
gəlincə Allah onun yaxşılıqlarını (yaxşı əməllərinin savabını) Axirətə saxla-
yır. Bununla yanaşı itaətinə görə ona dünyada da ruzi verir”.1356 
 

١٠٢٣ -  كالنِ مسِ بأَن نع 
ا يظْلم مؤمنا حسنةً يعطَى بِها في الدنيا ويجزى بِها إِنَّ اللَّه لَ �قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ
الْآخرة لَم تكُن لَه حسنةٌ يجزى في الْآخرة وأَما الْكَافر فَيطْعم بِحسنات ما عملَ بِها للَّه في الدنيا حتى إِذَا أَفْضى إِلَى 

 بِها
 
1023. Ənəs 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyur-
muşdur: “Şübhəsiz ki, Allah möminə etdiyi yaxşılığa görə zülm etməz, ona 
həm dünyada, həm də Axirətdə əvəzini verər. Kafirə gəlincə isə Allah üçün 
etdiyi yaxşı əməllərə görə ona bu dünyada ruzi verilər. Axirətdə isə əvəzi 
veriləcək heç bir yaxşı əməli qalmayacaqdır”.1357 
 

QOHUMLARLA ƏLAQƏLƏRİ BİRLƏŞDİRƏN 
 

فقال يا رسول اهللا ان يل قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم  �قال اتى رجل النيب 
 عن أىب هريرة  - ١٠٢٤
ل لئن كان كما تقول كأمنا تسفهم املل وال يزال معك من اهللا ظهري عليهم ويسيئون إىل وجيهلون على وأحلم عنهم قا

 ما دمت على ذلك
 
1024. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, bir kişi Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və 

səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mənim qohumlarım var. Mən 
onlarla əlaqələri birləşdirir, onlar isə mənimlə əlaqələri kəsirlər, mən onlara 
yaxşılıq edir, onlar isə mənə pislik edirlər, mən onlarla mülayim danışır, 
onlar isə mənimlə kobud rəftar edirlər”. O dedi: “Əgər sən deyən kimi-
dirsə, onda elə bil ki, sən onlara isti kül yedizdirirsən. Bu cür rəftarın da-
vam edənədək Allah tərəfindən onlara qarşı sənin yanında (onların əziy-
yətlərini dəf edən) köməkçi olar”.1358 
 

 فليصل رمحه أثرهقال من أحب أن يبسط له يف رزقه وأن ينسأ له يف  �أن رسول اهللا 
 أنس بن مالك  - ١٠٢٥
 
1025. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 

                                                 
1356 Muslim, 2808, 5023, 7268. 
1357 Muslim, 2808, 5022, 7267. 
1358 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 52. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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belə buyurdu: “Qoy ruzisinin çoxalmasını və ömrünün uzadılmasını istə-
yən kimsə, qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirsin”.1359 
 

 لهمن اتقى ربه ووصل رمحه أنسى له يف عمره وثرى ماله وأحبه أه� عن بن عمر  - ١٠٢٦
 
1026. İbn Ömər 
 dedi: “Rəbbindən qorxan və qohumluq əlaqələrini möh-
kəmləndirən kimsənin ömrü uzanar, var-dövləti artar və əhli onu se-
vər”.1360 
 

في الْمالِ، محبةٌ في اَألهلِ،  صلَةُ الْقَرابة مثْراةٌ« يقُولُ: �قَالَ: سمعت رسولَ اِهللا  
عن عمرِو بنِ سهلٍ  - ١٠٢٧
 ».منسأةٌ في اَألجلِ

 
1027. Amr ibn Səhl 
 demişdir: “Mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm 
belə dediyini eşitdim: “Qohumluq əlaqələrini möhkəmlətmək malı 
çoxaldır, ailədə mehribanlıq yaradır və ömrü uzadır”.1361 
 

KÜSÜLÜLƏRİ BARIŞDIRIN! 
 

قال أال أنبئكم بدرجة أفضل من الصالة والصيام والصدقة قالوا بلى قال  �عن النيب 
 عن أىب الدرداء  - ١٠٢٨
 صالح ذات البني وفساد ذات البني هى احلالقة

 
1028. Əbu Dərdə 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Sizə namazdan, orucdan və sədəqədən daha fəzilətli bir dərəcə ba-
rədə xəbər verimmi?” (Səhabələr): “Bəli!”- deyə cavab verdilər. O dedi: 
“Küsülüləri barışdırmaqdır! Dostların arasını vurmaq isə dəlləklikdir”.1362 
 

QƏLB NƏ İLƏ YUMŞALIR? 
 

١٠٢٩ - عةَ أَبِي نريره  
 فَأَطْعم قَلْبِك تلْيِني أَردت إِنْ لَه فَقَالَ قَلْبِه قَسوةَ � اللَّه رسولِ إِلَى شكَا رجلًا أَنَّ
نيكسالْم حسامو أْسيمِ رتالْي  

 

                                                 
1359 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 56. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1360 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 58, 59. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
1361 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 7810. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3768) səhih olduğunu 
bildirmişdir. 
1362 Dəllək ülgüclə saçları qırxdığı kimi bu pis xislət də dinə xələl gətirir. əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 
391. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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1029. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, bir kişi qəlbinin sərtliyindən Allah 
Elçisinə salləllahu aleyhi və səlləm şikayət etdi. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm ona buyurdu: “Qəlbinin yumşalmasını istəyirsənsə, yoxsullara yemək 
yedirt və yetimin başına sığal çək!”1363 
 

DUL QADINLARA, KASIBLARA VƏ YETİMLƏRƏ ƏL TUTUN!  
 

الساعى على األرملة واملساكني كااهدين يف سبيل اهللا وكالذى يصوم  �عن النيب 
 عن أىب هريرة  - ١٠٣٠
 النهار ويقوم الليل

 
1030. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
dedi: “Dul qadınlara və kasıblara əl tutan kimsə, Allah yolunda olan mü-
cahid kimi, habelə, gündüz oruc tutub, gecə namaz qılan kimsə kimidir”.1364 
 

 على والساعى اجلنة يف لغريه او له اليتيم وكافل أنا يقول � اهللا رسول مسعت قالت�  عائشة عن - ١٠٣١
 اهللا سبيل يف كااهد واملسكني األرملة

 
1031. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə 
buyurdu: “Mən və özünün və ya başqasının yetiminə himayədarlıq edən 
Cənnətdə birlikdə olacağıq. Dullara və yoxsullara kömək edən isə Allah 
yolunda olan mücahid kimidir”.1365 
 

١٠٣٢ -  نلٍعهس �ولُ قَالَ: قَالَ سر ا � اللَّهلُ أَنكَافيمِ وتي الْيف ةنكَذَا الْجه ارأَشو ةاببطَى بِالسسالْوو جفَرو 
  .شيئًا بينهما

 
1032. Səhl � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm orta bar-
mağıyla işarə barmağını yan-yana azacıq aralı tutub demişdir: “Mən və 
yetimin himayədarı Cənnətdə beləcə (bu iki barmaq kimi) olacağıq”.1366 
 

وهم يكنونه بأيب احلكم فدعاه  �مع قومه فسمعهم النيب  �أنه ملا وفد إىل النيب 
 حدثين هانئ بن يزيد  - ١٠٣٣
قال ال ولكن قومي إذا اختلفوا يف شيء أتوين  فقال إن اهللا هو احلكم وإليه احلكم فلم تكنيت بأيب احلكم �النيب 

                                                 
1363 Əhməd, 7576. əl-Albani “Slisilətil-Əhədisis-Sahiha”da (№ 854) həsən olduğunu bildirmişdir. 
1364 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 131. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1365 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 4742. əl-Albani “Sahihul-Cəmius Sağir”də (№ 1476) səhih olduğunu 
bildirmişdir. 
1366 əl-Buxari, 5304. 
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قال ما أحسن هذا مث قال مالك من الولد قلت يل شريح وعبد اهللا ومسلم بنو هانئ الفريقني فحكمت بينهم فرضي كال 

يسمون رجال منهم عبد احلجر فقال  �قال فمن أكربهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح ودعا له ولولده ومسع النيب 
فقال  �ما امسك قال عبد احلجر قال ال أنت عبد اهللا قال شريح وان هانئا ملا حضر رجوعه إىل بالده أتى النيب  �النيب 

  أخربين بأي شيء يوجب يل اجلنة قال عليك حبسن الكالم وبذل الطعام
 
1033. Hani ibn Yəzid 
 rəvayət edir ki, öz tayfamla birgə Peyğəmbərin 
salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəldim. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
həmtayfalarımın məni Əbul-Həkəm çağırdıqlarını eşitdi. Peyğəmbər 
salləllahu aleyhi və səlləm məni çağırıb dedi: “Hakim Allahdır, hökm də yalnız 
Ona məxsusdur. Elə isə nə üçün özünə Əbul-Həkəm ləqəbi götürmüsən?” 
Mən dedim: “Xeyr, (elə deyil). Lakin tayfamın arasında ixtilaf düşdüyü 
zaman mənim yanıma gələr, mən də onların arasında hökm verərdim. Hər 
iki tərəf bu hökmdən razı qalardı”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: 
“Bu nə gözəldir!” Sonra (davam edib) dedi: “Övladın varmı?” Mən dedim: 
“Hanidə olan oğlanlarım Şureyh, Abdullah və Muslimdir”. Peyğəmbər 
salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Onların ən böyüyü hansıdır?” Mən dedim: 
“(Ən böyüyü) Şureyhdir”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Elə isə 
sən Əbu Şureyhsən”. Sonra həm mənə, həm də övladıma dua etdi. 
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm eşitdi ki, bir tayfa bir kişini Abdulhəcər 
çağırır. Dedi: “Adın nədir?” Kişi: “(Adım) Abdulhəcərdir”. Peyğəmbər 
salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Xeyr, sən Abdullahsan”. Şureyh deyir ki, atam 
Hani məmləkətinə qayıtmaq üçün hazırlıq gördükdə Peyğəmbərin salləllahu 

aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: “Hansı şeyi etsəm, Cənnətin mənə vacib 
olacağını mənə xəbər ver”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Gözəl 
söz söyləməyə və (möhtac olanlara) çoxlu yemək verməyə çalış”. 1367 
 

BİR GÜN ƏRZİNDƏ CƏM OLAN XİSLƏTLƏR 
 

من أصبح اليوم منكم صائما قال أبو بكر أنا قال من عاد منكم  �قال قال رسول اهللا 
 عن أىب هريرة  - ١٠٣٤
يضا قال أبو بكر أنا قال من شهد منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال من أطعم اليوم مسكينا قال أبو بكر انا اليوم مر

 قال ما اجتمع هذه اخلصال يف رجل يف يوم إال دخل اجلنة �قال مروان بلغين أن النيب 
 
1034. İbn Abbas 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
soruşdu: “Sizdən kim bu gün oruc tutub?” Əbu Bəkr 
 dedi: “Mən”. Yenə 
soruşdu: “Sizdən kim bu gün xəstəyə baş çəkib?” Əbu Bəkr 
 dedi: “Mən”. 

                                                 
1367 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 811. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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Yenə soruşdu: “Sizdən kim bu gün dəfndə iştirak edib?” Əbu Bəkr 
 dedi: 
“Mən”. Yenə soruşdu: “Kim bu gün kasıba yemək verib?” Əbu Bəkr 
 
dedi: “Mən”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Bir gün ərzində bu 
xislətlər (hansı) adamda cəm olsa, o, Cənnətə girər”.1368 
 

MÖMİNİN QƏLBİ NECƏ OLMALIDIR 
 

١٠٣٥ - نع دبنِ اِهللا عرٍو بمع 
 صدوقِ الْقَلْبِ، مخمومِ كُلُّ« :قَالَ أَفْضلُ؟ الناسِ أَي: � اِهللا لِلرسو قيلَ: قَالَ 
انقَالُوا. »اللِّس :وقدص اناللِّس رِفهعا نفَم وممخقَالَ الْقَلْبِ؟ م: »وه :يقالت ،يقالَ الن إِثْم يهالَ فو يغالَ بو دسح«. 

 
1035. Abdullah ibn Amr 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və 

səlləm soruşdular: “Hansı insanlar ən fəzilətlidir?” O buyurdu: “Məxmum 
qəlbli və düz danışan mömin”. Dedilər: “Düz danışanı bilirik, bəs 
“məxmum qəlbli” nədir?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: 
“Allahdan qorxan, tərtəmiz, içində nə günah, nə zülm, nə də həsəd olma-
yan qəlbdir”.1369 
 

١٠٣٦ - نبةَ أَبِي عنوالَنِي عالْخ 
 :هفَعرإِلَى ي بِيالَى ِهللا إِنَّ«: قَالَ � النعةً تآنِي نلِ مضِ، أَهةُ اَألرآنِيكُ وبرم قُلُوب 
هادبع ،نيحالا الصهبأَحا ونها أَلْيأَرِقُّهو«. 

 
1036. Əbu İnəbə əl-Xauləni 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Yer əhlindən Uca Allaha məxsus olan qablar vardır. 
Rəbbinizin qabları Onun əməlisaleh qullarının qəlbləridir. Onlardan Allaha 
ən sevimli olanı isə ən yumşaq və zərif olanıdır”.1370 
 

MƏSCİD TİKMƏYİN FƏZİLƏTİ 
 

١٠٣٧ -  نفَّانَعع نانَ بثْمع �ولِ قَالَ  سالر جِدسى منب نيح يهاسِ فلِ النقَو دنإِ: �عو ،متأَكْثَر كُمإِن تعمى سن
 بِىقُولُ �الني: »ةنى الْجف ثْلَهم لَه ى اللَّهنب ،اللَّه هجو ى بِهغتبا يجِدسى منب نم.«  

 
1037. Rəvayət edilir ki, Osman ibn Əffan � Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və 

səlləm məscidini yenidən tikdiyi zaman insanların onun haqqında söylədik-
lərinə (etiraz edib) demişdir: “Siz (mənim işimə) çox müdaxilə edirsiniz. 

                                                 
1368 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 515. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.  
1369 İbn Məcə, 4216, 4356. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1370 ət-Tabərani “Müsnəduş-Şəmiyyin” 480. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 2163) səhih oldu-
ğunu bildirmişdir. 
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Halbuki mən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitmişəm: 
“Kim Allahın Üzünü diləyərək bir məscid tiksə, Allah onun üçün Cənnətdə 
buna bənzər (bir ev) tikər”.1371 
 

MÜSƏLMANI KÖLƏLİKDƏN AZAD EDƏNİN MÜKAFATI 
 

١٠٣٨ -  نةَ يأَبِعريره �قَالَ  بِىا« :� النملٍ أَيجر قتأً أَعرا امملسقَذَ منتاس وٍ بِكُلِّ اللَّهضع هنا موضع هنم نم 
  .»النارِ

 
1038. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Kim bir müsəlmanı köləlikdən azad edərsə, onun (azad olanın) 
hər bir əzasına görə, Allah azad edən adamın bir əzasını Cəhənnəm odun-
dan xilas edər”.1372 
 

İNSANLARI İSLAMA DƏVƏT ET! 
 

١٠٣٩ -  نلِعهنِ سب دعس �  هأَنعمس بِىقُولُ � الني موي ربيخ: »نيطةَ ُألعايالً الرجر حفْتي لَى اللَّهع هيدوا. »يفَقَام 
 فَبصق لَه، فَدعى فَأَمر عينيه، يشتكى فَقيلَ »؟على ينأَ« :فَقَالَ يعطَى أَنْ يرجو وكُلُّهم فَغدوا يعطَى، أَيهم لذَلك يرجونَ

 تنزِلَ حتى رِسلك علَى« :فَقَالَ .مثْلَنا يكُونوا حتى نقَاتلُهم فَقَالَ شىٌء بِه يكُن لَم كَأَنه حتى مكَانه فَبرأَ عينيه، فى
 حمرِ من لَك خير واحد رجلٌ بِك يهدى َألنْ فَواللَّه علَيهِم، يجِب بِما وأَخبِرهم اِإلسالَمِ، إِلَى ادعهم ثُم م،بِساحتهِ

  .»النعمِ
 
1039. Rəvayət edilir ki, Səhl ibn Səd � Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm 
Xeybər döyüşündə belə dediyini eşitmişdir: “Mən bu bayrağı elə bir adama 
verəcəyəm ki, Allah onun əli ilə (müsəlmanlara) qələbə bəxş edəcək”. 
Əshabələrdən hər biri bayrağın ona veriləcəyinə ümid edərək qalxıb getdi. 
Səhəri gün (Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına) gəldikdə onlardan 
hər biri bayrağın ona veriləcəyinə ümid edirdi. Amma Peyğəmbər salləllahu 

aleyhi və səlləm: “Əli haradadır?”– deyə soruşdu. Ona dedilər ki, Əlinin göz-
ləri ağrıyır. Onda Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm onun çağırılmasını əmr 
etdi. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm Əlinin gözlərinə yüngülcə tüpürdü 
və onun gözləri sağaldı, elə bil heç ağrımırdı. Sonra Əli dedi: “(Xeybərlilər) 
bizim kimi (müsəlman) olanadək onlarla vuruşacağıq”. Peyğəmbər salləllahu 

aleyhi və səlləm buyurdu: “Onların yurduna gedib çatanadək tələsmə, sonra 

                                                 
1371 əl-Buxari, 450; Muslim, 533. 
1372 əl-Buxari, 2517. Muslim, 2778. 
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onları İslama dəvət et və özlərinə vacib buyrulanı onlara bildir. Vallahi, 
əgər Allah sənin vasitənlə bir nəfəri doğru yola yönəltsə, bu sənin üçün 
qırmızı dəvələrdən daha xeyirli olar”.1373 
 

١٠٤٠ - نةَ أَبِى عريره  
 ينقُص الَ تبِعه من أُجورِ مثْلُ اَألجرِ من لَه كَانَ هدى إِلَى دعا من« قَالَ � اللَّه رسولَ أَنَّ
كذَل نم مورِهئًا أُجيش نما وعإِلَى د الَلَةكَانَ ض هلَيع نثْلُ اِإلثْمِ مآثَامِ م نم هبِعالَ ت قُصني كذَل نم هِمئًا آثَاميش«. 

 
1040. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Kim doğru bir yola dəvət edərsə, ona tabe olanların mükafatları 
qədər əcr verilər. Ona tabe olanların mükafatlarından bir şey əksilməz. Hər 
kim də bir zəlalətə dəvət edərsə, ona tabe olanların günahları qədər günahı 
olar. Ona tabe olanların günahlarından heç bir şey əksilməz”.1374 
 

XEYRİN YOLUNU GÖSTƏRƏNİN SAVABI 
 

علَيهِم الصوف فَرأَى سوَء  �قَالَ جاَء ناس من اَألعرابِ إِلَى رسولِ اللَّه � ه عن جرِيرِ بنِ عبد اللَّ - ١٠٤١
هِهجى وف كذَل ىئى رتح هنطَئُوا عفَأَب قَةدلَى الصع اسثَّ النةٌ فَحاجح مهتابأَص قَد هِمالقَالَ  - ح- الً مجإِنَّ ر ثُم ن

سفَقَالَ ر هِهجى وف وررالس رِفى عتوا حعابتت ثُم راَء آخج رِقٍ ثُمو نم ةراَء بِصارِ جصاَألن ى « �ولُ اللَّهف نس نم
والَ ينقُص من أُجورِهم شىٌء ومن سن فى اِإلسالَمِ اِإلسالَمِ سنةً حسنةً فَعملَ بِها بعده كُتب لَه مثْلُ أَجرِ من عملَ بِها 

ش مارِهزأَو نم قُصنالَ يا ولَ بِهمع نرِ مثْلُ وِزم هلَيع بكُت هدعا بلَ بِهمئَةً فَعيةً سنٌءسى.« …»نلَّ ملَى درٍ عيخ فَلَه 
 .»فَاعله أَجرِ مثْلُ

 
1041. Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir ki, bədəvi ərəblər Allah Elçisinin 
salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəldilər. Onların əyinlərində yundan əba var 
idi və zahirdən ehtiyac içində olduqları hiss olunurdu. Allah Elçisi salləllahu 

aleyhi və səlləm onların acınacaqlı vəziyyətdə olduqlarını görəndə camaatı 
onlara köməklik etməyə çağırdı, lakin heç kəs yerindən tərpənmədi və 
Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm əhvalı dəyişdi. Bu dəmdə ənsardan 
olan bir kişi balaca bir torbada gümüş pullar gətirdi. Onun ardınca digər 
səhabələr də əllərindən gələn köməkliyi göstərdilər. Allah Elçisinin salləllahu 

aleyhi və səlləm üzündə sevinc hissi oyandı və o dedi: “Kim İslam dinində 
gözəl bir sünnəni oyatsa (insanları buna təşviq etsə), ona bunun savabı və 
ona əməl edənlərin savabı qədər savab yazılar. Kim də İslam dinində 
yaramaz bir iş tutsa (insanları buna təhrik etsə), ona bunun günahı və ona 

                                                 
1373 əl-Buxari, 2942, 4210; Muslim, 2406.  
1374 Muslim, 2674, 4831, 6980. 
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əməl edənlərin günahı qədər günah yazılar”.1375 Digər rəvayətdə deyilir: 
“Xeyiri göstərənin savabı onu edənin savabı ilə bərabərdir”.1376 
 

CƏNNƏT QAPILARINDAN ÇAĞIRILANLAR 
 


عن أَبِي هريرةَ  - ١٠٤٢  ولَ اللَّهسأَنَّ ر�  اللَّه دبا عي ةنابِ الْجوأَب نم يودن بِيلِ اللَّهي سنِ فيجوز فَقأَن نقَالَ م
لِ الصأَه نكَانَ م نفَم ريذَا خه نكَانَ م نمو ادابِ الْجِهب نم يعد ادلِ الْجِهأَه نكَانَ م نمو لَاةابِ الصب نم يعد لَاة

ضي اللَّه عنه بِأَبِي بو بكْرٍ رأَهلِ الصيامِ دعي من بابِ الريان ومن كَانَ من أَهلِ الصدقَة دعي من بابِ الصدقَة فَقَالَ أَ
 نم دى أَحعدلْ يفَه ةوررض نابِ موالْأَب لْكت نم يعد نلَى ما عم ولَ اللَّهسا ري يأُمو تأَن معا قَالَ نابِ كُلِّهوالْأَب لْكت

مهنكُونَ مو أَنْ تجأَرو 
 

1042. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm  bu-
yurmuşdur: “Kim Allah yolunda bir kişi və qadının ehtiyaclarını ödəyərsə, 
Cənnət qapılarından çağırılacaq: “Ey Allahın qulu, bu daha xeyirlidir!” 
Kim daha çox namaz qılanlardan idisə, (onu) namaz qapısından çağırarlar. 
Kim cihad əhli olubsa, (onu) cihad qapısından çağırarlar. Kim daha çox 
oruc tutanlardan idisə, (onu) Rəyyan qapısından çağırarlar. Kim sədəqə 
əhli olubsa, (onu) sədəqə qapısından çağırarlar”.1377 
 

DİLİNƏ HAKİM OL! 
 

: طُوبى لمن ملَك لسانه، ووسعه بيته، وبكَى علَى �قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  �مولَى رسولِ اِهللا 
 نَ عن ثَوبا - ١٠٤٣
هيئَتطخ. 

 

1043. Səubən 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyur-
muşdur: “Dilinə hakim olana, evi geniş olana 1378  və öz günahına görə 
ağlayana Tubə olsun!”1379 
 


 عن جرِيرٍ - ١٠٤٤  بِيالن نع� ريالْخ مرحي فْقالر مرحي نقَالَ م 
 

1044. Cərir ibn Abdullah 
 dedi ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurdu: “Mülayimlikdən məhrum olan, xeyirdən məhrum olar!”1380 

                                                 
1375 Muslim, 6975. 
1376 Muslim, 5007. 
1377 əl-Buxari, 1764, 1798. 
1378 İnsanların şərindən qorunmaq üçün evində qərar tutan şəxs nəzərdə tutulur. 
1379 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 2340, “Mucəmus-Sağir” 212. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 
3929) hədisin həsən olduğunu bildirmişdir.  
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MÜSƏLMAN QARDAŞIN HAQQINI QORUMAĞIN FƏZİLƏTİ 

 

 عن أَبِى الدرداِء  - ١٠٤٥ بِىنِ النقَالَ  �ع»ةاميالْق موي ارالن هِهجو نع اللَّه در يهضِ أَخرع نع در نم.«...» نم

 ».الْغيبة كَانَ حقا علَى اللَّه أَنْ يعتقَه من النارِذَب عن عرض أَخيه بِ
 
1045. Əbud-Dərdə 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm bu-
yurmuşdur: “Kim qardaşının şərəfini qoruyarsa, Qiyamət günü Allah onun 
üzünü Cəhənnəm alovundan qoruyar”.1381  Digər rəvayətdə belə deyilir: 
“Kim qeybində qardaşının şərəfini qoruyarsa, onu Cəhənnəmdən azad 
etmək Allahın üzərinə bir haqq olar”.1382 
 

ALLAHIN ÖHDƏSİNDƏ OLANLAR 
 


 عن معاذ بن جبلٍ  - ١٠٤٦ ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر�: لَ وفَع نم سمخ ادع نم :لَى اللَّها عنامكَانَ ض نهنةً مداح
س أَو خرج غَازِيا، أَو دخلَ علَى إِمامه يرِيد تعزِيزه وتوقريه، أَو قَعد في بيته فَسلم النا 1383)أَو خرج مع جنازة(مرِيضا، 

 .منه وسلم من الناسِ
 
1046. Muaz ibn Cəbəl 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
belə buyurdu: “Beş əməl vardır ki, kim onlardan birini yerinə yetirsə, 
Allahın öhdəsində olar. Xəstəni ziyarət edən və ya cənazəni müşayiət edən 
və ya (Allah yolunda) döyüşə çıxan və ya rəhbərin qəbuluna ona nəsihət 
etmək və ona hörmət göstərmək üçün daxil olan və ya insanlar ondan, o da 
insanlardan salamat olması üçün evində oturan”.1384 
 

١٠٤٧ - نع اذعنِ ملٍ ببج 
 :نلِ عوسقَالَ � اِهللا ر: »نم داهي جبِيلِ فناً كَانَ اِهللا ساملَى ضاِهللا، ع نمو ادع 
 ضامناً كَانَ يعززه إِمام علَى دخلَ ومن اِهللا، علَى ضامناً كَانَ راح أَو مسجِد إِلَى غَدا ومن اِهللا، علَى ضامناً كَانَ مرِيضاً

  .»اِهللا علَى ضامناً كَانَ إِنساناً تبيغ لَم بيته في جلَس ومن اِهللا، علَى
 
1047. Muaz ibn Cəbəl 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Allah yolunda cihad edən Allahın himayəsindədir. Xəstəni 

                                                                                                                            
1380 Muslim, 2592, 4694, 6763. 
1381 ət-Tirmizi, 1931, 2056. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1382 Əhməd, 27650, 26327. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2847) səhih li-ğeyrihi olduğunu 
bildirmişdir. 
1383 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 16475. 
1384 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 16475; Əhməd 22746. əl-Albani “Ziləlul-Cənnə”də (№ 1021), “Sahi-
hut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2/ 166), “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3253) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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ziyarət edən Allahın himayəsindədir. Səhər-axşam məscidə gedən Allahın 
himayəsindədir. Rəhbərə nəsihət etmək üçün onun yanına daxil olan 
Allahın himayəsindədir. Evində oturub heç kəsin qeybətini etməyən 
Allahın himayəsindədir”.1385 
 

١٠٤٨ - نةَ أَبِي عريره 
 من مسجِد إِلَى بيته من خرج رجلٌ ،� اِهللا ضمان في ثَالَثْةٌ« :� ِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
اجِدسلٌ ،� اِهللا مجرو جري غَازِياً خبِيلِ فلٌ ،� اِهللا سجرو جراجاً خح«. 

 
1048. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Üç nəfər Allahın � öhdəsindədir; evindən çıxaraq  Allahın � məs-
cidlərindən birinə gedən, Allah yolunda döyüşə çıxan və Həccə gedən 
kişi”.1386 
 

١٠٤٩ - نةَ أَبِي عامأُم 
 مات إِنْو وكُفي، رزِق عاش إِنْ اِهللا علَى ضامن كُلُّهم ثَالثَةٌ«: قَالَ � اِهللا رسولَ أَنَّ: 
لَهخة، اُهللا أَدنالْج نلَ مخد هتيب لَّمفَس وفَه ناملَى ضاِهللا، ع نمو جرإِلَى خ جِدسالْم وفَه ناملَى ضاِهللا، ع نمو جري خف 
 .»اِهللا علَى ضامنٍ فَهو اِهللا سبِيلِ

 
1049. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Üç nəfər yaşadığı müddətdə ruzilənmək və qorunmaqla, öldükdə 
isə Cənnətə daxil olmaqla Allahın öhdəsindədirlər; salam verərək evinə 
daxil olan Allahın öhdəsindədir, məscidə gedən Allahın öhdəsindədir, 
cihada çıxan Allahın öhdəsindədir”.1387 
 

قال ست جمالس املؤمن ضامن على اهللا تعاىل ما كان يف شيء  �عن رسول اهللا  �عن عبد اهللا بن عمر  - ١٠٥٠
 منها يف مسجد مجاعة وعند مريض أو يف جنازة أو يف بيته أو عند إمام مقسط يعزره ويوقره أو يف مشهد جهاد

 
1050. Abdullah ibn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Möminin altı məclisi vardır ki, o, bunlardan hər hansı 
birində olarsa, Uca Allahın öhdəsində olar; camaatla məsciddə, xəstə ya-
nında, cənazədə və ya evində olmaq, ədalətli rəhbərə nəsihət etmək və ona 
hörmətini göstərmək üçün qəbulunda olmaq və ya cihadda olmaq”.1388 

                                                 
1385 İbn Hibban, 373. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1386 Əbu Nueym “Hilyətul-Əuliyə” 9/ 251; əl-Humeydi, 1090. əl-Albani  “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 
3051) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 598) səhih olduğunu bildirmişdir. 
1387 İbn Hibban, 499. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1388 Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmiul-Əhədis” 13026. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 328) 
həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
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١٠٥١ - نسِ عنِ أَنب كالم 
 :نلِ عوساِهللا ر � هلُوا«: قَالَ أَنقَبي تل لْ بِِستقَبأَت لَكُم ةنا: قَالُوا. »بِالْجم؟ ويه 

 أَيديكم وكُفُّوا أَبصاركُم، غُضوا يخن، فَالَ اؤتمن وإِذَا يخلف، فَالَ وعد وإِذَا يكْذب، فَالَ أَحدكْم حدثَ إِذَا« :قَالَ
 .»فُروجكُم واحفَظُوا

 
1051. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Mənə altı şeyə zəmanət verin, mən də sizə Cənnəti zəmanət 
verim; biriniz danışanda yalan danışmasın, vəd verdikdə vədinə xilaf 
çıxmasın, etibar edildikdə xəyanət etməsin. Gözünüzü harama baxmaqdan 
çəkin, əllərinizi günahlardan saxlayın və övrət yerlərinizi qoruyun”.1389 
 

BORCA AİD HƏDİSLƏR 
 

  ».من ادانَ ديناً ينوِي قَضاَءه، أَداى اُهللا عنه يوم الْقيامة« يقُولُ: �قَالَت: سمعت النبِي  � عن ميمونة - ١٠٥٢
 
1052. Məymunə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim ödəmək niyyəti ilə borc alarsa, (onu ödəyə bilmədikdə) 
Qiyamət günü Allah onun borcunu ödəyər”.1390 
 

١٠٥٣ -  نةَ أَبِىعريره �نِ ع بِىقَالَ � الن: »نذَ مالَ أَخواسِ أَمالن رِيدا ياَءهى أَدأَد اللَّه ،هنع نمذَ وأَخ رِيدي 
  .»اللَّه أَتلَفَه إِتالَفَها

 
1053. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “İnsanların malını qaytarmaq niyyəti ilə götürən kimsənin (bor-
cunu) onun əvəzinə Allah qaytarar1391, (onu) tələf etmək (və qaytarmamaq) 
niyyəti ilə götürən kimsəni isə Allah məhv edər”.1392 
 

١٠٥٤ - نةَ أَبِي عريره 
 الْمؤمن أَخيك علَى تدخلَ أَنْ« :قَالَ أَفْضلُ؟ اَألعمالِ أَي: � اِهللا رسولُ سئلَ: قَالَ 
 .»بزاًخ تطْعمه أَو ديناً، لَه تقْضي أَو سروراً،

 
1054. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və 

səlləm soruşdular: “Ən fəzilətli əməl hansıdır?” O buyurdu: “Mömin qarda-
                                                 
1389 əl-Hakim, 8067; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman”4355. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 2978) və 
“Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1525) səhih olduğunu bildirmişdir. 
1390 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 1049. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5986) səhih olduğunu 
bildirmişdir. 
1391 Yəni götürdüyü borcu qaytarmağa kömək edər. 
1392 əl-Buxari, 2387. 
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şını sevindirmək və ya onun borcunu ödəmək, yaxud ona çörək yedirt-
mək”.1393 
 

 .»مرةً كَصدقَتها كَانَ إِالَّ مرتينِ قَرضا مسلما يقْرِض مسلمٍ من ما« قَالَ � النبِى أَنَّ
  ودمسع ابنِ عنِ - ١٠٥٥
 
1055. İbn Məsud 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Bir müsəlman digərinə iki dəfə borc verərsə, bir dəfə sədəqə 
vermiş kimi sayılır”.1394 
 

١٠٥٦ - نةَ أَبِي عامأُم 
 :نلِ عوسلَ« :قَالَ � اِهللا رخلٌ دجة، رنأَى الْجلَى فَرا عابِهكْتوباً بقَةُ: مدرِ الصشبِع 
 .»عشر بِثَمانِيةَ والْقَرض أَمثاَلها،

 
1056. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Bir kişi Cənnətə daxil olur və onun qapısının üzərində belə bir 
yazı görür: “Sədəqənin (mükafatı) on, borc verməyin (mükafatı) isə on 
səkkiz mislində verilir”.1395 
 


  عن أَبِى هريرةَ - ١٠٥٧ ولُ اللَّهسلِّ « �قَالَ قَالَ رظ تحت ةاميالْق موي اللَّه أَظَلَّه لَه عضو ا أَوِسرعم ظَرأَن نم
لُّهلَّ إِالَّ ظالَ ظ موي هشرع.« 

 
1057. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bu-
yurmuşdur: “Kim borcu qaytarmaqda çətinlik çəkənə möhlət verərsə və ya 
borcunu keçərsə, Qiyamət günü heç bir kölgənin olmadığı gündə Allah 
onu Ərşinin kölgəsində kölgələndirər”.1396 
 


 عن أَبِى الْيسرِ  - ١٠٥٨ بِىبِ الناحص�  ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر� » لِّهى ظف اللَّه لَّهظأَنْ ي بأَح نا  -مِسرعم رظنفَلْي
لَه عضيل أَو.« 

 
1058. Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm səhabəsi Əbul-Yəsər 
 rəvayət 
edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Kim Allahın 
kölgəsində kölgələnməsini sevirsə, borcu qaytarmaqda çətinlik çəkənə 

                                                 
1393 İbn Əbud-Dunyə “Qadaul-Həvaic” 112. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1096) və“Silsilətul-
Əhədisis-Sahiha”da (№ 1494, 2715) həsən olduğunu bildirmişdir. 
1394 İbn Məcə, 2430, 2524. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
1395 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7976; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 3564. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-
Tərhib”də (№ 900) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 3407) həsən olduğunu bildirmişdir. 
1396 ət-Tirmizi, 1306, 1354. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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möhlət versin və ya borcundan silsin”.1397 
 

 ».من يسر علَى معِسرٍ يسر اللَّه علَيه فى الدنيا واآلخرة« �قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه � عن أَبِى هريرةَ  - ١٠٥٩
 
1059. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
belə buyurdu: “Kim bir borcu olana asanlıq göstərərsə, Allah da ona 
dünyada və Axirətdə asanlıq bəxş edər”.1398 
 

١٠٦٠ -  ىلَمةَ اَألسديرب نع 
 بِىنِ النقَالَ  �ع»أَن نكَانَ م لِّهح دعب هظَرأَن نمقَةٌ ودمٍ صوبِكُلِّ ي ا كَانَ لَهِسرعم ظَر
 »لَه مثْلُه فى كُلِّ يومٍ صدقَةٌ

 
1060. Bureydə əl-Əsləmi 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm belə buyurdu: “Kim borcu qaytarmaqda çətinlik çəkənə möhlət verər-
sə, hər gününə görə ona bir sədəqə savabı verilər. Kim də borcun vədəsi 
gəldikdən sonra möhlət verərsə, hər gününə görə ona borcun misli qədər 
sədəqə savabı verilər”.1399 
 

١٠٦١ - نع دبع نِ اللَّهفَرٍ بعج  
 يكْره فيما يكُن لَم ما دينه يقْضى حتى الدائنِ مع اللَّه إِنَّ« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
فَكَانَ قَالَ. »اللَّه دبع اللَّه نفَرٍ بعقُولُ جي ازِنِهخل بذْ اذْهى فَخنٍ ليى بِدفَإِن هأَنْ أَكْر لَةً أَبِيتإِالَّ لَي اللَّهى وعم دعى بالَّذ 

تعمس نولِ مسر اللَّه �. 
 
1061. Abdullah ibn Cəfər 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm belə buyurdu: “Allahın sevmədiyi bir səbəbə görə1400 borc almadığı 
təqdirdə, borcunu ödəyənə qədər, Allah borcu olanladır”. Abdullah ibn 
Cəfər 
 öz xəzinədarına deyərdi: “Get mənim üçün borc al! Həqiqətən, 
mən bu hədisi Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm eşidəndən sonra 
Allahın mənimlə olmadığı halda gecələmək istəmirəm”.1401 
 


 عن أَبِى رافعٍ  - ١٠٦٢سأَنَّ ر عٍ  �ولَ اللَّهافا رأَب رفَأَم قَةدإِبِلِ الص نإِبِلٌ م هلَيع تما فَقَدكْرلٍ بجر نم لَفستاس
إِياه إِنَّ خيار الناسِ أَحسنهم  أَعطه«لَ أَنْ يقْضى الرجلَ بكْره فَرجع إِلَيه أَبو رافعٍ فَقَالَ لَم أَجِد فيها إِالَّ خيارا رباعيا. فَقَا

 ».قَضاًء

                                                 
1397 İbn Məcə, 2419, 2512. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1398 İbn Məcə, 2417, 2510. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1399 İbn Məcə, 2418, 2511. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1400 Qaytarmamaq və ya haram işlərə sərf etmək məqsədilə borc almaq nəzərdə tutulur. 
1401 İbn Məcə, 2409, 2501. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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1062. Əbu Rafi 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bir 
kişidən cavan bir dəvəni borc aldı. Ona zəkat dəvələri gətirildikdə o, Əbu 
Rafiyə 
 əmr etdi ki, həmin kişinin borcunu qaytarsın. Əbu Rafi 
 də dedi: 
“Mən yalnız yeddi illik gözəl bir dəvə tapdım”. Allahın Elçisi salləllahu aleyhi 

və səlləm isə belə dedi: “Həmin dəvəni apar o adama ver. Həqiqətən, insan-
ların ən xeyirlisi borcunu ən yaxşı tərzdə qaytarandır”.1402 
 

١٠٦٣ - نانَ عبثَو �لَى وولِ مسر اللَّه � نولِ عسر اللَّه � هقَالَ أَن »نم قفَار وحالر دسالْج وهرِىٌء وب نم 
لَ ثَالَثخةَ دنالْج نرِ مبلُولِ الْكالْغنِ ويالدو«. 

 
1063. Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm azad etdiyi köləsi Səubən � 
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur: 
“Kimin ruhu cəsədindən bu üç şeydən - təkəbbürlük, qənimət malına xəya-
nət etmək və borcdan - uzaq olduğu halda ayrılarsa, Cənnətə girər”.1403 
 

BORCA DÜŞDÜKDƏ EDİLƏN DUA 
 

١٠٦٤ - نع ىلع 
 علَّمنِيهِن كَلمات أُعلِّمك أَالَ قَالَ. فَأَعنى كتابتى عن عجزت قَد إِنى فَقَالَ جاَءه مكَاتبا أَنَّ 
 وأَغْنِنِى حرامك عن بِحالَلك اكْفنِى اللَّهم قُلِ« قَالَ عنك اللَّه أَداه دينا صريٍ جبلِ مثْلُ علَيك كَانَ لَو � اللَّه رسولُ

كلبِفَض نمع اكوس«. 
 
1064. Əli 
 rəvayət edir ki, bir kölə onun yanına gəlib belə dedi: “Kölə-
likdən azad olmaq üçün borcumu ödəməyə acizəm, mənə yardım et!” Əli 

 dedi: “Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm mənə öyrətdiyi bəzi 
kəlmələri sənə öyrədim? Siyr dağı boyda borcun olsa belə Allah onu sənə 
ödətdirər. Belə dua et: “Allahumməkfini bi-hələlikə an həramikə və əğnini 
bifədlikə ammən sivak1404”.1405 
 

١٠٦٥ - نسِ عنِ أَنا بمكل 
 مثْلُ علَيك كَانَ لَو بِه تدعو دعاًء أُعلِّمك أَال: جبلٍ بنِ لمعاذ � اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ 
 من وتعز تشاُء، ممن لْكالْم وتنزِع تشاُء، من الْملْك تؤتي الْملْك، مالك اللَّهم: معاذُ يا قُلْ عنك؟ اُهللا َألدى دينا جبلٍ

 منهما وتمنع تشاُء، من تعطيهما واآلخرة، الدنيا رحمانُ قَدير، شيٍء كُلِّ علَى إِنك الْخيرِ بِيدك تشاُء، من وتذلُّ تشاُء،

                                                 
1402 Muslim, 4192. 
1403 İbn Məcə, 2412, 2505. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1404 Tərcüməsi: Allahım, məni Öz halalınla kifayətləndirib haramına möhtac etmə, məni Öz lütfünlə 
Özündən başqasına möhtac etmə! 
1405 ət-Tirmizi, 3563, 3911. əl-Albani hədisin həsən olduğunu qeyd etmişdir. 
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ناُء، مشنِي تمحةً ارمحنِينِي رغت ابِه نع ةمحر نم اكوس 

 
1065. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
Muaza 
 dedi: “Sənə elə bir dua öyrədim ki, onunla dua edəcəyin təqdirdə 
Uhud dağı boyda borcun olsa belə Allah onu qaytarar. Ey Muaz, de: 
“Allahummə məlikul-mulk, tutil-mulkə mən təşəu, və tənziul-mulkə 
mimmən təşəu, tuizzu mən təşəu, və tuzillu mən təşəu, biyədikəl-xayri 
innəkə alə kulli şeyin qadir, Rahmənud-dunyə vəl-əxira, tutihumə mən 
təşəu, və təmnəu minhumə mən təşəu, ərhəmni rahmətən tuğnini bihə an 
rahməti mən sivakə1406”.1407 
 

ŞABAN AYININ ON BEŞİNCİ GECƏSİ 
 


اخلشىن  عن أَبِي ثَعلَبةَ - ١٠٦٦  بِيأَنّ الن�  نِنيمؤلْمل رفغفَي هانَ اطَّلَع اُهللا إىل خلقبعش نم فصلَةَ النقَالَ :إذا كان لَي
 عديو ،رِينى الْكَافلمويوهعدى يتح مهقْدبِح قْدلَ الْحأَه 

 
1066. Əbu Sələbə əl-Xuşəni 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurmuşdur: “Şaban ayının on beşinci gecəsi olduqda Allah məxlu-
qatına baxır, möminləri bağışlayır, kafirlərə möhlət verir, kinliləri isə kin-
küdurətlərini tərk edənədək başlı-başına buraxır”.1408 
 

QAN ALDIRMAĞIN FƏZİLƏTİ 
 

١٠٦٧ -  نةَعشائع � :قَالَت عمست بِيقُولُ � النإِنَّ :ي هذةَ هباَء الْحدوفَاٌء السش ناٍء كُلِّ مإِالَّ د نامِ مالس قُلْت 
ماو امقَالَ الس توالْم.  

 
1067. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi 

və səlləm belə dediyini eşitmişəm: “Bu qara zirə samdan başqa hər bir 
xəstəliyin dərmanıdır”. Mən: “Sam nədir?”- deyə soruşdum. O: “Ölüm-
dür!”- dedi”.1409  
                                                 
1406 Tərcüməsi: Ey mülk sahibi Allahım! Sən istədiyin kəsə mülkü verir və istədiyindən də onu geri 
alırsan; istədiyin kimsəni yüksəldir və istədiyini də alçaldırsan. Xeyir yalnız Sənin Əlindədir. Həqi-
qətən, Sən hər şeyə qadirsən. Sən dünya və Axirətin Rahmənisən, onları istədiyinə verir və istədiyindən 
məhrum edirsən. Səndən başqasının mərhəmətinə möhtac olmayacaq mərhəmətlə mənə rəhm et!” 
1407 ət-Tabərani “Mucəmus-Sağir” 558. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1821) həsən olduğu-
nu bildirmişdir. 
1408 əl-Beyhəqi “Sunənus-Sağir” 1426; əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 771) həsən olduğunu bil-
dirmişdir. 
1409 əl-Buxari, 5687; Muslim, 5896; ət-Tirmizi, 2041, 2070; İbn Məcə, 3447, 3457.  
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 تجعلْه والَ استطَعت إِن رفيقًا واجعلْه حجاما لى فَالْتمس الدم بِى تبيغَ قَد نافع يا قَالَ�  عمر ابنِ عنِ - ١٠٦٨

 فى وتزِيد وبركَةٌ شفَاٌء وفيه أَمثَلُ الريقِ علَى الْحجامةُ« يقُولُ � اللَّه رسولَ سمعت فَإِنى صغريا صبِيا والَ كَبِريا شيخا
 اَألحد ويوم والسبت والْجمعة اَألربِعاِء يوم الْحجامةَ واجتنِبوا الْخميسِ يوم اللَّه بركَة علَى فَاحتجِموا الْحفْظ وفى الْعقْلِ

اتيرح تاحواوجِم مونِ ييثْنالثُّالَثَاِء االو هفَإِن موى الْيافَى الَّذع اللَّه يهف وبأَي نالَِء مالْب هبرضالَِء وبِالْب مواِء يبِعاَألر هالَ فَإِن 
 .»عاِءاَألربِ لَيلَةَ أَو اَألربِعاِء يوم إِالَّ برص والَ جذَام يبدو

 
1068. İbn Ömər � demişdir: “Ey Nafi, qanım qaynayır, mənim üçün qan 
alan tap və imkan varsa, onu mənim üçün yoldaş seç. Onu nə yaşlı qoca, nə 
də balaca uşaq arasından seçmə, çünki mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və 

səlləm belə dediyini eşitdim: “Acqarına qan aldırmaq çox faydalıdır, onda 
şəfa və bərəkət vardır. Ağlı və hafizəni gücləndirir. Allahın bərəkəti üzrə 
Cümə axşamı qan aldırın, çərşənbə, Cümə, şənbə və bazar günləri qan 
aldırmaqdan çəkinin. Bazar ertəsi və çərşənbə axşamı qan aldırın, çünki 
həmin gün Allah Əyyubu xəstəlikdən sağaltmış, çərşənbə günü isə ona 
bəla vermişdir. Çünki, cüzam və albinos xəstəlikləri çərşənbə günü və ya 
onun gecəsi gəlir”.1410 
 

 لى يقُولُ كُلُّهم إِالَّ الْمالَئكَة من بِمٍإل بِى سرِىأُ لَيلَةَ مررت ما« قَالَ � اللَّه رسولَ أَنَّ�  عباسٍ ابنِ عنِ - ١٠٦٩
كلَيا عي دمحم ةامجا« قَالُوا .»بِالْحي دمحم رم كتأُم ةامجبِالْح«. 

 
1069. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Merac gecəsi hansı mələk toplusunun yanından keçirdimsə, hamı-
sı mənə belə deyirdilər: “Ey Muhəmməd, qan aldır!”1411 Digər rəvayətdə 
deyilir: “Ümmətinə qan aldırmağı əmr et!”1412 
 

١٠٧٠ - نةَ أَبِى عريره  
 كَانَ وعشرِين وإِحدى عشرةَ وتسع عشرةَ لسبع احتجم منِ« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
 .»داٍء كُلِّ من شفَاًء

 
1070. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Kim ayın on yeddisi, on doqquzu, iyirmi biri qan aldırarsa, bu, 
bütün xəstəliklərə şəfadır”.1413 

                                                 
1410 İbn Məcə, 3487, 3616. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3466) və “Silsilətul-Əhədisis-
Sahiha”da (№ 766) həsən olduğunu bildirmişdir. 
1411 İbn Məcə, 3606, 3477. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1412 İbn Məcə, 3608, 3479. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1413 Əbu Davud, 3863. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
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١٠٧١ - نةَ أَبِى عريره  
 .»فَالْحجامةُ خير بِه تداويتم مما شىٍء فى كَانَ إِنْ« قَالَ � اللَّه رسولَ أَنَّ

 
1071. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Əgər müalicə olunduğunuz bir şeydə xeyir varsa, o, qan almaq-
dır”.1414 
 

١٠٧٢ -  نعسٍ أُمقَي تنٍ بِنصحم � قَالَت: تعمس بِيقُولُ � الني: كُملَيذَا عبِه ودالْع يدفَإِنَّ الْهِن يهةَ فعبس 
ةيفطُ أَشعتسي بِه نم ةذْرالْع لَديبِ وه نم بِ ذَاتنالْج.  

 

1072. Rəvayət edilir ki, Ummu Qeys bint Mihsən � demişdir: “Mən 
Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitmişəm: “Bu Udul-
Hinddən istifadə edin. Həqiqətən də, onda yeddi (xəstəliyin) şəfası vardır. 
Onun məlhəmindən boğazı xəstə olanın boğazına, plevritə tutulanın ağzına 
damızdırın” .1415 
 


عن أَنسٍ  - ١٠٧٣  ولُ اللَّهسر مجتامِ فَقَالَ: احجرِ الْحأَج نلَ عئس هأَن�  ننِ مياعص طَاهأَعةَ وبو طَيأَب همجح
ا صبيانكُم بِالْغمزِ خفَّفُوا عنه وقَالَ: إِنَّ أَمثَلَ ما تداويتم بِه الْحجامةُ والْقُسطُ الْبحرِي. وقَالَ الَ تعذِّبوطَعامٍ وكَلَّم مواليه فَ

.طبِالْقُس كُملَيعو ةذْرالْع نم..»الَقِ عذَا اِإلعبِه كُنالَدنَ أَوغَردت هالَمع ىدالْهِن ودذَا الْعبِه كُملَي -  تالْكُس نِى بِهعي -  يهفَإِنَّ ف
 ».سبعةَ أَشفية منها ذَات الْجنبِ

 

1073. Rəvayət edilir ki, Ənəsdən 
 həcəmət 1416  qoyan adamın qazancı 
barədə soruşdular. Dedi: “(Bir vaxt) Əbu Teybə Peyğəmbərdən � qan aldı və 
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm ona iki saa1417 yemək verdi, üstəlik onun 
ağaları ilə danışdı və onlar (gündəlik olaraq ondan aldıqları xəracın 
miqdarını) bir qədər azaltdılar”. Peyğəmbər: “Müalicə olunmağınız üçün 
istifadə etdiyiniz ən gözəl şey həcəmət və Qustdur”. Həmçinin demişdir: 
“Uşaqlarınızın (boğazda şişmiş) badamcıq vəzilərini (barmaqla) basaraq 
onlara əzab-əziyyət verməyin. Onları qustla müalicə edin”. 1418  Digər 
rəvayətdə deyilir: “Siz uşaqlarınızı nə üçün bu cür müalicə edirsiniz? Bunu 
Udul-Hind (yəni, əl-Qust) ilə müalicə edin. Həqiqətən, onda yeddi şəfa 
vardır. Ondan biri ağ ciyər iltihabı xəstəliyidir”.1419 

                                                 
1414 Əbu Davud, 3859. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3460) həsən səhih olduğunu bildirib. 
1415 əl-Buxari, 5692.  
1416 Müalicə məqsədilə baş, kürək və bədənin başqa nahiyələrindən qan almaq üçün işlədilən buynuz-
şəkilli alət. 
1417 Saa – ölçü vahididir və dörd mudda bərabərdir. Bir mudd isə insanın iki ovucuna bərabərdir ki, bu 
da yeddi yüz qrama bərabərdir. (Səmərul-Müstətab, 1/28). 
1418 əl-Buxari, 5696.  
1419 Muslim, 5894; İbn Məcə, 3462; Əbu Davud, 3877, 3879.  
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١٠٧٤ - نع رمع �ولُ قَالَ: قَالَ سوا: � اِهللا رمدائْت ،تيوا بِالزنهادو ،بِه هفَإِن نم ةرجكَ شاربمة. 

 
1074. Ömər 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: 
“Zeytun və onun yağından istifadə etməyə davam edin. Çünki o, mübarək 
ağacdır”.1420  
 

١٠٧٥ - نةَ عشائع � ولُ قَالَ: قَالَتسيذُوا: � اِهللا رعتاس فَإِنَّ ، بِاللَّه نيالْع قح.   

 
1075. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: 
“Bəd nəzərdən Allaha sığının! Çünki bəd nəzər haqdır”.1421  
 

QAYLULƏ 
 

 قيلُوا فَإِنَّ الشياطني الَ تقيلُ مرفوعا لفظه� عن أنس  - ١٠٧٦
 
1076. Ənəs 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm rəvayət 
edir: “Qaylulə1422 edin, şübhəsiz ki, şeytan qaylulə etməz”.1423 
 

QADINLARLA ƏLAQƏLİ HƏDİSLƏR 
 

١٠٧٧ -  فونِ عنِ بمحالر دبع نع 
 ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر� سمأَةُ خرالْم لَّتإِذَا ص ظَتفحا وهرهش تامصا وه
ئْتش ةنابِ الْجوأَب أَي نةَ مني الْجلخا اديلَ لَها قهجوز تأَطَاعا وهجفَر 

 
1077. Abdur-Rahmən ibn Auf1424 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu 

aleyhi və səlləm belə demişdir: “Əgər qadın beş vaxt namazını qılar, Ramazan 
orucunu tutar, ismətini qoruyar və ərinə itaət edərsə, ona belə deyilər: 
“Cənnətin hansı qapısından istəyirsənsə, Cənnətə daxil ol!”1425 
 

                                                 
1420 İbn Məcə, 3319. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.  
1421 İbn Məcə, 3508. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1422  Qaylulə - günün əvvəlində Duha vaxtı yatmağa deyilir. Həmçinin, günorta vaxtı yatmağa da 
qaylulə deyilir; belə ki, Səhl 
 belə demişdir: “Biz Allah Elçisi � ilə Cümə namazını qılardıq, qaylulə 
ondan sonra olardı”. (əl-Buxari, Cümə 40).  
1423  Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 6168, 8526. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4431) 
həsən olduğunu bildirmişdir. 
1424 Əbu Muhəmməd Abdur-Rahmən ibn Auf � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Miladi 580-ci ildə anadan 
olmuş, hicrətin 31-ci ilində Mədinədə vəfat etmişdir. 
1425 Əhməd, 1661; İbn Hibban, 4163; əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 660) səhih olduğunu qeyd 
etmişdir. 
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١٠٧٨ - نع ةَ أُملَمس � :نلِ عوسر � هقَالَ أَن: »ريخ اجِدساِء مسالن قَعر هِنوتيب«. 

 
1078. Ummu Sələmə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Qadınlar üçün ən yaxşı məscid evlərinin dərinlikləridir”.1426 
 

١٠٧٩ -  اللَّه دبع نع
 بِينِ النقَالَ: �: ع »تيي بف رأَةالَةُ الْمي صا فهالَتصا، وهترجي حا فهالَتص نلُ ما، أَفْضه
 ».أَفْضلُ من صالَتها في بيتها مخدعها

 
1079. Abdullah (ibn Məsud) 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurdu: “Qadının evində qıldığı namaz, evinin həyətində qıldığı 
namazdan, evinin gizli guşəsində qıldığı namaz isə evinin digər yerlərində 
qıldığı namazdan daha fəzilətlidir”.1427 
 

١٠٨٠ -  نةَ أَبِيعريره � نع بِيقَالَ � الن: نكَانَ م نمؤي مِ بِاللَّهوالْيرِاآل وي فَالَ خذؤي هارج واوصوتاِء اسسبِالن 
 أَعوج يزلْ لَم تركْته وإِنْ كَسرته تقيمه ذَهبت فَإِنْ هأَعالَ الضلَعِ في شيٍء أَعوج وإِنَّ ضلَعٍ من خلقْن فَإِنهن خيرا

  .خيرا بِالنساِء فَاستوصوا
 
1080. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Kim Allaha və Axirət gününə iman gətirirsə, qonşusuna əziyyət 
verməsin! Qadınlarla da yaxşı davranın! Çünki onlar qabırğadan xəlq edil-
mişlər. Qabırğanın əyri tərəfi isə yuxarı hissəsidir. Sən onu düzəltmək 
istəsən, sındıracaqsan, düzəltməsən, əyri qalacaq. Odur ki, qadınlarla yaxşı 
davranın!”1428 
 

 إِذَا أَيقَظَ الرجلُ أَهلَه من اللَّيلِ فَصلَّيا أَو صلَّى« �قَاالَ قَالَ رسولُ اللَّه � عن أَبِى سعيد وأَبِى هريرةَ  - ١٠٨١
اترالذَّاكو رِينى الذَّاكا فبا كُتيعمنِ جيتكْعر.« 

 
1081. Əbu Səid əl-Xudri və Əbu Hureyra � rəvayət edirlər ki, Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm belə demişdir: “Kişi öz zövcəsini gecə oyadaraq, 
birlikdə və ya ayrılıqda iki rükət namaz qılarsa, Allahı çox zikr edən kişi-
lərdən və Allahı çox zikr edən qadınlardan yazılmış olarlar”.1429 
 

                                                 
1426 Əhməd, 26584. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3327) səhih olduğunu bildirmişdir. 
1427 Əbu Davud, 570. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1428 əl-Buxari, 5186; Muslim 1468, 2671. 
1429 Əbu Davud, 1309, 1311. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
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 خير صالة النساِء في قَعرِ بيوتهِن قَالَ: �أَنَّ رسولَ اللَّه � عن أُم سلَمةَ  - ١٠٨٢

 
1082. Ummu Sələmə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Qadınların ən xeyirli namazı evlərinin dərinliyində qıldıq-
ları namazdır”.1430 
 

١٠٨٣ - نةَ أَبِى عريره  
 والَ أَمر إِذَا طيعهوت نظَر إِذَا تسره الَّتى« قَالَ خير النساِء أَى � اللَّه لرسولِ قيلَ قَالَ
فُهالخى تا ففِْسها نهالما وبِم هكْري«. 

 
1083. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və 

səlləm soruşdular: “Hansı qadınlar daha xeyirlidir?” Allah Elçisi salləllahu 

aleyhi və səlləm buyurdu: “O qadın ki, əri ona baxdıqda sevinər, əmr etdikdə 
itaət edər, xoşuna gəlmədiyi bir şeyin özündə və malında olmasına yol 
verməz”.1431 
 

١٠٨٤ - نع دبع نِ اللَّهرٍو بمولَ أَنَّ�  عسر ا« قَالَ � اللَّهينالد اعتم ريخاعِ وتا مينأَةُ الدرةُ الْمحالالص«. 

 
1084. Abdullah ibn Amr � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurmuşdur: “Dünya bütünlüklə nemətlərlə doludur. Bu nemətlə-
rin ən xeyirlisi isə əməlisaleh qadındır”.1432 
 

"أَال أُخبِركُم بِرِجالكُم من أَهلِ الْجنة؟"، قَالُوا: بلَى يا  :�لَ: قَالَ رسولُ اللَّه قَا
 عن كَعبِ بن عجرةَ  - ١٠٨٥
جلُ يزور أَخاه في "النبِي في الْجنة، والشهِيد في الْجنة، والصديق في الْجنة، والْمولُود في الْجنة، والر رسولَ اللَّه، قَالَ:

،ولَ اللَّهسا رلَى ي؟"، قَالُوا: بةنلِ الْجأَه نم كُمائبنس كُمبِرأَال أُخ ،ةني الْجرِ فصانِبِ الْمي إِنْ  جالَّت لُودالْو وددقَالَ:"الْو
  أَذُوق غَمضا حتى ترض.ظَلَمت أَو ظُلمت قَالَت: هذه ناصيتي بِيدك، ال 

 
1085. Kəb ibn Ucra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
buyurmuşdur: “Cənnət əhlindən olan kişiləriniz haqqında sizə xəbər ve-
rimmi?” Dedilər: “Bəli, ey Allahın Elçisi!” O buyurdu: “Peyğəmbər Cən-
nətdədir, şəhid Cənnətdədir, siddiq Cənnətdədir, uşaq Cənnətdədir və 
şəhərin başqa bir tərəfində olan qardaşını ziyarət edən kişi Cənnətdədir. 

                                                 
1430 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 709, 19186. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağirdə (№ 3311) səhih səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
1431 ən-Nəsəi, 3231, 3244. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1838) bu hədisin həsən səhih oldu-
ğunu bildirmişdir. 
1432 Muslim, 3716. 
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Cənnət əhli olan qadınlarınız haqqında sizə xəbər verimmi?” Dedilər: “Bəli, 
ey Allahın Elçisi!” O buyurdu: “Sevən və çoxuşaqlı qadın. O, haqsızlıq 
etdikdə və ya ona haqsızlıq olunduqda deyər: “Bu kəkilim (məni idarə 
etmək) sənin əlindədir, sən razı olmayanadək yuxuya getməyəcəm”.1433 
 

١٠٨٦ -  نةَعشائع أُم نِنيمؤا � الْمهأَن ا قَالَتولَ يسر ،ى اللَّهرن ادلَ الْجِهلِ، أَفْضمأَفَالَ الْع داهجالَ،« :قَالَ ن 
نلَ لَكأَفْض ادالْجِه جح ورربم«.  

 
1086. Rəvayət edilir ki, möminlərin anası Aişə � demişdir: “Ey Allahın 
Elçisi, biz cihadın ən əfzəl əməllərdən olduğunu güman edirik. Elə isə biz 
cihadda iştirak edə bilərikmi?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: 
“Xeyr! (Siz qadınlar üçün) ən əfzəl cihad qəbul olunmuş həccdir!”1434 
 

١٠٨٧ - نةَ أَبِى عريره  
 النساِء صفُوف وخير آخرها هاوشر أَولُها الرجالِ صفُوف خير« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
 .»أَولُها وشرها آخرها

 
1087. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bu-
yurmuşdur: “Kişilərin ən xeyirli səfi birinci, ən pisi isə sonuncu səfdir. 
Qadınların ən xeyirli səfi sonuncu, ən pisi isə birinci səfdir”.1435 
 

يا رسول اهللا إن فالنة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي  �يقول قيل للنيب 
 هريرة  أيب نع - ١٠٨٨
ال خري فيها هى من أهل النار وفالنة تصلى املكتوبة وتصدق بأثوار وال تؤذي أحدا  �جرياا بلساا فقال رسول اهللا 

 هى من أهل اجلنة � فقال رسول اهللا
 
1088. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və səlləm 
dedilər: “Ey Allahın Elçisi! Filan qadın gecə namaz qılır, gündüz oruc tutur, 
yaxşı işlər görür, sədəqə verir, amma qonşularına dili ilə əziyyət verir”. 
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Onda xeyir yoxdur. O, Cəhənnəm 
əhlindəndir!” Onlar dedilər: “Filan qadın yalnız vacib namazları qılır, 
yağsız pendirdən sədəqə verir, heç kəsə də əziyyət vermir”. Allah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “O, Cənnət əhlindəndir!”1436 
 

                                                 
1433 ət-Tabərani “Mucəmus-Sağir” 118, “Mucəmul-Kəbir” 15637. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də 
(№ 2604) həsən olduğunu bildirmişdir.  
1434 əl-Buxari, 1521. 
1435 ət-Tirmizi, 224; İbn Məcə, 1000, 1001. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
1436 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 119. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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١٠٨٩ - نةَ أَبِى عريره  
 لنِسائهِم خياركُم وخياركُم خلُقًا أَحسنهم إِميانا الْمؤمنِني أَكْملُ« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ

  .»خلُقًا
 
1089. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bu-
yurmuşdur: “İmanı ən kamil olan möminlər əxlaqı gözəl olanlardır. Sizin 
ən xeyirliləriniz isə qadınlarına (qarşı) əxlaqlı olanlardır”.1437 
 

١٠٩٠ - نةَ أَبِي عامأُم  
 دنياك أَمرِ علَى تغنِيك صالحةٌ وزوجةٌ ذَاكر نٌولسا شاكر قَلْب � اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ
ينِكدو ريا خرتَ ماكْت اسالن ...نانَ عبثَو �ا قَالَ لَم لَتزن ينونَ الَّذكْنِزي بةَ الذَّهضالْفا قَالَ �وكُن عم بِىالن � 

 أَفْضلُه« فَقَالَ فَنتخذَه خير الْمالِ أَى علمنا لَو. أُنزِلَ ما والْفضة الذَّهبِ فى أُنزِلَ أَصحابِه عضب فَقَالَ أَسفَارِه بعضِ فى
 .»إِميانِه علَى تعينه مؤمنةٌ وزوجةٌ شاكر وقَلْب ذَاكر لسانٌ

 
1090. Əbu Umamə 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Şükür edən qəlb, zikr edən dil, əməlisaleh zövcə dünya və dini iş-
lərdə sənə kifayət edər və bu, insanların yığdıqlarından daha xeyirlidir”.1438 

Digər rəvayətdə deyilir: “Səuban 
 rəvayət edir ki, “Qızıl-gümüş yığıb 
onları Allah yolunda sərf etməyənləri ağrılı-acılı bir əzabla müjdələ” (ət-
Tövbə, 34) ayəsi nazil olduqda, biz Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm ilə 
səfərlərin birində idik. Bəzi səhabələr dedilər: “Bu ayə qızıl və gümüş 
haqda nazil edilmişdir. Biz hansı malın daha xeyirli olduğunu bilsək onu 
götürüb verərik?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Ən xeyirli 
mal zikr edən dil, şükr edən qəlb və imanı artırmağa yardımçı olan 
möminə zövcədir”.1439 
 

١٠٩١ -  نةَعشائع � ولُ الَقَ :قَالَتسر إِذَا«: � اللَّه فَقَتأَةُ أَنرالْم نامِ ما طَعهتيب رغَي ةفِْسدا كَانَ ما لَههرأَج 
  .»شيئًا بعضٍ أَجر بعضهم ينقُص الَ ذَلك، مثْلُ وللْخازِن كَسب، بِما أَجره ولزوجِها أَنفَقَت بِما

 
1091. Aişə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Qadın (ailə üzvlərinə) ziyan vurmadan evində olan yeməkdən sədəqə 
versə, verdiyinin savabını qazanar; əri də qazandığının savabını alar; 
həmçinin xidmətçiyə də bir o qədər savab çatar; birinin savabı digərinin 
savabından heç bir şey azaltmaz”.1440 
                                                 
1437 ət-Tirmizi, 1162, 1195. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir. 
1438  ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7734, 7828. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4409) səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
1439 ət-Tirmizi, 3377, 3994; İbn Macə, 1856. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1440 əl-Buxari, 1425; ət-Tirmizi 672. 
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BƏRƏKƏT YAŞLILARINIZLADIR 

 
  "أَكَابِرِكُمِ مع الْبركَةُ: "� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ � عباسٍ ابنِ عنِ - ١٠٩٢

 
1092. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Bərəkət yaşlılarınızla birlikdədir”.1441 
 

MÖMİN BİR YUVADAN İKİ DƏFƏ SANCILMAZ 
 

 قال ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني �أخربه أن رسول اهللا 
 هريرة  عن أيب - ١٠٩٣
 
1093. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bu-
yurdu: “Mömin bir yuvadan iki dəfə sancılmaz (bir işdə başına müsibət 
gəlsə, ikinci dəfə o işi görməz)”.1442 
 

 قال إن أبر الرب أن يصل الرجل أهل ود أبيه �عن رسول اهللا � عن بن عمر  - ١٠٩٤
 
1094. İbn Ömər 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: 
“Həqiqətən də ən gözəl yaxşılıq adamın öz atası ilə dost olmuş insanlarla 
olan əlaqələrini möhkəmləndirməsidir”.1443 
 

ƏBU BƏKR VƏ ÖMƏRİN � CƏNNƏTDƏKİ ÜSTÜNLÜYÜ 
 

١٠٩٥ -  أَبِيه نفَةَ، عيحبن أَبِي ج نوع نع 
 ولُ اللَّهسأبو  � قَالَ: قَالَ ر نم ةلِ اجلنولِ أها كُهديس ركْرٍ وعمب
نيلسواملُر نيبِيإالَّ الن رِينواآلخ نيلاألو  

 
1095. Aun ibn Əbu Cuheyfə atasından 
 rəvayət edir ki, Alah Elçisi 
salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Əbu Bəkr və Ömər peyğəmbərlər və 
elçilər istisna olmaqla Cənnət əhlinin birinci və axırıncı nəsillərindən ən 
hörmətli olanlardır”.1444  
 

                                                 
1441 əl-Hakim, 210; ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 8991. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 99) 
və “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 2884) səhih olduğunu bildirmişdir. 
1442 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1278. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1443 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 41. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1444 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 257. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 51) səhih olduğunu bil-
dirmişdir. 
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١٠٩٦ -  رِيدالْخ يدعأَبِي س نع
إِنَّ أَهلَ الدرجات الْعلى، يراهم من أَسفَلَ منهم كَما : «�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  

ى الْكَورايمعأَنو مهنم رمعكْرٍ وا بإِنَّ أَباِء، ومآفَاقِ الس ني اُألفُقِ مف عالطَّال كَب.« 
 
1096. Əbu Səid əl-Xudri 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Üstün dərəcədə olanlar üfüqdə olan ulduz kimi görünə-
cəklər. Şəkk yoxdur ki, Əbu Bəkr və Ömər onlardan daha üstün dərəcədə 
olacaqlar“.1445 
 

١٠٩٧ -  نةَ أَبِىعريره �ولَ أَنَّ سر قَالَ � اللَّه: »نم فَقنِ أَنيجوى زبِيلِ فس اللَّه ىودن نابِ موأَب ةنا الْجي دبع 
،ذَا اللَّهه يخر .نكَانَ فَم نلِ مأَه الَةالص ىعد نابِ مب ،الَةالص نمكَانَ و نلِ مأَه ادالْجِه ىعد نابِ مب ،ادالْجِه نمو 
 بِأَبِى � بكْرٍ أَبو فَقَالَ. »الصدقَة بِبا من دعى الصدقَة أَهلِ من كَانَ ومن الريان، بابِ من دعى الصيامِ أَهلِ من كَانَ
تى أَنأُما وولَ يسر ،ا اللَّهلَى مع نم ىعد نم لْكابِ تواَألب نم ،ةوررلْ ضى فَهعدي دأَح نم لْكابِ توا اَألبقَالَ كُلِّه: 

»معو ،نجأَركُونَ أَنْ وت مهنم«  
 
1097. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Kim (malından) Allah yolunda iki şey xərcləsə, onu Cənnət 
qapılarının birindən çağırıb: “Ey Allahın qulu, bu bir xeyirdir”– deyəcəklər. 
Namaz qılanlar namaz qapısından, cihad edənlər cihad qapısından, oruc 
tutanlar Rəyyan adlı qapıdan, sədəqə verənlər də sədəqə qapısından 
(Cənnətə) çağırılacaqlar”. (Bu vaxt) Əbu Bəkr 
 dedi: “Atam-anam sənə 
fəda olsun, ey Allahın Elçisi! Bu qapılardan çağırılanların heç bir sıxıntı 
keçirməyəcəkləri bəllidir. Bəs bu qapıların hamısından çağırılan bir kimsə 
olacaqmı?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Bəli və mən ümid 
edirəm ki, sən onlardan olacaqsan”.1446 
 

CƏNNƏTİN ƏN FƏZİLƏTLİ QADINLARI 
 

 ورسولُه اللَّه قَالُوا هذَا ما أَتدرونَ قَالَ خطُوط أَربعةَ الْأَرضِ في � اللَّه رسولُ خطَّ قَالَ�  عباسٍ ابنِ عنِ - ١٠٩٨
لَمولُ فَقَالَ أَعسر لُ � اللَّهاِء أَفْضلِ نِسأَه ةنةُ الْججيدخ تبِن دليوةُ خمفَاطو تبِن دمحم ميرمو تبِن مانَعةُ ريآسو تبِن 

 فرعونَ امرأَةُ مزاحمٍ

 
1098. İbn Abbas � demişdir: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm yerdə 
dörd xətt çəkdi və dedi: “Bunun nə olduğunu bilirsiniz?” Dedilər: “Allah 

                                                 
1445 İbn Məcə, 96. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
1446 əl-Buxari, 1897. 
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və Onun Elçisi daha yaxşı bilir” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: 
“Cənnət qadınlarının ən fəzilətlisi; Xuveylidin qızı Xədicə, Muhəmmədin 
qızı Fatimə, İmranın qızı Məryəm və Fironun zövcəsi Muzahimin qızı 
Asiyadır”.1447 
 

CƏNNƏTİN ƏN HÖRMƏTLİ CAVANLARI 
 

 خير وأَبوهما الْجنة، أَهلِ شبابِ سيدا والْحسين الْحسن: � اِهللا رسولُ الَقَ: قَالَ � عمر ابنِ عنِ - ١٠٩٩
 .منهما

 
1099. İbn Ömər � Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Həsən və 
Hüseyn Cənnətdəki cavanlar arasında ən hörmətli olacaqlar. Ataları isə on-
lardan da xeyirlidir”.1448 

                                                 
1447 Əhməd, 2751, 2903. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1508) səhih olduğunu bildirmişdir. 
1448  əl-Hakim, 4779, 4780. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 796) və “Sahihul-Cəmius-
Sağir”də (№ 47) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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CƏNNƏTİN VƏSFİNƏ DAİR BƏZİ AYƏLƏR 

 
�طَافي هِملَيع افحبِص نبٍذَ مابٍ هأَكْوا ويهفا وم هِيهتشت فُسالْأَن  

 �خالدونَ فيها وأَنتم الْأَعين وتلَذُّ
 

“(Cənnətdə) onlar üçün qızıl teştlər və qədəhlər içində (yemək-içmək) 
olandırılacaqdır. Orada onların ürəkləri istəyən və gözlərini oxşayan hər 

şey olacaqdır. Siz orada əbədi qalacaqsınız!”  (əz-Zuxruf, 71). 
 

�طَافيو هِملَيع ةبِآنِي نم ةضابٍ فأَكْوو تا كَانارِيرقَو� 
 

“(Cənnətdəki xidmətçilər) onların ətrafında gümüş qablar və büllur 
qədəhlərlə dolanacaqlar” (əl-İnsan, 15). 

 

 � ينزِفُونَ ولَا عنها يصدعونَ لَا � معنيٍ من وكَأْسٍ وأَبارِيق بِأَكْوابٍ � مخلَّدونَ وِلْدانٌ علَيهِم فيطُو�
ةهفَاكا ومونَ مريختمِ � يلَحرٍ وا طَيمونَ مهتشي� 

 
“Onların dövrəsində həmişəcavan xidmətçi oğlanlar dolanacaqlar;  

(Cənnət bulağından axan) məin (şərab) dolu piyalələr, kuzələr və qədəhlərlə. 
Dünyadakı şərabdan fərqli olaraq) ondan başları ağrımaz və keflənməzlər.  
(O cavan xidmətçilər Cənnətdə olanların) bəyənib seçdikləri meyvələr və 

istədikləri hər cür quş əti ilə (onların dövrəsində fırlanacaqlar)”  
(əl-Vaqiə, 17-21). 

 

  كُلَّما الْأَنهار تحتها من تجرِي جنات لَهم أَنَّ الصالحات وعملُوا آمنوا الَّذين وبشرِ�

  فيها ولَهم متشابِها بِه وأُتوا قَبلُ من زِقْنار الَّذي هذَا قَالُوا رِزقًا ثَمرة من منها رزِقُوا

اجوةٌ أَزرطَهم مها ويهونَ فدالخ� 
 

“(Ya Peyğəmbər!) İman gətirən və yaxşı işlər görən kimsələrə müjdə ver: 
onlar üçün (ağacları) altından çaylar axan cənnətlər (bağlar) vardır. 

(O cənnətlərin) meyvələrindən bir ruzi yedikləri zaman: “Bu bizim əvvəlcə 
(dünya evində) yediyimiz ruzidir”- deyəcəklər. Əslində isə bu (ruzi, meyvələr) 

onlara (dünyadakılara zahirən) bənzər olaraq verilmişdir. Onlardan ötrü 
orada (hər cəhətdən) pak (olan) zövcələr də var. Onlar (möminlər) orada əbədi 

qalacaqlar” (əl-Bəqərə, 25). 
 

  تلْك وظلُّها دائم أُكُلُها الْأَنهار تحتها من تجرِي الْمتقُونَ وعد الَّتي الْجنة مثَلُ�



FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR                                                                                                                        429 

 
 �النار الْكَافرِين وعقْبى اتقَوا الَّذين عقْبى

 
“Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərə (möminlərə) vəd edilən 
Cənnətin vəsfi belədir: (ağacları) altından çaylar axar, yeməkləri də, 

kölgələri də daimidir. Bu, Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərin 
aqibətidir. Kafirlərin aqibəti isə Cəhənnəmdir!” (ər-Rəd, 35). 

 

 يتغير لَم لَبنٍ من وأَنهار آسنٍ غَيرِ ماٍء من أَنهار فيها الْمتقُونَ وعد الَّتي الْجنة مثَلُ�

 همطَع ارهأَنو نرٍ ممخ لَذَّة ارِبِنيلشل ارهأَنو نلٍ مسى عفصم ملَها ويهف نكُلِّ م اترالثَّم 

 �أَمعاَءهم فَقَطَّع حميما ماًء وسقُوا النارِ في خالد هو كَمن ربهِم من ومغفرةٌ 
 

“Müttəqilərə vəd olunan Cənnətin vəsfi belədir: orada dadı dəyişməyən 
(qoxumayan) sudan irmaqlar, təmi çönməyən süddən çaylar, içənlərə ləzzət 
verən şərabdan nəhrlər və təmiz baldan irmaqlar vardır. Orada onları hər 

cür meyvə və Rəbbi tərəfindən (günahlardan) bağışlanma gözləyir. (Məgər bu 
cənnətdə olanlar) cəhənnəm odunda əbədi qalıb bağırsaqları parça-parça 
edən qaynar su içirdiləcək kəslər kimi ola bilərlərmi?!” (Muhəmməd, 15). 

 

  �تفْجِريا يفَجرونها اللَّه عباد بِها يشرب عينا � كَافُورا مزاجها كَانَ كَأْسٍ من يشربونَ الْأَبرار إِنَّ�
 
“Şübhəsiz ki, yaxşı əməl və itaət sahibləri (Cənnətdə) kafur qatılmış (şərabla 

dolu) qədəhdən içəcəklər. O (kafur) elə bir çeşmədir ki, Allahın bəndələri 
ondan içəcək və onu (istədikləri yerə) asanlıqla axıdacaqlar”  

(əl-İnsan, 5-6). 
 

 �سلْسبِيلًا تسمى فيها عينا � زنجبِيلًا مزاجها كَانَ كَأْسا فيها ويسقَونَ�
 

“Orada onlara zəncəfil qatılmış (zəncəfil dadı verən cənnət şərabı ilə dolu) 
badə də içirdiləcəkdir. (Zəncəfil) orada (Cənnətdə) bir çeşmədir ki, (suyu 

boğazdan çox rahat keçdiyi üçün) Səlsəbil adlanır” (əl-İnsan, 17-18).  
 

  � الْمتنافسونَ فَلْيتنافَسِ ذَلك وفي مسك ختامه � مختومٍ رحيقٍ من ونَيسقَ�

هاجزمو ننِيمٍ مسا � تنيع برشا يونَ بِهبقَرالْم� 
 

“Onlara (gözəl ətirli, təmiz) möhürlü (qablarda olan) şərab (rəhiq) 
içirdiləcəkdir. Onun (içində rəhiq olan qabın) möhürü müşkdür. Qoy 

yarışanlar onun üçün yarışsınlar! Ona təsnim (suyu) qatılmışdır. O 



430                                                                                                                                     FƏZİLƏTLİ ƏMƏLLƏR    

 
(təsnim) elə bir çeşmədir ki, ondan (təmiz halda) yalnız (Allaha) yaxın olanlar 

içər (qalanlara isə o rəhiq şərabına qatılıb verirlər)” (əl-Mutaffifin, 25-28). 
 

 �يشتهونَ مما وفَواكه � وعيون ظلَالٍ في الْمتقني إِنَّ�

 
“Həqiqətən, (o gün) müttəqilər kölgəliklərdə və çeşmələr başında, istədikləri 

meyvə içində olacaqlar!” (əl-Mursəlat, 41-42). 
 

 �تذْليلًا قُطُوفُها وذُلِّلَت�  ظلَالُها علَيهِم ودانِيةً�
 

“(Cənnət ağaclarının) kölgələri üstlərinə düşəcək, meyvələri də onların 
ixtiyarında olacaqdır (istədikləri yerdə, istədikləri zaman onları dərib yeyə 

biləcəklər)” (əl-İnsan, 14). 
 

  الْأَنهار تحتها من تجرِي مبنِيةٌ غُرف فَوقها من غُرف لَهم ربهم اتقَوا الَّذين لَكنِ�

دعو لَا اللَّه فلخي اللَّه اديعالْم� 
 

“Lakin Rəbbindən qorxanları (Cənnətdə) bir-birinin üstündə tikilmiş 
otaqlar gözləyir. Onların altından çaylar axar. Bu, Allahın vədidir. Allah 

vədə xilaf çıxmaz!” (əz-Zumər, 20). 
 

�مه مهاجوأَزي ولَالٍ فلَى ظع كائئُونَ الْأَركتم� 
 

“Onlar (mömin kişilər) və zövcələri kölgəliklərdə (yumşaq) taxtlara 
söykənmişlər” (Yasin, 56). 

 

�نيئكتلَى مرٍ عرفُ سصموفَة ماهنجوزورٍ ونيٍ بِحع� 
 
“Səf-səf düzülmüş taxtlara söykəndiyiniz halda!” Biz onları iri (ahu) gözlü 

hurilərlə evləndirəcəyik” (ət-Tur, 20). 
 

 �أَترابا عربا � أَبكَارا فَجعلْناهن � إِنشاًء أَنشأْناهن إِنا�
 
“Biz Cənnətdəki qadınları yeni biçimdə yaradacağıq. Onları bakirə qızlar 

edəcəyik – ərlərini sevən, həmyaşıdlar” (əl-Vaqiə, 35-37). 
 

�ورحو نيثَالِ � علُؤِ كَأَماللُّؤ ونكْنالْم� 
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 “(Onlar üçün orada) iri (ahu) gözlü, qəşəng hurilər də vardır. (O hurilər rəng 

və gözəllikcə) sanki sədəf içində gizlənmiş (qorunub-saxlanmış) incidirlər”  
(əl-Vaqiə, 22-23). 

 
�اتنج ندا عهلُونخدنَ يلَّوحا ييهف نم اوِرأَس نبٍ ما ذَهلُؤلُؤو مهاسبلا ويهف رِيرح� 

 
“Onlar Ədn cənnətlərinə daxil olacaq, orada altun bilərziklər və incilərlə 

bəzənəcəklər. Libasları da ipəkdən olacaqdır” (Fatir, 33). 
 

�مهيالع ابيسٍ ثدنس رضخ قربتإِسلُّوا وحو اوِرأَس نم ةضف مقَاهسو مهبا رابرا شورطَه� 
 

“(Cənnət əhlinin) əyinlərində taftadan və atlazdan (nazik və qalın ipəkdən) 
yaşıl libaslar olacaq, onlara gümüşdən bilərziklər taxılacaqdır. Rəbbi 

onlara çox pak bir şərab içirdəcəkdir” (əl-İnsan, 21) 
 

 �مبثُوثَةٌ رابِيوز � مصفُوفَةٌ ونمارِق � موضوعةٌ وأَكْواب � مرفُوعةٌ سرر فيها�
 

“Orada uca taxtlar; (Çeşmələr kənarında) piyalələr; Bir-birinin yanına 
düzülmüş (yumşaq) balışlar və döşənmiş (nəfis) xalılar vardır!”  

(əl-Ğaşıyə, 13-16). 
 

 �متقَابِلني علَيها متكئني � موضونة سررٍ علَى�
 
“(Onlar qızıl-gümüş, ləl-cavahiratla) bəzənmiş taxtlar üstündə qərar tutacaq, 

onlara (o taxtlara) söykənib bir-biri ilə qarşı-qarşıya əyləşəcəklər”  
(əl-Vaqiə, 15-16). 

 

CƏNNƏTİN VƏSFİNƏ DAİR BƏZİ HƏDİS VƏ ƏSƏRLƏR 
 

CƏNNƏT PADŞAHLARIN MƏSKƏNİDİR 
 

١٠٨٤ - نأَبِي ع سيدع 
 :لَها وقَالَ وغَرسها، فضة، من ولَبِنة ذَهب من لَبِنة الْجنة، وتعالَى تبارك اُهللا خلَق« :قَالَ 
: فَقَالَت تكَلَّميقَد ونَ أَفْلَحنؤما. �الْمهلَتخكَة، فَدالَئفَقَالَت الْم اكزِل طُوبنم لُوكالْم«. 

 
1084. Əbu Səid 
 demişdir: “Uca Allah Cənnəti bir kərpic qızıldan, bir 
kərpic gümüşdən yaratdı, orada bitkilər saldı və ona buyurdu: “Danış!” 
Cənnət dedi: “Möminlər, həqiqətən də, nicat tapmışlar” (əl-Muminun, 1). 
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Mələklər də ora daxil olub dedilər: “Xoş olsun sənin halına, ey padşahların 
məskəni!”1449 
 

İSTƏYƏNDƏ FİRDOVS CƏNNƏTİNİ İSTƏYİN  
 

من آمن بِاللَّه وبِرسوله وأَقَام الصالَةَ وصام رمضانَ، كَانَ حقا : «�قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه  �عن أَبِى هريرةَ  - ١٠٨٥
أَنْ ي لَى اللَّهاعيهف دلى والَّت هضى أَرف لَسج أَو ،بِيلِ اللَّهى سف داهةَ جنالْج لَهخد .« .اسالن رشبأَفَالَ ن ولَ اللَّهسا رفَقَالُوا ي

، ما بين الدرجتينِ كَما بين السماِء واَألرضِ، فَإِذَا إِنَّ فى الْجنة مائَةَ درجة أَعدها اللَّه للْمجاهدين فى سبِيلِ اللَّه«قَالَ: 
 ».، ومنه تفَجر أَنهار الْجنةسأَلْتم اللَّه فَاسأَلُوه الْفردوس، فَإِنه أَوسطُ الْجنة وأَعلَى الْجنة، فَوقَه عرش الرحمنِ

 
1085. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Kim Allaha və Onun Elçisinə iman gətirir, namaz qılır və Ramazan 
orucunu tutursa, (bundan sonra) istər Allah yolunda cihad etsin, istərsə də 
doğulduğu diyarda qalsın, Allah onu Cənnətə daxil etməyi Özünə vacib 
bilmişdir”. (Səhabələr) dedilər: “Ey Allahın Elçisi, insanları müjdələməyək-
mi?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Cənnətdə Allahın, Onun 
yolunda cihad edənlər üçün hazırladığı yüz mərtəbə vardır. (Bu mərtə-
bələrdən) hər iki mərtəbə arasındakı məsafə yerlə göy arasında olan 
məsafəyə bərabərdir. Allahdan (nə isə) dilədiyiniz zaman Firdovs cənnətini 
diləyin! Çünki Firdovs, Cənnətin tam ortası və ən yüksək mərtəbəsidir. 
Onun üstündə isə ər-Rahmənin Ərşi yerləşir. Cənnət çayları oradan qayna-
yıb axır”.1450 
 
CƏNNƏTƏ DAXİL OLANLAR ARASINDA DƏRƏCƏ FƏRQİ VARDIR 
 

١٠٨٦ -  رِىدالْخ يدعأَبِى س نع�  بِىنِ النقَالَ:  �ع»رتا يكَم هِمقفَو نم فرلَ الْغنَ أَهاَءورتي ةنلَ الْجنَ إِنَّ أَهاَءو
مهنيا بلِ مفَاضترِبِ، لغرِقِ أَوِ الْمشالْم نى اُألفُقِ مف ابِرالْغ ىرالد كَباِء الَ ». الْكَوبِيازِلُ اَألننم لْكت ،ولَ اللَّهسا رقَالُوا ي

 ».آمنوا بِاللَّه وصدقُوا الْمرسلني بلَى والَّذى نفِْسى بِيده، رِجالٌ«يبلُغها غَيرهم قَالَ: 

 
1086. Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Cənnət sakinləri, bir-birilərindən üstün olduqları üçün 
(onların alt mərtəbədə olanları) üst mərtəbədəki otaqlarda yerləşmiş mö-
minləri, şərq və ya qərb istiqamətində axıb gedən parlaq ulduzu seyr etdik-

                                                 
1449 əl-Heysəmi “Kəşful-Əstər an Zəvaidil-Bəzzar” 3507. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 
2662) və “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3714) səhih olduğunu bildirmişdir. 
1450 əl-Buxari, 2790. 
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ləri kimi seyr edəcəklər”. (Səhabələr) dedilər: “Ey Allahın Elçisi, yəqin ki, 
bu peyğəmbərlərə ayrılmış yerdir və onlardan başqa heç kəs orada sakin 
ola bilməyəcək”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Xeyr, canım 
Əlində olan Allaha and olsun ki, (bu otaqlar) Allaha iman gətirmiş və pey-
ğəmbərləri təsdiq edən kimsələr üçündür”.1451 
 

ALLAH ELÇİSİNİN SALLƏLLAHU ALEYHI VƏ SƏLLƏM HOVUZU 
 

١٠٨٧ - داحثَندح :رمأَبِي ع نقَالَ اب ،ارِيانَ الْفَزورم نا عيعمج ،رمأَبِي ع نابو يدعس نب ديوا سأَبِي  ثَن نانُ، عورم
ولَ اللَّهسةَ، أَنَّ رريرأَبِي ه نازِمٍ، عأَبِي ح ننِ طَارِقٍ، عب دعس يعجاَألش كالقَالَ:  � م» نلَةَ مأَي نم دعي أَبضوإِنَّ ح

الن ددع نم أَكْثَر هتآلنِينِ، ولِ بِاللَّبسالْع نلَى مأَحالثَّلْجِ، و نا ماضيب دأَش ولَه ،ندا عكَم هنع اسالن دي َألصإِنومِ، وج
لُ إِبِلَ النجالر دصيهضوح ن؟ قَالَ:  »اسِ عذئموا يرِفُنعأَت !ولَ اللَّهسا رمِ، «قَالُوا: ياُألم نم دَألح تسا لَييمس لَكُم ،معن

 .»ترِدونَ علَي غُرا محجلني من أَثَرِ الْوضوِء
 
1087. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Mənim hovuzumun (iki tərəfi arasındakı məsafə) Əylə1452 ilə 
Ədən1453 arasındakı məsafədən daha uzaqdır. Onun suyu qardan ağ və 
südlə qatışdırılmış baldan daha şirindir. (Ətrafına düzülmüş) qədəhlər 
ulduzların sayından daha çoxdur. Bir adam insanların dəvələrini hovuzu-
nun yanına buraxmadığı kimi, mən də (yad) adamları hovuzumun yanına 
buraxmayacağam”. (Səhabələr) dedilər: “Ey Allahın Elçisi! O gün sən bizi 
tanıyacaqsan?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Bəli! Sizin 
başqa ümmətlərdən heç birində olmayan bir əlamətiniz vardır. Siz mənim 
yanıma dəstəmaz aldığınız əzalarınız nurlu olaraq gələcəksiniz”.1454 
 

CƏNNƏT ÇADIRLARI VƏ İKİ CƏNNƏT 
 

الَ: إِنَّ في الْجنة خيمةً من لُؤلُؤة مجوفَة عرضها ستونَ ميالً في قَ �أَنَّ رسولَ اللَّه  �عن عبد اللَّه بنِ قَيسٍ  - ١٠٨٨
مهتآنِي ةضف نم انتنجونَ ونمؤالْم هِملَيع طُوفي رِيننَ اآلخورا يلٌ ما أَههنم ةاوِيكَكُلِّ ز نم انتنجا ويهِما فمذَا ا و

لَى ورِ عباُء الْكإِالَّ رِد هِمبوا إِلَى رظُرنأَنْ ي نيبمِ والْقَو نيا بما ويهِما فما ومهتآنِي.ندع ةني جف هِهج 

 
1088. Abdullah ibn Qeys � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

                                                 
1451 əl-Buxari, 3256; Muslim, 7322. 
1452 Əylə - Şamda, dənizin sahilində yerləşən bir şəhərdir. 
1453 Ədən - dəniz sahili ilə Yəmənin axırında Hindistana yaxın yerdə yerləşir. 
1454 Muslim, 581. 
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səlləm demişdir: “Cənnətdə eni altmış milə bərabər, içi boş mirvarilərdən 
hazırlanmış çadırlar vardır. Onun hər küncündə bir-birilərini görməyən 
zövcələr vardır ki, möminlər vaxtaşırı onların yanına girəcəklər. İki Cənnət 
vardır ki, onların içindəki qab-qacaqlar və başqa əşyalar gümüşdəndir. 
Digər iki Cənnət də vardır ki, onların içindəki qab-qacaqlar və başqa 
əşyalar qızıldandır. Əzəmət pərdəsindən başqa heç bir şey Ədn Cənnətində 
olan kimsələrə Rəbbinin Üzünü görməyə maneə olmayacaq”.1455  
 

İÇİ ÇÖLÜNDƏN, ÇÖLÜ İÇİNDƏN GÖRÜNƏN OTAQLAR 
 

١٠٨٩ -  ىلع نع 
 بِىا« �قَالَ قَالَ النورِهظُه نا مهطُونبا وطُونِهب نا مهورى ظُهرفًا تغُر ةنى الْجإِنَّ ف .« فَقَام
 ».عم الطَّعام وأَدام الصيام وصلَّى للَّه بِاللَّيلِ والناس نِياملمن أَطَاب الْكَالَم وأَطْ«أَعرابِى فَقَالَ لمن هى يا رسولَ اللَّه قَالَ 

 
1089. Əli 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: “Cənnətdə içərisindən 
çölü, çölündən içərisi görünən otaqlar vardır”. Bir bədəvi ayağa durub 
dedi: “O otaqlar kimin üçündür, ey Allahın Elçisi?” Allah Elçisi � buyurdu: 
“Xoş söz söyləyən, yemək yedirdən, nafilə oruclara davam edən, insanlar 
yatarkən gecə namaz qılan kimsələr üçündür”.1456 
 

CƏNNƏT ƏHLİ ÖLMƏYƏCƏK 
 

 خو املَوت، والَ يموت أَهلُ الْجنةالنوم أَ :�قال: قال رسول اهللا � عن جابر بن عبد اهللا  - ١٠٩٠
 
1090. Cabir 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: 
“Yuxu ölümün qardaşıdır, Cənnət əhli isə ölməyəcək”.1457 
 

CƏNNƏT QAPILARI 
 


 عن عبد اِهللا بنِ سالَم - ١٠٩١ سلُ اِهللا قَالَ: قَالَ رلَى اِهللا « :�وا عهمأَكْررها ويخ متة أَنأُم نيعبفونَ سوم متأَن
 ».كَظيظٌ، وما بني مصراعنيِ من مصارِيع الْجنة مِسريةُ أَربعني عاماً، ولَيأْتين علَيه يوم وإِنه لَ�

 
1091. Abdullah ibn Səlam 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Siz yetmiş ümməti tamamlayacaqsınız. Siz Allaha � 

                                                 
1455 əl-Buxari, 4879. 
1456 ət-Tirmizi, 1984, 2112. əl-Albani bu hədisin həsən olduğunu bildirmişdir. 
1457 əl-Heysəmi “Məcməuz-Zəvaid” 10/410,415, İbn Kəsir 4/ 158. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də 
(№ 6808) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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onlardan1458 daha xeyirli və hörmətli olanlarsınız. Cənnət qapılarının iki 
tayı arasındakı məsafə qırx illik yola bərabərdir. Gün gələcək ki, (ora 
insanlarla) dolu olacaq”.1459 
 

CƏNƏTƏ DAXİL OLANLARA İLK TÖHFƏ 
 

١٠٩٢ -  ولِ اللَّهسلَى روانَ مبأَنَّ ثَو�  ولِ اللَّهسر دنا عمقَائ تقَالَ: كُن ثَهدفَقَالَ: �ح ودهارِ الْيبأَح نم رباَء حفَج ،
حا مي كلَيع الَم؟ السولَ اللَّهسا رقُولُ يأَالَ ت :نِي؟ فَقُلْتفَعدت ما. فَقَالَ: لهنم عرصي ةً كَادفْعد هتفَعفَد !دفَقَالَ م

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر .لُهأَه بِه اهمي سالَّذ همبِاس وهعدا نمإِن :يودهالْي� :»محي مميإِنَّ اسلأَه انِي بِهمي سالَّذ فَقَالَ  »د
 ولُ اللَّهسر فَقَالَ لَه ،أَلُكأَس جِئْت :يوده؟«: �الْيكثْتدٌء إِنْ حيش كفَعنأَي«  ولُ اللَّهسر كَتفَن ،يبِأُذُن عمقَالَ: أَس

ي: أَين يكُونُ الناس يوم تبدلُ اَألرض غَير اَألرضِ والسموات؟ فَقَالَ رسولُ فَقَالَ الْيهود »سلْ«بِعود معه، فَقَالَ:  �
 رِ«: �اللَّهونَ الْجِسد ةي الظُّلْمف مةً؟ قَالَ:  »هازاسِ إِجلُ النأَو نقَالَ: فَم»اجِرِينهاُء الْمفُقَر« فَم :يودها قَالَ الْي

ينحر لَهم ثَور الْجنة الَّذي «قَالَ: فَما غذَاؤهم علَى إِثْرِها؟ قَالَ:  »زِيادةُ كَبِد النون«تحفَتهم حني يدخلُونَ الْجنةَ؟ قَالَ: 
قَالَ: صدقْت، قَالَ: وجِئْت  »ينٍ فيها تسمى سلْسبِيالًمن ع«قَالَ: فَما شرابهم علَيه؟ قَالَ:  »كَانَ يأْكُلُ من أَطْرافها

قَالَ: أَسمع  »ينفَعك إِنْ حدثْتك؟«أَسأَلُك عن شيٍء الَ يعلَمه أَحد من أَهلِ اَألرضِ، إِالَّ نبِي أَو رجلٌ أَو رجالَن. قَالَ: 
قَالَ جِئْت .ي؟ قَالَ:  بِأُذُنلَدالْو نع أَلُكأَس» نِيلِ مجالر نِيالَ ما، فَععمتفَإِذَا اج ،فَرأَص أَةراُء الْممو ضيلِ أَبجاُء الرم

 ثَا بِإِذْنلِ، آنجالر نِيم أَةرالْم نِيالَ مإِذَا عو ،اللَّه ا بِإِذْنأَذْكَر ،أَةرالْماللَّه«  ثُم ،بِيلَن كإِنو ،قْتدص لَقَد :يودهقَالَ الْي
.بفَذَه فرصان  ولُ اللَّهسفَقَالَ ر� :»بِه اللَّه انِيى أَتتح ،هنٍء ميبِش لْمي عا لمو ،هنأَلَنِي عي سالَّذ نذَا عأَلَنِي هس لَقَد«. 

 
1092. Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm azad etdiyi köləsi Səubən � de-
mişdir: “Mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm yanında durmuşdum. 
Bu vaxt yəhudilərin baş keşişlərindən biri gəlib dedi: “Sənə salam olsun, ey 
Muhəmməd!” Onda mən onu itələdim və o, az qaldı ki yıxıla. Yəhudi: 
“Niyə məni itələyirsən?”– dedi. Dedim: “Sən niyə “ey Allahın elçisi” de-
mirsən?” Yəhudi: “Biz onu ancaq ailəsinin ona qoyduğu adla çağırırıq”– 
dedi. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Şübhəsiz ki, mənim 
adım, ailəmin mənə verdiyi Muhəmməddir”. Yəhudi dedi: “Sənə (bir neçə) 
sual vermək üçün gəlmişəm”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm ona belə 
buyurdu: “Məgər mənim dediklərimin sənə bir faydası olacaqmı?” (Yəhu-
di) dedi: “Bu qulaqlarımla səni dinləyəcəyəm!” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm əlindəki ağacı yerə vura-vura: “Soruş!”– deyə buyurdu. Yəhudi dedi: 
“Yer başqa bir yerlə, göylər də (başqa göylərlə) əvəz olunacağı gün insanlar 
harada olacaqlar?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Onlar (qıl) 

                                                 
1458 Yəni, bu ümmətlərdən. 
1459 Abd ibn Humeyd, 411; Əhməd, 20037. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir.  
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körpüsünün qarşısında, zülmət içində olacaqlar”. (Yəhudi) soruşdu: 
“İnsanlardan onu ilk əvvəl kimlər keçəcək?” (Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm): “Kasıb mühacirlər!”– deyə cavab verdi. Yəhudi soruşdu: “Cənnətə 
daxil olduqda onların ilk töhfəsi nə olacaq?” (Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm) buyurdu: “Balinanın qaraciyərinin (ən dadlı) yeri”. (Yəhudi) soruş-
du: “Bəs bunun ardınca onların yeməyi nə olacaq?” (Peyğəmbər salləllahu aleyhi 

və səlləm) buyurdu: “Onlar üçün Cənnətin ətrafında otlayan Cənnət öküzü 
kəsiləcəkdir”. (Yəhudi) soruşdu: “Bunun üstündən nə içəcəklər?” Peyğəm-
bər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “(Onlar) Cənnətdəki Səlsəbil1460 adla-
nan bir bulaqdan (içəcəklər)”. (Yəhudi): “Doğru söylədin!”– deyə (onun 
dediklərini təsdiqlədi, sonra da sözünə davam edib) dedi: “Səndən yer 
əhlindən heç kəsin bilmədiyi, yalnız peyğəmbərin, yaxud bir-iki kişinin də 
bildiyi bir şey haqqında soruşmağa gəlmişəm”. (Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm) buyurdu: “Əcəba, mənim dediklərimin sənə bir faydası olacaqmı?” 
(Yəhudi) dedi: “Bu qulaqlarımla səni dinləyəcəyəm! Səndən uşağın 
(yaranışı) barəsində soruşmağa gəlmişəm”. (Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm) buyurdu: “Kişinin mənisi ağ rəngdə, qadınınkı isə sarı rəngdə olur. 
Bunlar birləşdiyi zaman kişinin mənisi qadının mənisini üstələsə, Allahın 
izini ilə dünyaya oğlan uşağı gətirərlər. Və əgər qadının mənisi kişininkini 
üstələsə, Allahın izini ilə dünyaya qız uşağı gətirərlər”. Yəhudi: “Doğru 
söylədin. Sən, həqiqətən də, peyğəmbərsən”– dedi və çıxıb getdi. (O 
getdikdən sonra) Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Bu adam 
məndən soruşduğunu soruşdu. Halbuki buna dair mənim heç bir bilgim 
yox idi. Nəhayət, bu haqda bilgini Allah mənə vəhy etdi”.1461 
 

CƏNNƏT ƏHLİNİN XARİCİ GÖRÜNÜŞÜ VƏ YAŞLARI 
 


 عن معاذ بنِ جبلٍ  - ١٠٩٣ بِىقَالَ  �أَنَّ الن» ثَالَث أَو نياَء ثَالَثنأَب نيلكَحا مدرا مدرةَ جنالْج ةنلُ الْجلُ أَهخدي
 ».وثَالَثني سنةً

 
1093. Muaz ibn Cəbəl 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Cənnət əhli bədən və üzləri tüksüz (saqqalsız), gözləri sürməli, 
otuz üç yaşında Cənnətə daxil olacaqlar”.1462 
 
                                                 
1460 Uca Allah buyurur: “Orada onlara zəncəfil qatılmış şərab badəsi içirdiləcək. (Bu elə) bir bulaq-
dandır ki, (o, Cənnətdə) Səlsəbil adlanır” (əl-İnsan, 17-18).  
1461 Muslim, 716, 742. 
1462 ət-Tirmizi, 2545, 2742. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
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١٠٩٤ - نةَ أَبِى عريره  
  .»ثيابهم تبلَى والَ شبابهم يفْنى الَ كُحلٌ مرد جرد الْجنة لُأَه« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ

 
1094. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Cənnət əhli tüksüz 1463 , saqqalsız və gözləri sürməli olacaqlar. 
Onlar daim cavan qalacaqlar, libasları da köhnəlməyəcək“.1464 
 


 عن أَبِى هريرةَ  - ١٠٩٥ بِىنِ النقَالَ  �ع»هاببى شفْنالَ يو هابيلَى ثبالَ ت أَسبالَ ي معنةَ ينلُ الْجخدي نم.« 
 
1095. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Cənnətə girən nemət görər, kasıblıq görməz, paltarı köhnəlməz və 
gəncliyi tükənməz”.1465 
 


  كَرِبٍ معدي بن الْمقْدام أن - ١٠٩٦،مثَهدولَ أَنّ حسر ا« :قَالَ � اللَّهم نم دأَح وتمقْطًا يال سا ورِمه إِناوم 
اسا النيمف نيب كثَ إِال ذَلعب ناب نيةً، ثَالثنس نكَانَ فَم نلِ مأَه ةنلَى كَانَ الْجع ةحسم ،مآد ةوروص ،فوسقَلَبِ يو 

،وبأَي نمكَانَ و نلِ مارِ أَهوا النظِّموا عمفُخالِ وكَالْجِب«. 
 
1096. Miqdam ibn Mədi Kərib 
 demişdir: “Bir dəfə Allah Elçisi salləllahu 

aleyhi və səlləm buyurdu: “Elə bir ölən döl və ya qoca yoxdur ki, - insanlar 
ancaq bu iki yaş arasında olurlar – öldükdən sonra otuz yaşında dirilməsin. 
Kim Cənnət əhlindəndirsə, Cənnətə Adəm boyda1466, Yusuf surətində, qəlb-
ləri Əyyubun qəlbitək daxil olacaqlar. Kim Cəhənnəm əhlindəndirsə, 
Cəhənnəmə dağ boyda böyüdülərək daxil olacaqlar”.1467 
 

١٠٩٧ -  بِىنِ النةَ عريرأَبِى هو رِىدالْخ يدعأَبِى س نإِنَّ لَ«قَالَ  �ع ادنى مادنإِنَّ يا ودوا أَبقَمسوا فَالَ تحصأَنْ ت كُم
نأَنْ ت إِنَّ لَكُما ودوا أَبمرهوا فَالَ تبشأَنْ ت إِنَّ لَكُما ودوا أَبوتما فَالَ تويحأَنْ ت الَكُمدوا أَبسئتبوا فَالَ تمع .« لُهقَو كفَذَل� 

 �م الْجنةُ أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَونودوا أَنْ تلْكُ

                                                 
1463 Yəni bədənləri və üzlərində tük olmayacaq, başlarında isə tük olacaq. 
1464 ət-Tirmizi, 2539, 2735. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
1465 Muslim, 7335. 
1466 Adəmin � boyu haqda başqa rəvayətdə deyilir: “Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � 
demişdir: “Allah Adəmi boyu altmış ərəş (Dirsəkdən barmaqların ucuna qədər uzunluqda olan qədim 
ölçü) uzunluğunda yaratdı. Sonra buyurdu: “Get oradakı mələklərə salam ver və dinlə gör sənin salamını 
necə alacaqlar. Çünki bu həm sənin, həm də sənin zürriyyətinin salamıdır”. Adəm onlara: “Sizə salam 
olsun! (Əssəlamu aleykum!)”– dedi. Onlar da: “Sənə salam olsun və Allahın rəhməti yetişsin! 
(Əssəlamu aleykə və rahmətullah!)”– deyib, buna “və Allahın rəhməti yetişsin” kəlməsini əlavə etdilər. 
Cənnətə girəcək hər kəs ora Adəmin surətində girəcəkdir. (Məlumunuz olsun ki,) indiyə qədər insan-
ların xilqəti naqisləşməkdədir” (əl-Buxari, 3326).  
1467 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 663, 17053. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2512) həsən 
olduğunu bildirmişdir. 
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1097. Əbu Səid əl-Xudri və Əbu Hureyra � rəvayət edirlər ki, Peyğəmbər 
salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “(Cənnətdəkilər Cənnətə girdikdə) bir çarçı 
belə car çəkəcəkdir: “Siz sağlam olub, heç vaxt xəstələnməyəcəksiniz. Siz 
yaşayıb, heç vaxt ölməyəcəksiniz. Siz gənc qalıb, heç vaxt qocalmayacaqsı-
nız. Siz nemət içində olub, heç vaxt kədər çəkməyəcəksiniz”. Bu haqda 
Allah � belə buyurur: “Etdiyiniz əməllərə görə varisi olduğunuz Cənnət 
budur!” (əl-Əraf, 43)”.1468  
 

CƏNNƏT ƏHLİ NATƏMİZLİKDƏN UZAQDIRLAR 
 

أَولُ زمرة تلج الْجنةَ صورتهم علَى صورة الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ، الَ : «�قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه  �عن أَبِى هريرةَ  - ١٠٩٨
الَ يمتخطُونَ والَ يتغوطُونَ، آنِيتهم فيها الذَّهب، أَمشاطُهم من الذَّهبِ والْفضة، فيها و )الَ يسقَمونَ(يبصقُونَ 

رو نا مهِموقس خى مري ،انتجوز مهنم داحكُلِّ ولو ،كسالْم مهحشرةُ، واَأللُو مهرامجمونمِ، منِ، الَ  اِء اللَّحسالْح
 ».اختالَف بينهم والَ تباغُض، قُلُوبهم قَلْب واحد، يسبحونَ اللَّه بكْرةً وعشيا

 
1098. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Cənnətə girəcək ilk zümrədə olan kimsələrin siması on dörd 
gecəlik ay kimi (gözəl və parlaq) olacaq. Cənnətdə onlar nə tüpürəcək, (nə 
xəstələnəcək1469), nə (burunlarından) selik ifraz edəcək, nə də təbii ehtiyac-
larını rəf edəcəklər. (İşlətdikləri) qabları qızıldan, daraqları isə həm qızıldan, 
həm də gümüşdən olacaq. Buxurdanlarında1470 ud1471 (yandırılacaq). Onla-
rın tərindən müşk qoxusu gələcək. Onlardan hər birinin iki zövcəsi olacaq. 
Bu qızlar elə gözəl və elə zərif olacaqlar ki, dərilərinin altından ayaq 
sümüyünün iliyi görünəcək. (Cənnət əhlinin) arasında nə bir ixtilaf, nə də 
kin-küdurət olacaq. Özləri də canbir qəlb olacaqlar. Onlar səhər-axşam 
Allahın şəninə təriflər deyəcəklər”.1472  
 


 عن جابِرٍ  - ١٠٩٩ بِىالن تعمقُولُ  �قَالَ سا «ييهأْكُلُونَ في ةنلَ الْجالَ إِنَّ أَهولُونَ وبالَ يفُلُونَ وتالَ يونَ وبرشيو
كَما  جشاٌء ورشح كَرشحِ الْمسك يلْهمونَ التسبِيح والتحميد«قَالُوا فَما بالُ الطَّعامِ قَالَ ». يتغوطُونَ والَ يمتخطُونَ

فَسونَ النملْهي.« 

                                                 
1468 Muslim, 7336. 
1469 əl-Buxari, 3246. 
1470 Buxur - yandırıldıqda ətir saçan qatran, ağac qabığı və s. Buxurdan isə içində buxur yandırılan kiçik 
qabdır. 
1471 Vətəni Hindistan sayılan, yandırılanda xoş iy verən ağac. Təbii ki, Cənnət udu bizim bildiyimiz 
uddan fərqli olacaq. 
1472 əl-Buxari, 3245. 
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1099. Cabir 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm belə dedi: 
“Cənnətin sakinləri orada yeyib-içərlər, lakin sidik və nəcis ifraz etməz, 
tüpürməzlər”. Soruşdular: “Bəs onların yedikləri necə çıxacaq?” Peyğəm-
bər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Gəyirmək və müşk qoxusu olan tər ilə. 
Nəfəs aldıqları kimi onlara (rahatlıqla) təsbih (Subhanallah) və təhmid 
(Əlhəmdulilləh) etməyə ilham veriləcək”.1473 
 

CƏNNƏT ƏHLİ OLAN KİŞİYƏ VERİLƏN GÜC 
 


 عن أَنسٍ  - ١١٠٠ بِىنِ النقَالَ  �ع»ى الْجف نمؤطَى الْمعاعِيالْجِم نكَذَا مةَ كَذَا وقُو ةن .« ولَ اللَّهسا ريلَ يق
 ».يعطَى قُوةَ مائَة«أَويطيق ذَلك قَالَ 

 
1100. Ənəs 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: 
“Cənnətdə yaxınlıq etmək üçün möminə bu qədər kişi qüvvəsi veriləcək-
dir”. Soruşdular: “Ey Allahın Elçisi, onun buna gücü çatacaq?” O buyurdu: 
“Ona yüz kişinin gücü veriləcəkdir”.1474 
 

١١٠١ - نع يدنِ زقَمِ باَألر 
 الْجنة أَهلَ أَنَّ عمتز أَلَست! الْقَاسمِ أَبا يا: فَقَالَ الْيهود من رجلٌ � النبِي أَتى: قَالَ 
 الْمطْعمِ في رجلٍ، مئَة قُوةَ لَيعطَى أَحدهم إِنَّ! بِيده نفِْسي والَّذي« :� اِهللا رسولُ فَقَالَ فيها؟ ويشربونَ يأْكُلُونَ

 :� اِهللا رسولُ فَقَالَ الْحاجة؟ لَه تكُونُ ويشرب يأْكُلُ الَّذي فَإِنَّ: الْيهودي لَه فَقَالَ». والْجِماعِ والشهوة والْمشربِ
»مهتاجح قرع يضفي نم مهلُودثْل جم سكفَإِذَا الْم طْنالْب ر قَدمض.«  

 
1101. Zeyd ibn Ərqam 
 demişdir: “Bir yəhudi kişi Peyğəmbərin salləllahu 

aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Əbul-Qasim, sən iddia edirsən ki, 
Cənnət əhli orada yeyib-içir?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: 
“Canım Əlində Olana and olsun ki, həqiqətən, onların hər birinə yeyib-
içmək, şəhvət və (qadınla) yaxınlıq etmək üçün yüz kişi qüvvəsi veriləcək”. 
Yəhudi ona dedi: “Həqiqətən, yeyib-içənin zəruri ehtiyacı vardır”. Allah 
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Onların ehtiyacları muşk kimi 
dərilərindən çıxan tər olacaq. Bununla da qarınlarındakı həzm olacaq”.1475 
 
 
 

                                                 
1473 Muslim, 7331. 
1474 Tirmizi, 2536, 2732, əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.  
1475 İbn Hibban, 7381; Əhməd, 19288, 19484. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3739) səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
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HURİLƏRİN VƏSFİ 

 
١١٠٢ - اللَّه دبع نع
   بِينِ النةُ «قَالَ:  �عرمالزرِ، ودلَةَ الْبرِ لَيُء الْقَموض مهوهجةَ كَأَنَّ ونلُونَ الْجخدي ةرملُ زأَو

اِء، لمي السف يركَبٍ دنِ كَوسأَح نلَى لَوةُ عونَ الثَّانِيعبس ةجولَى كُلِّ زنِ، عيورِ الْعالْح نم انتجوز مهنلٍ مجكُلِّ ر
 لْبيضاِءحلَّةً، يرى مخ سوقهِما من وراِء لُحومهِما، وحلَلهِما كَما يرى الشراب اَألحمر في الزجاجة ا

 
1102. Abdullah 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Cənnətə girəcək ilk zümrədəkilərin simaları on dörd gecəlik ay 
kimi (parlaq) olacaqdır. İkinci zümrədəkilərin rəngi isə səmadakı parlaq 
ulduzun rəngindən daha gözəl olacaq. Onlardan hər kişinin hurilərdən 
olan iki zövcəsi olacaq. Hər bir zövcənin üzərində yetmiş libas olacaq. 
Onların baldırının iliyi ətlərindən, paltarları isə ağ şüşədə olan qırmızı 
şərab göründüyü kimi görünəcək”.1476 

 
١١٠٣ -  كالنِ مسِ بأَن نع�  بِىنِ النى : «�عةٌ فحوسِ لَرقَو لَقَابا، ويها فما وينالد نم ريةٌ خوغَد أَو بِيلِ اللَّهس

 يدق عضوم أَو ةنالْج نم كُمدأَح-  طَهونِى سعي - إِلَى أَه تاطَّلَع ةنلِ الْجأَه نأَةً مرأَنَّ ام لَوا، ويها فما وينالد نم ريلِ خ
 ». اَألرضِ َألضاَءت ما بينهما ولَمَألته رِحيا، ولَنصيفُها علَى رأْسها خير من الدنيا وما فيها

 
1103. Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Allah yolunda səhər və ya axşam (döyüşə) getmək dünya və 
onun içindəkilərdən xeyirlidir. Birinizin Cənnətdəki ox boyda yeri (və ya 
qamçısını qoyduğu yer), dünya və onun içindəkilərdən xeyirlidir. Əgər 
Cənnət qadınlarından biri yer sakinlərinə görünsəydi, göylə yer arasında 
olan hər tərəfi işıqlandırar və (onun gözəl) iyi hər yanı bürüyərdi. Onun 
baş örtüyü isə dünya və onun içindəkilərdən xeyirlidir”.1477 
 

CƏNNƏT QADINLARININ ƏRLƏRİ ÜÇÜN OXUDUQLARI 
MAHNILAR 

 
١١٠٤ - نةَ  أَبِى عريره
 بِأَحسن ويغنني متقَابِالَت قيام الْعذَارى حافَتاه الْجنة طُولَ نهراً الْجنة في إِنَّ« :قَالَ 
 اُهللا، شاَء إِنْ: قَالَ الْغناء؟ ذَاك وما! هريرة أَبا يا: قُلْنا. مثْلُها لَذَّةً الْجنة في أَنَّ يرونَ ما حتى الْخالَئق يسمعها أَصوات
بِيحسالت التويدمح يسقْدالتثْناُء ولَى وع بالر �« . 

 

                                                 
1476 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 2522, 10168, 10321. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1736) 
səhih olduğunu bildirmişdir. 
1477 əl-Buxari, 2796. 
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1104. Əbu Hureyra 
 demişdir: “Həqiqətən, Cənnətdə Cənnət boyu axan 
bir çay var. Onun hər iki kənarında qarşı-qarşıya dayanmış, məxluqatın 
eşidə biləcəyi ən gözəl səslə mahnı oxuyan bakirə qızlar dayanmışlar. 
Onlar üçün Cənnətdə bundan (oxumaqdan) daha ləzzətli bir şey yoxdur”. 
Biz dedik: “Ey Əbu Hureyra, o mahnılar nədir?” O dedi: “İnşə-Allah təsbih, 
təhmid, təqdis və Rəbbi � səna etməkdir”.1478 
 

CƏNNƏT XİDMƏTÇİLƏRİ 
 

١١٠٥ - نع دبرٍو بن اِهللا عمى إِنَّ« :الَقَ � عنل أَدة أَهنزِال الْجنم نى معسي م أَلف إِلَيهادمٍ كُل خادلَى خلٍ عمع 
لَيس لَيهع بهاحالَ: قَالَ ،»صتو هذة هاآلي :  .�منثُورا لُؤلُؤا حِسبتهم رأَيتهم إِذَا

 
1105. Abdullah ibn Amr � demişdir: “Cənnət əhlindən ən aşağı mər-
təbəyə sahib olanın, xidmətində durmaq üçün min xidmətçisi olacaq. Hər 
xidmətçi həmkarının etmədiyi fərqli bir iş görəcək. “Onları gördükdə 
səpələnmiş mirvari dənələri olduqlarını sanarsan” (əl-İnsan, 19)”.1479 
 

CƏNNƏTDƏ AT VARDIRMI? 
 

١١٠٦ - نأَبِي ع وبأَي 
 إِذَا: فَقَالَ خيلٌ؟ الْجنة في هلْ و الْخيلَ، أُحب إِني: فَقَالَ � النبِي أَعرابِي أَتى: قَالَ 
لْتخةَ دنالْج يتسٍ أُتبِفَر نم اقُوتي لَه ،اناحنج لْتمفَح هلَيع فَطَار ي بِكف نالْجثُ ةيح ئْتش. 

 
1106. Əbu Əyyub 
 demişdir: “Bir bədəvi Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və 

səlləm yanına gəlib dedi: “Mən atları sevirəm, Cənnətdə at varmı?” O bu-
yurdu: “Cənnətə daxil olsan, sənə iki qanadlı, yaqutdan olan at veriləcək. 
Onun üzərinə oturacaqsan, o da səni Cənnətdə istədiyin yerə aparacaq”.1480 
 

CƏNNƏT QUŞLARI 
 

١١٠٧ - نسِ عنِ أَنب كالم  
 أَشد الْجنة فى يعنِى اللَّه أَعطَانِيه نهر ذَاك« قَالَ الْكَوثَر ما � اللَّه رسولُ سئلَ قَالَ
 � اللَّه رسولُ قَالَ. لَناعمةٌ هذه إِنَّ
  عمر قَالَ. »الْجزرِ كَأَعناقِ أَعناقُها طَير فيها الْعسلِ من حلَىوأَ اللَّبنِ من بياضا

                                                 
1478 əl-Beyhəqi “əl-Bəas vən-Nuşur” 374. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3751) səhih məv-
quf olduğunu bildirmişdir. 
1479 əl-Beyhəqi “əl-Bəas vən-Nuşur” 362. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3705) səhih oldu-
ğunu bildirmişdir. 
1480 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 3968, 4075. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3755) həsən 
li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
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 .»منها أَنعم أَكَلَتها«

 
1107. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və 

səlləm Kövsərin nə olduğu barədə soruşdular. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurdu: “O, Allahın mənə Cənnətdə bəxş etdiyi bir çaydır, onun 
suyu süddən ağ və baldan şirindir. Orada boyunları dəvə boyunları kimi 
quşlar vardır”. Ömər 
 dedi: “Şübhəsiz ki, bunlar yaraşıqlı quşlardır”. 
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Onları yeyənlər onlardan 
daha yaraşıqlıdırlar”.1481 
 

CƏNNƏTİN EVLƏRİ VƏ TORPAĞI 
 

١١٠٨ - نةَ أَبِى عريره
 أَهلِ من وكُنا الدنيا فى وزهدنا قُلُوبنا رقَّت عندك كُنا إِذَا لَنا ما اللَّه رسولَ يا قُلْنا قَالَ  
ةرا فَإِذَا اآلخنجرخ نم كدنا عنسا فَآننيالا أَهنممشا ونالَدا أَونكَرا أَننفُسولُ فَقَالَ. أَنسر اللَّه � »لَو كُمونَ أَنكُونإِذَا ت 
متجرخ مى ندنع متلَى كُنع كُمالح كذَل كُمتاركَةُ لَزالَئى الْمف كُموتيب لَوو وا لَمذْنِباَء تلَج لْقٍ اللَّهبِخ يددج وا كَىذْنِبي 

رفغفَي مقَالَ. »لَه ا قُلْتولَ يسر اللَّه مم قلخ لْققَالَ الْخ »ناِء ما. »الْمةُ قُلْننا الْجا مهاؤةٌ« قَالَ بِنلَبِن نم ةضةٌ فلَبِنو نم 
 والَ ويخلَّد يبأَس والَ ينعم يدخلْها من الزعفَرانُ وتربتها والْياقُوت اللُّؤلُؤ وحصباؤها اَألذْفَر الْمسك ومالَطُها ذَهبٍ

ميلَى الَ وتبت مهابيالَ ثى وفْني مهاببش« .الَ ثَالَثَةٌ« قَالَ ثُم درت مهتوعد املُ اِإلمادالْع مائالصو نيح رفْطةُ يوعدو 
 »حنيٍ بعد ولَو َألنصرنك وعزتى � الرب ويقُولُ السماِء أَبواب لَها وتفَتح الْغمامِ فَوق يرفَعها الْمظْلُومِ

 
1108. Əbu Hureyra 
 demişdir: “Biz dedik: “Ey Allahın Elçisi! Bizə nə olur 
ki, sənin yanında olanda qəlblərimiz riqqətə gəlir, dünyadan təcrid olaraq 
Axirət yurdunun sakinlərindən oluruq? Sənin yanından çıxanda isə, başı-
mız ailəmizə qarışır və övladlarımıza meyl edirik, sanki özümüzü inkar 
edirik”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Əgər siz mənim yanımdan 
çıxanda bu cür vəziyyətdə olsaydınız, mələklər sizi evinizdə ziyarət edər-
dilər. Əgər siz günah etməsəydiniz, Allah (yerinizə) yeni məxluq gətirər, 
onlar günah edər, Allah da onları bağışlayardı”. Mən soruşdum: “Ey 
Allahın Elçisi! Xilqət nədən yaradılıb?” O: “Sudan”- deyə cavab verdi. Biz 
soruşduq: “Bəs Cənnətdə olan evlər nədən düzəldilib?” O cavab verdi: “Bir 
kərpic gümüşdən, bir kərpic qızıldan. Onun (divarlarının) malası xoş ətirli 
müşkdəndir. Onun çınqılları mirvaridən və yaqutdan, torpağı isə zəfəran-
dandır. Ora daxil olan nemət içində olar və əziyyət görməz, (orada) əbədi 
qalar və ölməz, libası köhnəlməz və qocalmaz”. Sonra dedi: “Üç adamın 
duası rədd olunmaz; ədalətli rəhbərin, oruc tutanın iftar vaxtı etdiyi dua və 
                                                 
1481 Tirmizi, 2542, 2738. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir. 
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zülmə məruz qalanın duası. Allah o duanı buludların üzərinə yüksəldir, 
səma qapıları onun üçün açılır və Rəbb � buyurur: “İzzətimə and olsun ki, 
bir müddət keçsə belə, Mən sənə mütləq kömək edəcəyəm”.1482 
 

مبنِية  لَنا: أَتانِي اللَّيلَةَ آتيان فَابتعثَانِي فَانتهينا إِلَى مدينة �قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه  �عن سمرةَ بنِ جندبٍ  - ١١٠٩
ما أَنت راٍء قَاالَ لَهم اذْهبوا  بِلَبِنِ ذَهبٍ ولَبِنِ فضة فَتلَقَّانا رِجالٌ شطْر من خلْقهِم كَأَحسنِ ما أَنت راٍء وشطْر كَأَقْبحِ

ا قَدنوا إِلَيعجر ثُم يهوا فقَعرِ فَوهالن كي ذَلوا فةُ  فَقَعنج هذي هقَاالَ ل ةورنِ صسي أَحوا فارفَص مهنوُء عالس كذَل بذَه
فَإِن قَبِيح مهنم طْرشو نسح مهنم طْروا شكَان ينالَّذ ما الْقَوقَاالَ أَم زِلُكنم ذَاكهو ندع رآخا وحالالً صملَطُوا عخ مه

س.مهنع اللَّه زاوجئًا تي 

 
1109. Səmura ibn Cundəb � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm bizə demişdir: “Bu gecə iki nəfər yanıma gəlib məni (binaları) qızıl və 
gümüş kərpiclərdən tikilmiş şəhərə apardılar. Orada bizi bədənlərinin 
yarısı gördüyün ən gözəl şəkildə, o biri yarısı isə gördüyün ən eybəcər 
şəkildə olan insanlar qarşıladı. O iki nəfər onlara: “Gedin, o çaya girin!”– 
dedilər. Onlar gedib çaya girdilər, sonra bizim yanımıza qayıtdılar. Belə-
liklə, bu insanların eybəcərliyi yox oldu və onlar ən gözəl surəti aldılar”. O 
iki nəfər mənə dedi: “Bu, Ədn cənnətidir, bura da sənin (əbədi) qalacağın 
yerdir. O ki qaldı yarıgözəl, yarıeybəcər adamlara, onlar yaxşı işləri pis 
əməllərlə qarışdıranlar idi. (Lakin) Allah onları bağışladı”.1483  
 

CƏNNƏTDƏ OLAN BAZAR 
 

١١١٠ -  كالنِ مسِ بأَن نع 
 ولَ اللَّهسالِ «قَالَ  �أَنَّ رمالش رِيح بهفَت ةعما كُلَّ جهونأْتوقًا يلَس ةنى الْجإِنَّ ف
جا ونسونَ حاددزفَي ابِهِميثو هِموهجى وثُو فحفَت مقُولُ لَهاالً فَيمجا ونسوا حادداز قَدو يهِملونَ إِلَى أَهجِعراالً فَيم

ب متدداز لَقَد اللَّهو متأَنقُولُونَ واالً. فَيمجا ونسا حندعب متدداز لَقَد اللَّهو ملُوهاالًأَهمجا ونسا حندع.« 
 
1110. Ənəs ibn Məlik 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
dedi: “Həqiqətən, Cənnətdə hər Cümə (günü) gəldiyi (vaxt) bazar vardır. 
Orada insanların sifətlərinə və libaslarına vuran, onları daha da 
gözəlləşdirən şimal küləyi əsir. Onlar gözəllikləri artmış halda öz ailələrinə 
dönərlər. Onların ailələri (evdə qalanlar) onlara deyirlər: “Allaha and olsun 
ki, biz sizinlə vidalaşdıqdan sonra siz daha da gözəlləşmisiniz”. Onlar isə 

                                                 
1482 ət-Tirmizi, 2526, 2717. əl-Albani  مم خلق اخللق  “xilqət nədən yaradılıb” kəlməsi istisna olmaqla hədisin 

səhih olduğunu bildirmişdir.  
1483 əl-Buxari, 4674. 
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belə deyəcəklər: “Biz də, Allaha and olsun ki, sizdən ayrılandan sonra siz 
daha da gözəl olmusunuz”.1484 
 

CƏNNƏT ƏHLİNİN LİBASLARI 
 


 قَالَ عبد اللَّه بن عمرٍو  - ١١١١فِْسهن ناًء مدتاب  بِيلٌ إِلَى النجاَء رلِ  �جابِ أَهيث نا عنبِرأَخ ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ي
ثُم » مم تضحكُونَ من جاهلٍ يسأَلُ عالما« �ق أَم نسجا تنسج فَضحك بعض الْقَومِ فَقَالَ رسولُ اللَّه الْجنة خلْقًا تخلَ

 ولُ اللَّهسر قَالَ  �أَكَب لُ«ثُمائالس نقَالَ » أَي ولَ اللَّهسا را يذَا أَن وقَّ«قَالَ هشلْ تلَا باترثَلَاثَ م ةنالْج را ثَمهنع ق «
 ».شجرةٌ في الْجنة، مِسريةُ مائَة عامٍ، ثياب أَهلِ الْجنة تخرج من أَكْمامها« وما طُوبى؟ قَالَ:...«

 
1111. Abdullah ibn Amr 
 rəvayət edir ki, bir kişi Peyğəmbərin salləllahu 

aleyhi və səlləm yanına gəlib soruşdu: “Ey Allahın Elçisi, bizə Cənnət əhlinin 
libasları haqqında xəbər ver, onlar hazır yaradılacaq, yoxsa onu tikəcək-
lər?” Bəziləri güldü. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Nəyə 
gülürsünüz? Bilməyən kimsənin biləndən soruşmasına gülürsünüz?” Sonra 
o, başını aşağı saldı və buyurdu: “Sual verən hanı?” Kişi dedi: “Mən bura-
dayam, ey Allahın Elçisi!” O buyurdu: “Cənnətin barı açılacaq və o (libas) 
oradan çıxacaq”. O bunu üç dəfə təkrarladı”. 1485  Digər rəvayətdə belə 
deyilir: “...“Tubə nədir?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Cənnət-
də bir ağacdır, onun (kölgəsi) yüz illik yola bərabərdir. Onun kasacıq-
larından Cənnət əhlinin libasları çıxır”.1486  
 

TUBƏ NƏDİR? 
 

إِنَّ فى الْجنة لَشجرةً يِسري الراكب فى ظلِّها مائَةَ سنة، واقْرُءوا إِنْ «قَالَ:  � عنِ النبِى �عن أَبِى هريرةَ  - ١١١٢
 :مئْتش�وددملٍّ مظو�. 

 
1112. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Cənnətdə elə bir ağac vardır ki, atlı onun kölgəsində yüz il yol 
gedəcək, (amma onu qət edə bilməyəcək). İstəyirsinizsə, bu ayəni oxuyun: 
“uzanmış kölgəliklərdə...” (əl-Vaqiə 30)”.1487 
 

                                                 
1484 Muslim, 7324. 
1485 Əhməd, 6799, 7095. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1985) səhih olduğunu bildirmişdir. 
1486 Əhməd, 11691. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3923) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 
1241) səhih olduğunu bildirmişdir. 
1487 əl-Buxari, 3252. 
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CƏNNƏT AĞACLARI 

 

 عن أَبِى هريرةَ  - ١١١٣ ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر� »ةنى الْجا فبٍ مذَه نا ماقُهسةٌ إِالَّ ورجش.« 

 
1113. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bu-
yurdu: “Cənnətdə elə bir ağac yoxdur ki, gövdəsi qızıldan olmasın”.1488 
 

CƏNNƏT BİTKİLƏRİ 
 


عبد اهللا بن عمرو بن العاص  - ١١١٤» :ياُءسنة الْحلِ اجلَنأَه انحير د« 
 
1114. Abdullah ibn Amr ibn əl-As 
 buyurdu: “Cənnət əhlinin ətirli 
bitkilərinin ən üstünü xınadır”.1489  
 

, ترابها طَيب ماؤها بعذْ فَإِنه, الْجنة غَرسِ من أَكْثروا :� اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ � عمر ابنِ عنِ - ١١١٥
 .بِاللَّه إِال قُوةَ وال حولَ ال, غراسها من فَأَكْثروا

 
1115. İbn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm 
demişdir: “Cənnət bitkilərini çoxaldın! Həqiqətən, onun suyu şirin, torpağı 
isə xoşdur. Onun bitkilərini çoxaldın! Lə həulə və lə quvvətə illə billəh”.1490 
 

 منى أُمتك أَقْرِئ محمد يا فَقَالَ بِى أُسرِى لَيلَةَ إِبراهيم لَقيت« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
  مسعود ابنِ عنِ - ١١١٦
الَمالس مهبِرأَخةَ أَنَّ ونةُ الْجبطَي ةبرةُ التذْباِء عا الْمهأَنانٌ ويعأَنَّ قا وهاسرانَ غحبس اللَّه دمالْحو لَّهالَ لو إِالَّ إِلَه اللَّه اللَّهو 

رأَكْب«. 
 
1116. Abdullah bin Məsud 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm buyurmuşdur: “İsra gecəsində İbrahimlə görüşdüm və o belə dedi: 
“Ey Muhəmməd, məndən ümmətinə salam söylə və onlara xəbər ver ki, 
Cənnətin torpağı xoş, suyu şirindir. Cənnətin ərazisi dümdüzdür, “Subhən-
allah, əlhəmdulilləh, lə iləhə illəllah, Allahu Əkbər” (kəlməlri) isə onun 
bitkiləridir”.1491  

                                                 
1488 ət-Tirmizi, 2525, 2716. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.  
1489 İbn Əbi Şeybə “Musannəf” 35123. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1420) səhih olduğunu 
bildirmişdir.  
1490 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 13173, 13354. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1584) hə-
sən li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
1491 ət-Tirmizi, 3462, 3798. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
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CƏNNƏT MEYVƏLƏRİ 

 
١١١٧ - نأَبِي ع يدعس رِيدالْخ 
 أُرِيكُموه قطْفًا منها أَتناولُ فَذَهبت الْجنةُ علَي عرِضت: قَالَ � اِهللا رسولَ أَنَّ 

 قَطُّ أُمك فَرت دلْوٍ كَأَعظَمِ: قَالَ الْعنبِ؟ من الْحبةُ ما مثْلُ اِهللا، رسولَ يا: رجلٌ الَفَقَ وبينه، بينِي فَحيلَ
 
1117. Əbu Səid əl-Xudri 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və 

səlləm demişdir: “Cənnət mənə göstərildi. Sizə göstərmək üçün bir salxım 
dərməyə irəlilədim, lakin mənimlə onun arasında maneə yarandı”. Bir kişi 
dedi: “Ey Allahın Elçisi, üzümün giləsi nə boydadır?” Allah Elçisi salləllahu 

aleyhi və səlləm buyurdu: “Sənin ananın heç vaxt daşıya bilməyəcəyi su qabı 
boydadır”.1492 
 

 َألهلِ كسوةٌ وسعفُها أَحمر، ذَهب وكَربها أَخضر، زمرد جذُوعها الْجنة نخلُ: قَالَ � عباسٍ ابنِ عنِ - ١١١٨
،ةنا الْجهنم مهاتقَطَّعم ،ملَلُهحا وهرثَمثَالُ واللِ أَمالِء، أَوِ الْقالد دا أَشاضيب منِ، نلَى اللَّبأَحو نلِ مسالْع نأَلْيو نم دبالز 

سلَي لَه مجع.  
 
1118. İbn Abbas � demişdir: “Cənnətdəki xurma ağacı və onun gövdəsi 
yaşıl zümrüddən, onun lifləri qırmızı qızıldan, budaqları isə Cənnət əhlinin 
libasıdir. Onların köynəkləri və bütün geyimləri bundan olacaq. Meyvəsi 
iri səhəng və ya çəllək boyda, süddən ağ, baldan şirin, yağdan yumşaq və 
tumsuz olacaq“.1493 
 

“(CƏNNƏTİN) MEYVƏLƏRİ DƏ TAM ONLARIN İXTİYARINA 
VERİLƏCƏK” 

 
 قوله يف 
 عازب بن الرباء عن - ١١١٩ذُلِّلَتا ويلًا قُطُوفُهذْلقياما، اجلنة مثار من يأكل اجلنة أهل إن: "قال � ت 
  ".شاءوا حال أي على ومضطجعني، وقعودا،

 
1119. Bəra ibn Azib 
 Allahın bu ayəsi “(Cənnətin) meyvələri də tam 
onların ixtiyarına veriləcək” (əl-İnsan, 14) haqqında demişdir: “Həqiqətən, 
Cənnət əhli ayaq üstə, oturaraq və uzanaraq – istədikləri hər bir vəziyyətdə 
Cənnət meyvələrini yeyəcəklər”.1494 

                                                 
1492 Əbu Yəalə, 1147. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3731) həsən li-ğeyrihi olduğunu bil-
dirmişdir. 
1493 əl-Hakim, 3776. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3735) səhih olduğunu bildirmişdir. 
1494 əl-Beyhəqi “əl-Bəas vən-Nuşur” 273. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3734) səhih li-
ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
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CƏNNƏT ÇAYLARI 

 
١١٢٠ - نسِ عنِ أَنب كالم 
 علَى لَسائحةٌ إِنها واِهللا الَ األرضِ، في أُخدود الْجنة أَنهار أَنَّ تظُنونَ لَعلَّكُم« :قَالَ 

هجضِ، ود اَألرا أَحيهافَتلُؤ حى اللُّؤراقُوت واألخه الينيطو كسر الْماألذْف« .ا: قُلْتر؟ مي«: قَالَ األذْفلْط الَ الَّذخ 
لَه«.  

 
1120. Ənəs ibn Məlik 
 demişdir: “Bəlkə, siz elə zənn edirsiniz ki, Cənnətin 
çayları yerdə olan çuxur ilə axır? Xeyr, Allaha and olsun! Həqiqətən, onlar 
yerin üstü ilə axır, onun bir tərəfi mirvari, digər tərəfi isə yaqutdur. Torpağı 
isə əzfirli müşkdəndir”. Mən dedim: “Əzfir nədir?” O buyurdu: “Qarışığı 
olmayandır”.1495 
 

أَنهار الْجنة تخرج من تحت تالَلِ أَو من تحت جِبالِ « :�قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  
عن أَبِي هريرةَ  - ١١٢١
كسالْم.«  

 
1121. Əbu Hureyra 
 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm de-
mişdir: “Cənnət çayları müşk dağının altından çıxır”.1496 
 

١١٢٢ -  أَبِيه نةَ عاوِيعنِ ميمِ بكح نع 
 بِىنِ النقَالَ  �ع» رحبنِ واللَّب رحبلِ وسالْع رحباِء والْم رحب ةنى الْجإِنَّ ف
دعب ارهاَألن قَّقشت رِ ثُممالْخ.« 

 
1122. Həkim ibn Muaviyə atasından 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu 

aleyhi və səlləm buyurdu: “Həqiqətən, Cənnətdə su, bal, süd və içkidən olan 
iri çaylar vardır. (Cənnət əhli Cənnətə girdikdən) sonra əlavə çaylar da 
qaynayacaq”.1497 
 

CƏNNƏTƏ ƏN AXIRDA DAXİL OLANA VERİLƏN NEMƏTLƏR  
 

١١٢٣ - نع دبنِ اِهللا عب ودعسم 
 قياماً معلُومٍ، يومٍ لميقَات واآلخرِين اَألولني اُهللا يجمع«:  قَالَ � النبِي عنِ: 
نيعبةً، أَرنةً سصاخش مهارصاِء إِلَى( أَبمرونَ )السظتنلَ ياِء، فَصزِلُ: قَالَ الْقَضنيي � اُهللا وظُلَلٍ ف نامِ ممالْغ نرشِ مالْع 

 تشرِكُوا والَ تعبدوه أَنْ وأَمركُم ورزقَكُم، خلَقَكُم، الَّذي ربكُم من ترضوا أَلَم! الناس أَيها: مناد ينادي ثُم الْكُرسي، إِلَى
يئاً بِهأَناسٍ كُلَّ يويلَ أَنْ ش نما كُموا ملَّونَ( كَانوتونَ )و يدبعي يا، فينالد سأَلَي كالً ذَلدع ن؟ مكُمبلَى،: قَالُوا رب 

                                                 
1495 İbn Əbud-Dunyə “Sıfətul-Cənnə” 66. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2513) və “Sahihut-
Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3723) səhih olduğunu bildirmişdir. 
1496 İbn Hibban, 7365. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir. 
1497 ət-Tirmizi, 2571, 2771. 
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قطَلنا إِلَى قَومٍ كُلُّ فَليوا مونَ كَاندبعلَّونَ يوتيي وا، فينقُونَ: قَالَ الدطَلنثَّلُ فَيميو ملَه باها أَشوا مونَ، كَاندبعي مهنفَم نم 
قطَلنسِ، إِلَى يمالش مهنمو نم قطَلنرِ إِلَى يالْقَم ثَانواَألو نم ةارجالْح اهبأَشا ووا مونَ، كَاندبعثَّلُ: قَالَ يميو نمكَانَ ل 
دبعى ييسطَانُ عيى، شيسثَّلُ عميو نمكَانَ ل دبعيراً يزطَانُ عييرٍ، شزقَى عبيو دمحم � ،هتأُمثَّلُ: قَالَ ومتفَي بالر كاربت 

 هلْ: فَيقُولُ )بعد( رأيناه ما إِلَهاً لَناَ إِنَّ: فَيقُولُونَ: قَالَ الناس؟ انطَلَق كَما تنطَلقُونَ ال لَكُم ما: فَيقُولُ فَيأتيهم وتعالَى،
هرِفُونع؟ إِنْ توهمتأَيقُولُونَ را إِنْ: فَيننيب هنيبةً والَما إِذَا عاهنأَير اهفْنرقُولُ: قَالَ عا: فَي؟ ميقُولُونَ هفَي :فيكْش نع هاقس 

 يرِيدونَ الْبقَرِ كَصياصي ظُهورهم قَوم ويبقَى ساجِداً، طَبق لظَهرِه كَانَ من كُلُّ فَيخر ساقه عن يكْشف ذَلك فَعند )قَالَ(
ودجعونَ فَالَ السيطتسي قَدونَ كَانُ وعدإِلَى ي ودجالس مهونَ ومالس� قُولُ ثُموا: يفَعار ،كُمؤوسرفَ رونَفَيع 

،مهؤوسر يهِمطعفَي مهورلَى نرِ عقَد ،مالَهمأَع مهنفَم نطَى معي هورثلَ نبِلِ ميمِ الْجظى الْععسي نيب ،هيدي مهنمو نم 
 يكُونَ حتى ذَلك من أَصغر نوراً يعطَى من ومنهم بِيمينِه، النخلَة مثلَ نوراً يعطَى من ومنهم ذَلك، من أَصغر نوره يعطَى

مهرالً آخجطَى رعي هورلَى نامِ عهإِب هميء قَدضةً، يرطْفَأُ ميةً، وراَء فَإِذَا مه أَضقَدم مى( قَدشمإِذَا )وطَفئ و ،قَالَ قَام :
بالرو تكارالَى بعتو مهامى أَمتح رمي ارِ إِلَى بِهِمقَى النبه فَيأَثَر دكَح فيض( السحلة دزقُولُ: قَالَ )موا،:  فَيرم 
 من ومنهم كَالسحابِ، يمر من ومنهم كَالبرقِ، يمر من ومنهم الْعنيِ، كَطَرف يمر من منهم نورِهم، قَدرِ علَى فيمرونَ

رماضِ يضقكَبِ، كَانالْكَو مهنمو نم رميحِ، يكَالر مهنمو نم رمي دسِ، كَشالْفَر مهنمو نم رمي دلِ، كَشجى الرتح 
رمي يطَي الَّذأُع هورلَى نر عامِ( ظَههإِب( هموا قَدبحي هِهجلَى وع هيديو ،هلَيرِجو رخت دي لَقعتو ،دي رختلٌ ورِج لَقعتو 

 ما أَعطَانِي الَّذي ِهللا حمدالْ: فَقَالَ علَيها وقَف خلَص فَإِذَا يخلُص، حتى كَذَلك يزالُ فَالَ النار، جوانِبه وتصيب رِجلٌ،
لَم طعداً، يانِي إِذْ أَحجا أننهم عدا، إِذْ بهتأَيقَالَ ر :طَلَقنفَي غَديرٍ إِلَى بِه دنابِ عب ةنِسلُ، الْجتغفَي ودعفَي إِلَيه لِ رِيحأَه 

ةنالْج مهانأَلوى ورا فَيي مف الْجةن ناللِ مابِ، خقُولُ الْبفَي :بلينِ رخةَ أَدنقُولُ الْجاُهللا ، فَي )سألُ )لَهأَت ةنالْج قَدو 
كتيجن نارِ؟ مقُولُ النفَي :بلْ رعيينِ اجا بهنيباباً وجى حتال ح عما، أَسهِسيسلِ: قَالَ حدخفَي نالْج،ى ةرفَي أَو فَعري لَه 

 تسأَلُ أَعطَيتكَه إِنْ لَعلَّك )لَه( فَيقَولُ الْمرتِلَ، ذَلك أَعطنِي رب: فَيقُولُ حلُم، إِلَيه بالنسبة فيه هو ما كَأَنَّ ذَلك أَمام منزِالً
 إِلَيه هو ما كَأَنَّ منزِالً، ذَلك أَمام ويرى فَيرتلُه، فَيعطَاه منه؟ أَحسن منزِلٌ وأَنى غَيره، أَسأَلُك الَ وعزتك الَ: فَيقُولُ غَيره؟
لُمقَالَ ح :بنِي رطأَع كزِلَ، ذَلنقُولُ الْماُهللا فَي كاربالَى تعتو :لَّكإِنْ لَع كَهطَيتأَلُ أَعست هرالَ: قَالَ ؟غَي كتزعال( و 

 قَد رب: فَيقُولُ تسأَلُ؟ الَ لَك ما: ذكْره جلَّ اُهللا فَيقُولُ. يسكُت ثُم فَينزِلُه فَيعطَاه، قَالَ منه؟ أَحسن منزِلٌ وأَنى )أَسأَلُك
كأَلْتى ستح كتييحتاس )تمأَقْسو ى لَكتيتكا حيحتقُولُ )سلَّ اُهللا فَيج هكْرذ :أَلَم رضأَنْ ت كيطثلَ أُعا مينذُ الدنم 
 فَرأَيت: قَالَ )قَوله من � الرب فَضحك( الْعزة؟ رب وأَنت بِي أَتهزأُ: فَيقُولُ أَضعافه؟ وعشرةَ أَفْنيتها يومِ إِلَى خلَقْتها

بدنِ اِهللا عب ودعسلَغَ إِذَا مذَا بكَان هالْم نذَا مه يثدفَقَالَ الْح ،كحض لٌ لَهجا: را يأَب دبنِ عمحالر !قَد كتعمس 
 الْحديث هذَا يحدثُ � اِهللا رسولَ سمعت نيإِ: فَقَالَ ضحكْت؟ الْمكَانَ هذَا بلَغت كُلَّما مراراً الْحديث هذَا تحدثُ

 علَى ولَكني ال: ذكْره جلَّ الرب فَيقُولُ: أَضراسه، قَالَ تبدو حتى ضحك، الْحديث هذَا من الْمكَان هذَا بلَغَ كُلَّما مراراً
كذَل ،رقُولُ قَادقْنِي: فَياسِ، أَلْحقُولُ بِالنفَي قاسِ، الْحقَالَ بِالن :قطَلنلُ فَيمري يف ةنى الْجتا إِذَا حند ناسِ، مالن عفر لَه 
قَصر نم ،ةرد رخاجِداً، فَيقَالُ سفَي فَع: لَهار كأْس؟ رالَكقُولُ مفَي :تأَيي ربر أَو اءىرت ي، يلبقَالُ رفَي ا: لَهمإِن وه 
 الْمالَئكَة، من ملَك أَنك رأَيت: فَيقُولُ مالَك مه؟: لَه فَيقَالُ لَه، للسجود فَيتهيأُ رجالً يلْقَى ثُم: قَالَ منازِلك، من منزِلٌ

 أَمامه فَينطَلق: قَالَ علَيه، أَنا ما مثْلِ قَهرمان علَى أَلف يدي تحت عبِيدك من وعبد انِك،خز من خازِنٌ أَنا إِنما: فَيقُولُ
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 جوهرة تستقْبِلُه منها هاومفَاتيح وأَغْالَقُها وأَبوابها سقائفُها مجوفَة درة من وهو :قَالَ الْقَصر، باب لَه يفْتح حتى

 جوهرة إِلَى تفْضي جوهرة كُلُّ) مبطَّنة خضراَء جوهرة إِلَى يفْضي بابٍ كُلُّ باباً، سبعونَ فيها( بِحمراء مبطَّنةٌ خضراُء،
 ساقها مخ يرى حلَّةً سبعونَ علَيها عيناُء حوراُء أَدناهن ووصائف وأَزواج سرر جوهرة كُلِّ في اُألخرى، لَون غَريِ علَى
ناِء مرا وهلَلا حهكَبِد ،هرآته مكَبِدا وهرآتإِذَا م ضرا أَعهنةً عاضرإِع تاددزي اف نِهيع نيعبفاً سعا( ضمع كَانلَ تقَب 

،كإِذَا ذَلو تضرأَع هنع هاضرإِع اددي ازا فنِهيع نيعبعفاً سا ضمع تقَبلَ كَان ،كقُولُ ذَلا فَياِهللا: لَهو لَقَد دتدي ازف 
: لَه فَيقَالُ فَيشرِف، أَشرِف،: لَه فَيقَالُ )ضعفاً سبعني عينِي في ازددت لَقَد واِهللا وأَنت: لَه وتقُولُ ضعفاً سبعني عينِي

لْكُكةُ مِسريم ئَةامٍ مفُذه عني كرصر فَقَالَ: قَالَ. »بمأَالَ: ع عمسا تثُنا مدحن ياب أُم دبا عب يكَع !نى عنلِ أَدأَه ةنالْج 
 فيها فَجعلَ داراً جعلَ ذكْره جلَّ اَهللا إِنَّ سمعت، أُذُنٌ والَ رأَت عني ماالَ! الْمؤمنني أَمري يا: قَالَ أَعالَهم؟ فَكَيف منزِالً،

 قَرأَ ثُم الْمالَئكَة من غَريه والَ جِبرِيلُ ال قهخلْ من أَحد يرها لَم ثُم أَطْبقَها ثُم واَألشرِبة، والثَمرات اَألزواجِ من شاَء ما
 وزينهما جنتينِ، ذَلك دونَ وخلَق: قَالَ �يعملُونَ كَانوا بِما جزاًء أَعينٍ قُرة من لَهم أُخفي ما نفْس تعلَم فَالَ كَعب

 إِنَّ حتى أَحد يرها لَم الَّتي الدارِ تلك نزلَ علِّيني في كتابه كَانَ فَمن: قَالَ ثُم خلْقه من شاَء نم وأَراهما شاَء، بِما
 فَيستبشرونَ وجهِه، ضوِء من دخلَها إِالَّ الْجنة خيمِ من خيمةٌ تبقَى فَالَ ملْكه، في فَيِسري لَيخرج علِّيني أَهلِ من الرجلَ
،هحقُولُونَ بِرياهاً: فَيذَا وهيحِ لذَا! الرلٌ هجر نلِ مني أَهلِّيع قَد جرخ ِسريي يف ،هلْكقَالَ م :كحيا وب يإِنَّ! كَع هذه 
الْقُلُوب قَد لَترستا، اسهب الَفَقَ فَاقْبِضي( كَعالَّذفِْسي ون هدإِنَّ )بِي منهلَج ومي ةاميةً الْقفْرا لَزم نم لَكبٍ، مقَرالَ مو 

بِيلٍ، نسرإِالَّ م رخ يهتركْبى لتإِنَّ ح يماهرليلَ إِبقُولُ اِهللا خلَي :بفِْسي رفِْسي نى نتح لَ كَانَ لَولُ كمع نيعبا سبِيإِلَى ن 
كلمع تنو الَ أَنْ لَظَنجنت.  

 
1123. Abdullah ibn Məsud 
 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və 

səlləm belə buyurdu: “Allah bəlli bir günün müəyyən edilmiş vaxtı 
(insanlardan) birinciləri və axırıncıları bir yerə toplayacaq. Onlar qırx il 
ayaq üstə gözləri (göyə baxaraq) bərəlmiş halda (aralarında) hökm 
verilməsini gözləyəcəklər. Allah � bulud kölgəsində Ərşdən Kürsüyə 
enəcək. Sonra bir carçı belə səslənəcək: “Ey insanlar! Məgər sizi yaradan, 
sizə ruzi verən, Ona ibadət edib, heç bir şeyi şərik qoşmamağı və hər 
qəbiləyə (qövmə) dünyada (Allahdan başqa) dost tutub ibadət etdiyinin 
arxasınca getməyi əmr edən Rəbbinizdən razı deyilsinizmi? Məgər bu 
Rəbbiniz tərəfindən ədalətli deyilmi?” Onlar: “Bəli”- deyə cavab verəcəklər. 
Allah buyuracaq: “Elə isə hər bir qövm dünyada (Allahdan başqa) dost 
tutub ibadət etdiyinin yanına getsin”. Bu zaman onların qarşısında 
(dünyada ikən Allahdan başqa) ibadət etdikləri şeylərin bənzəri peydə 
olacaq və onlar da bu bənzərlərə tərəf gedəcəklər. Onlardan kimisi günəşə, 
kimisi aya, kimisi daşdan düzəldilən bütlərə və sair ibadət etdikləri bu kimi 
şeylərin bənzərlərinə doğru gedəcəklər. İsaya ibadət edənlərin qarşısında 
İsanın şeytanı, Üzeyrə ibadət edənlərin qarşısında isə Üzeyrin şeytanı 
peydə olacaq. (Axırda) Muhəmməd salləllahu aleyhi və səlləm və onun ümməti 
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qalacaq. Uca Rəbb onlara görünərək onların yanına gələcək və buyuracaq: 
“Nə üçün siz insanların (ibadət etdiklərinə doğru) getdikləri kimi 
getmirsiniz?” Onlar deyəcəklər: “Həqiqətən, bizim İlahımız var, lakin biz 
Onu indiyə kimi görməmişik”. Allah buyuracaq: “Siz Onu görsəniz 
tanıyarsınızmı?” Onlar deyəcəklər: “Bizimlə Onun arasında bir əlamət 
vardır. Biz bu əlaməti görsək tanıyarıq”. Allah buyuracaq: “O əlamət 
nədir?” Onlar deyəcəklər: “Allah baldırını açacaq!” Elə bu vaxt Allah 
baldırını açacaq və bu anda beli fəqərə-fəqərə olan hər kəs səcdəyə 
qapanacaq. Belləri öküzün buynuzları kimi olan1498 bir qövm qalacaq, onlar 
səcdə etmək istəyəcəklər, lakin bunu bacarmayacaqlar. “Hərçənd ki, onlar 
dünyada ikən sağ-salamat halda səcdə qılmağa dəvət olunurdular” (əl-
Qaləm, 43). Sonra Allah buyuracaq: “Başınızı qaldırın!” Onlar da başlarını 
qaldıracaqlar və Allah onlara etdikləri (xeyir) əməlləri ölçüsündə nur 
verəcəkdir. Onlardan kimisinə önünə yayılan böyük dağ boyda nur 
veriləcək. Kimisinə bundan daha kiçik, kimisinə sağına yayılan xurma 
ağacı boyda, kimisinə bundan daha kiçik nur veriləcək. Onların ən 
axırıncısı isə ayağının baş barmağında gah yanan, gah da sönən nur verilən 
bir kişi olacaqdır. Onun ayağı nur saçanda irəliləyəcək (yeriyəcək), sönəndə 
isə duracaq. Onlar Cəhənnəmin yanına gətirilənədək Uca Rəbb onlardan 
öndə olacaq. (Uca Allahın) nuru qılıncın tiyəsi kimi sürüşkən olan bir iz 
qoyacaq. Allah buyuracaq: “Keçin!” Onların (keçmə) sürəti nurları qədər 
olacaq. Kimisi göz qırpımında, kimisi ildırım kimi, kimisi bulud kimi, 
kimisi düşən ulduz kimi, kimisi külək kimi, kimisi bərk qaçan at kimi, 
kimisi bərk qaçan kişi kimi keçəcək. Nəhayət, ayağının baş barmağına nur 
verilən kimsə üzü, iki əli və iki ayağı üstə sürünərək, bir əl yapışıb, digəri 
şürüşərək, bir ayaq tutub, digəri şürüşərək keçəcək. Od onun böyürlərini 
qarsıdacaq.1499  O, (oddan) xilas olanadək bu vəziyyətdə olmağa davam 
edəcək. Xilas olduqdan sonra isə onun üzərində dayanaraq belə deyəcək: 
“Heç kəsə vermədiyi neməti mənə bəxş edən, odu gördükdən sonra məni 
ondan qurtaran Allaha həmd olsun!” Onu Cənnətin qapısının yanında olan 
bir çeşməyə gətirəcəklər. Orada yuyunduqdan sonra Cənnət əhlinin ətri və 
rəngi ona qayıdacaq və o, qapıdan Cənnətdəki nemətləri görüb deyəcək: 
“Ey Rəbbim, məni Cənnətə daxil et!” Allah buyuracaq: “Səni oddan xilas 
etdiyim halda Cənnəti istəyirsən?” O deyəcək: “Ey Rəbbim, mənimlə onun 

                                                 
1498 Yəni, fəqərələri birləşərək sümükləşən və sanki inəyin buynuzu kimi bir sümükdən ibarət olan 
kəslər. 
1499 Yəni, üzdən qabarlanacaq. 
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(odun) arasına elə bir pərdə çək ki, xışıltısını belə eşitməyim”.1500 Beləliklə 
o, Cənnətə girəcək və onun qarşısında bir ev görünəcək. Gördükləri sanki 
ona bir yuxu kimi gələcək və o deyəcək: “Ey Rəbbim, o evi mənə ver!” 
Allah buyuracaq: “Ola bilsin ki, Mən sənə onu versəm, başqasını istəyəcək-
sən”. O deyəcək: “Xeyr, İzzətinə and olsun ki, başqasını istəməyəcəyəm. 
Hansı ev bundan daha gözəl ola bilər ki?!” Bu ev ona veriləcək və o, buraya 
yerləşəcək. O bu evin qabağında başqa bir ev görəcək. Gördükləri sanki 
ona bir yuxu kimi gələcək və o deyəcək: “Ey Rəbbim, o evi mənə ver!” Uca 
Allah buyuracaq: “Ola bilsin ki, Mən sənə onu versəm, başqasını istəyə-
cəksən”. O deyəcək: “Xeyr, İzzətinə and olsun ki, başqasını istəməyəcəyəm. 
Hansı ev bundan daha gözəl ola bilər ki?!” Bu ev ona veriləcək və o, buraya 
yerləşərək bir müddət sükut edəcək. Uca Allah buyuracaq: “Sənə nə olub 
ki, bir şey istəmirsən?” O deyəcək: “Ey Rəbbim, Səndən çox şey istədiyim 
üçün artıq həya edirəm. (Sənə çox and içdiyim üçün həya edirəm).1501 Uca 
Allah buyuracaq: “Sənə dünyanı yaradandan yox edənə qədər üzərində 
olan nemətlərin on qatını versəm razı qalmazsanmı?” O deyəcək: “Sən 
Qüdrət sahibi olan Rəbb ola-ola mənə istehza edirsən?” (Rəbb � onun bu 
sözlərinə güləcək)”. Hədisi Abdullah ibn Məsuddan 
 rəvayət edən ravi1502 
dedi: “Abdullah ibn Məsudun 
 hədisin bu yerinə çatdıqda güldüyünü 
gördüm. Bir kişi ona dedi: “Ey Əbu Abdur-Rahmən, mən sənin bu hədisi 
dəfələrlə danışdığını eşitmişəm və hər dəfə də bu yerə çatdıqda gülmü-
sən”. O dedi: “Həqiqətən, mən də Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm bu 
hədisi dəfələrlə danışdığını eşitdim və o da hər dəfə hədisin bu yerinə 
çatdıqda elə gülərdi ki, hətta azı dişləri görünərdi. Uca Rəbb buyuracaq: 
“Xeyr, lakin Mən bunu etməyə qadirəm, (istə!)”. O deyəcək: “Məni 
insanlara qovuşdur“. Allah buyuracaq: “İnsanlara qovuş!” O da gedib 
Cənnətdə qaçmağa başlayacaq. İnsanlara yaxınlaşdıqda isə onun üçün 
mirvaridən qəsr yüksəldiləcək və o (bunu gördükdə) səcdəyə qapanacaq. 
Ona belə deyiləcək: “Başını qaldır, sənə nə olub!” O deyəcək: “Rəbbimi 
gördüm “və ya Rəbbim mənə göründü”. Ona deyiləcək: “Bu yalnız sənin 
evlərindən biridir”. Sonra o, bir kişi ilə rastlaşacaq və ona təzim etməyə 
hazırlaşacaq. Ona deyiləcək: “Sənə nə olub?” O deyəcək: “Görürəm, sən 
mələklərdən birisən”. O deyəcək: “Mən yalnız sənin xəzinədarlarından və 
                                                 
1500 əl-Ənbiya surəsi 101-102-ci ayələr buna dəlalət edir. “Əzəlcədən ən gözəl aqibət yazılmış insanlara 
gəldikdə isə onlar Oddan uzaqlaşdırılmış olacaq, Onlar onun xışıltısını belə eşitməyəcəklər. Onlar 
ürəklərinin istədiyi şeylər arasında əbədi qalacaqlar”. 
1501 Mötərizədə olan hədisin başqa rəvayətinin mətnindəndir. 
1502 Ravinin adı: Əbu Aişə Məsruq ibn əl-Əcda ibn Malik əl-Kufidir �. Böyük tabiinlərdən olmuş, 
hicrətin 63-cü ilində vəfat etmişdir. 
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kölələrindən biriyəm, mənim tabeçiliyimdə mənim kimi min keşikçi var”. 
Həmin kişi onun qabağında gedib qəsrin qapısını ona açacaq. Qəsr içiboş 
(oyuq) mirvaridən düzəlmişdir. Tavanları, qapıları, kilidləri və açarları isə 
üzü yaşıl, içi isə qırmızı cəvahirat olan mirvaridəndir. (Orada yetmiş qapı 
vardır. Hər bir qapı yaşıl içli cəvahiratdandır). Bu cəvahiratlardan hər biri 
digərində olmayan fərqli rənglərə çevrilir. Hər bir cəvahiratdan olan 
(qapının) içində taxtlar, zövcələr və gənc qızlar (hurilər) vardır. Qızlardan 
ən aşağı gözəlliyə malik olanının iri qara gözü və üzərində yetmiş cür gözəl 
libası olacaqdır. Zəriflikdən, paltarlarının altından ayaq sümüyünün iliyi 
görünəcək. Dəriləri o qədər incə və hamar olacaq ki, güzgü kimi öz 
əkslərini bir-birinin qarınlarında görəcəklər. Hər dəfə ayrıldıqdan sonra 
(yenidən görüşdükdə) biri-birinə əvvəl gördüyündən yetmiş dəfə daha 
gözəl görünəcəklər. O, zövcəsini görəndə: “Vallahi, sən mənə əvvəl 
göründüyündən yetmiş dəfə daha gözəl görünürsən”- deyəcək. (Zövcəsi 
də) ona deyəcək: “Sən də, vallahi mənə əvvəl göründüyündən yetmiş dəfə 
daha gözəl görünürsən”. Ona deyiləcək: “Boylan!”- və o boylanacaq. Ona 
deyiləcək: “Sənin mülkün yüz il gedilən yol boyu gözünün əhatə etdiyi 
ərazi boydadır”. Ömər 
 dedi: “Ey Kəb, məgər İbni Ummu Abdın1503 bizə 
Cənnət əhlindən ən aşağı mərtəbəyə sahib olan kəs barədə nə danışdığını 
eşitmirsən? Elə olduqda, gör indi onlardan ən üstün mərtəbəyə sahib olanı 
necə olacaq?!” O dedi: “Ey möminlərin əmiri! Heç bir gözün görmədiyi, 
heç bir qulağın eşitmədiyi nemətlər olacaq. Şübhəsiz ki, Uca Allah Axirət 
yurdunu yaradaraq orada istədiyi kimi qadınlar, meyvələr, içkilər 
yaratmış, sonra onu təbəqələrə bölmüşdür. Bundan sonra məxluqatdan heç 
kəs, nə Cəbrayıl, nə də ondan başqa bir mələk onu görməyib. Sonra Kəb 
 
bu ayəni oxudu: “Etdikləri əməllərin mükafatı kimi onlar üçün gözlərinə 
sevinc gətirəcək nələr saxlandığını heç kəs bilmir” (əs-Səcdə, 17) və dedi: 
“Bundan başqa Allah iki Cənnət yaratmış və istədiyi (nemətlərlə) onları 
bəzəmiş və onları yaratdıqlarından istədiyinə göstərmişdir. Kimin əməl 
dəftəri İlliyyunda yazılmışsa, heç kəsin görmədiyi həmin yurdda 
məskunlaşacaq. Hətta İlliyyun əhlindən olan kişi öz mülkündə gəzməyə 
çıxacaq və Cənnət çadırlarından elə bir çadır qalmayacaq ki, üzünün işığı 
ora saçmasın və onun ətrindən xoşlanmasınlar. Onlar deyəcəklər: “Bu necə 
xoş ətirdir! Bu, İlliyyun əhlindən olan bir kişidir. O, öz mülkündə gəzintiyə 
çıxmışdır”. Ömər 
 dedi: “Vay olsun sənə,1504 ey Kəb! Qəlblərimiz yerindən 
çıxıb qaçdı, onları tutub saxla!” Kəb 
 dedi: “Nəfsim əlində olan Allaha 
                                                 
1503 Abdullah ibn Məsudu 
 nəzərdə tutur. Bu adla onu Peyğəmbərimiz � adlandırmışdır.  
1504 Təəccüb üçün işlənən sözdür. 
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and olsun ki, həqiqətən də, Qiyamət günü Cəhənnəmin bir gurultusu var. 
Allaha yaxın olan elə bir mələk və göndərilmiş elə bir peyğəmbər olma-
yacaq ki, (bu gurultunun qorxusundan) dizi üstə yerə düşməsin, hətta 
Allahın sevimlisi İbrahim belə deyəcək: “Ey Rəbb! Ah canım, ah canım!” 
Kəb (Ömərə) � dedi: “Əgər sənin əməllərindən əlavə yetmiş peyğəm-
bərin əməlləri qədər əməlin olsaydı belə, yenə də xilas olmayacağını 
güman edərdin”.1505 
 
 
 

                                                 
1505 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 9763. əl-Albani “Sahihut-Tarğib vət-Tərhib”də (№ 3591, 3704) səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
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SÜNNƏ ŞƏRİƏT MƏNBƏYİDİR 

 
     Qurani-Kərimdən sonra şəriətin ikinci əsas mənbəyi Sünnə sayılır. Buna 
Qurani-Kərimdən bir çox dəlillər vardır; 
1. Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və səlləm itaət, öz aralarında onu hakim 
təyin etmək, ona asi olmaqdan çəkinmək. Məsələn; “Allaha və Peyğəmbərə 
itaət edin...” (Ali-İmran, 132). “Xeyr! Sənin Rəbbinə and olsun ki, onlar öz 
aralarında baş verən çəkişmələrdə səni hakim hesab etməyincə, sonra da 
verdiyin hökmlərə görə özlərində bir sıxıntı duymadan tam təslim 
olmayınca iman gətirmiş olmazlar” (ən-Nisə, 65). “Kim Peyğəmbərə itaət 
edərsə, Allaha itaət etmiş olar” (ən-Nisə, 80). “Peyğəmbər sizə nə verirsə, 
onu götürün, nəyi də qadağan edirsə, ondan çəkinin” (əl-Həşr, 7). 
2. Quranla yanaşı hikmət sözü sadalanan ayələr. Bu ayələrdə, hikmət 
dedikdə, Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm sünnəsi nəzərdə tutulur. 
Məsələn; “...Kitabı və hikməti onlara öyrətsin” (əl-Bəqərə, 129). “Evlərinizdə 
oxunan Allahın ayələrini və hikməti yada salın” (əl-Əhzab, 34). 
3. Şübhəsiz, “Muhəmməd Allahın Elçisidir” şəhadəti, Peyğəmbərə 
salləllahu aleyhi və səlləm itaət etməyi, onun dəvətinin həqiqiliyini, onun 
qadağan etdiyini və çəkindirdiyini özündə əks etdirir. Məsələn; 
“Muhəmməd aranızdakı kişilərdən heç birinin atası deyildir. Lakin o, 
Allahın Elçisi və peyğəmbərlərin sonuncusudur. Allah hər şeyi bilir” (əl-
Əhzab, 40). “Muhəmməd Allahın Elçisidir” (əl-Fəth, 29). 
4. Quranın sünnəsiz başa düşülmədiyi; çünki, tək Quranla gedən insan 
namazın necə qılınmasını, zəkatın necə verilməsini, orucu pozan amilləri 
və s. bilmir. 
     Həmçinin, səhih mənbələrə əsaslanan sünnə, Quranın əmrləri kimi 
yerinə yetirilməlidir. Çünki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: 
“Mənə Quranla birlikdə onun bənzəri verilmişdir”.1506 
     İslam alimləri Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və səlləm rəvayət edilən hə-
disləri toplayaraq hədis kitabları tərtib etmişlər. Bu hədis kitablarından ən 
məşhurları “Altı Səhih” kimi tanınan kitablardır: 
1. Muhəmməd ibn İsmail Əbu Abdullah əl-Buxari əl-Cufi “Səhih əl-
Buxari” əsəri (h. 194 - 256). 
2. Əbul-Hüseyn Muslim ibn Həccəc ibn Muslim əl-Quşayri ən-Nisaburi 
“Səhih Muslim” əsəri (h. 204 - 261). 

                                                 
1506 Əhməd, 17174. 
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3. Suleyman ibn əl-Əşəs Əbu Davud əs-Sicistani əl-Əzdi “Sunəni Əbi 
Davud” əsəri (h. 202 - 275). 
4. Muhəmməd ibn İsa Əbu İsa ət-Tirmizi əs-Suləmi “Sunənut-Tirmizi” 
əsəri (h. 209 - 279). 
5. Əhməd ibn Şueyb Əbu Abdur-Rahmən ən-Nəsəi “Sunənun-Nəsai” əsəri 
(h. 225 - 303). 
6. Muhəmməd ibn Yəzid Əbu Abdullah əl-Qəzvini “Sunənu ibn Məcə” 
əsəri (h. 209 - 273). 
     Bundan əlavə hədislərin cəm edildiyi bir çox kitablar da mövcuddur. 
Bunlar aşağıdakılardır: Əhməd ibn Hənbəl əş-Şeybani “Müsnəd” 1507 , 
Muhəmməd ibn Hibban ibn Əhməd Əbu Hatim ət-Təmimi “Səhih”, Əbu 
Davud ət-Tayəlisi “Müsnəd”, İshaq ibn İbrahim ibn Rahaveyh “Müsnəd”, 
Əhməd ibn Əli Əbu Yəalə ət-Təmimi “Müsnəd”, əl-Bəzzar “Müsnəd”, İbn 
Əbu Şeybə “Müsnəd”, ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir”, ət-Tabərani “Mucə-
mul-Əvsat”, ət-Tabərani “Mucəmus-Sağir”, Abdur-Razzaq “Musannəf”, 
İbn Əbu Şeybə “Musannəf”, Malik “Muvatta”, Əbu Avanə “Müsnəd”, əd-
Dərimi “Sunən”, əd-Dəraqutni “Sünən”, ən-Nəsəi “Sünənul-Kubra”, əl-
Beyhəqi “Sunənul-Kubra”, əl-Beyhəqi “Sunənus-Suğra”, əl-Hakim “Müs-
tədrək” və s. 
     Sünnəni səhvlərdən və uydurma məlumatlardan qorumaq məqsədilə 
hədis alimləri bir neçə qaydadan istifadə etmişlər. Bunların içində ikisini 
qeyd edək: 
     1. İsnad: İstilahi mənada bu kəlmənin iki mənası var: 
– Hədisi istinad edərək rəvayət edənə aid etmək;  
– Hədisin mətninə gətirib çıxaran ravilərin silsiləsi. Bu mənada o, “sənəd”-
in sinonimi hesab olunur.1508   
     Beləliklə, Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm ölümündən nə qədər çox 
vaxt keçirdisə, hədisin isnadında olan rəvayətçilərin sayı bir o qədər çox 
olurdu. Nəticədə, hədis toplayan alimlər - əl-Buxari, Muslim, Əbu Davud 
və s. hədisləri toplamış və isnadın daha da uzun olmasının qarşısını almış-
lar. Hədis uydurmaq istəyən, hədisə yalançı isnad qoyduqda, bu sahədə 
ixtisaslaşmış hədis alimləri isnadı araşdırmaqla tez bir zamanda hədisin 
uydurma olduğunu müəyyənləşdirirlər. Beləliklə də, isnad, Allahın Quran-
dan sonra şəriətin ikinci mənbəsi sayılan sünnəni qoruduğu, etibarlı bir 
üsul hesab olunur. Bu səbəblə Abdullah ibn Mubarak � demişdir: “İsnad 
bir-başa dinə aiddir. Əgər isnad olmasaydı, hər kəs istədiyini danışardı”. 
                                                 
1507 Hər bir səhabənin rəvayətlərini ayrı-ayrılıqda özündə cəm edən kitab “müsnəd” adlanır. 
1508 Təhhanın “Təysirul-Mustaləhəl-Hədis” əsəri, səh. 16. 
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     2. Cərh və tədil elmi. Bu elm mühəddislərə aid olduğu üçün onun 
haqda geniş danışmadıq. Yalnız bunu deyə bilərik ki, rəvayətçilər haqda, 
onların necə insan olmaları - bidətçi olmamaları, ədalətli olmaları, mötəbər 
alimlərin onlar hqda hansı fikirdə olmaları və ümumiyyətlə xüsusiy-
yətlərini öyrənməklə məşğul olan elmdir. Mühəddislər hədisin isnadında 
adları çəkilən insanlar haqqında ciddiyyətlə araşdırmalar aparır, onların 
etibarlı olduqlarını, hafizələrinin güclü olduğunu, hədis rəvayətçilərinin 
ədalətli olmaları və s. haqda məlumat toplayardılar. Bu rəvayətçilərdən 
hansında naqisliklər mövcud olurdusa, onların rəvayət etdikləri hədislər 
artıq zəif və başqa qəbul edilməyən hədis növlərindən sayılırdı. Bu elmi 
araşdırmalar vasitəsilə həmin ravinin yalançı və ya ədalətli, düzgün danı-
şan və s. olub-olmaması müəyyən edilir. Bu haqda bir sıra alimlər kitablar 
yazmışlar. Bunlardan, İbn Surur əl-Məqdisinin “əl-Kamal fi Əsməur-Ricəl”, 
Əbul-Həccəc əl-Məzzinin “Təhzib əl-Kamal”, İbn Həcərin “Təhzib ət-
Təhzib” və s. qeyd etmək olar. Bu araşdırmalar əsasında rəvayətçiləri 
müəyyən xüsusiyyətlərlə adlandırıblar. Məsələn; etibarlı, ədalətli, düz 
danışan, hafizəsi güclü və s. 
     Səhih, səhih li-ğeyrihi, həsən, həsən li-ğeyrihi hədisləri etibarlı 
hədislərdən sayılır. 
      Sonda isə Muhəmmədə, onun əhli-beytinə, səhabələrinə və Qiyamətə 
qədər onun doğru yolunda sabit olanların üzərinə Allahın salavatı və sala-
mı olsun!  

� və ya � işarəsi “radıyallahu anhu” kimi oxunur və “Allah ondan 
razı olsun!” mənasını verir (kişi cinsinə aid edilir); 

� işarəsi “radıyallahu anhə” kimi oxunur və “Allah ondan razı olsun!” 
mənasını verir (qadın cinsinə aid edilir); 

� işarəsi “radıyallahu anhumə” kimi oxunur və “Allah onların 
ikisindən də razı olsun!” mənasını verir; 

� və ya 
 işarəsi “radıyallahu anhum” kimi oxunur və “Allah 
onlardan razı olsun!” mənasını verir; 

� işarəsi “aleyhissəlam” kimi oxunur və “ona Allahın salamı olsun!” 
mənasını verir (kişi cinsinə aid edilir); 

� işarəsi “rahiməhullah” kimi oxunur və “Allah ona rəhmət etsin!” 
mənasını verir. 
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♦ Dünyadan itirdiyinin sənə zərəri olmaz 250 

♦ Yaxşılıq edənin misalı 250 

♦ Yaxşılıq gözəl əxlaqdır 250 

♦ Allahın ipindən möhkəm yapışın! 251 

♦ Sənə aid olmayan işə qarışma 251 

♦ Təbəssüm 251 

♦ Üzüyola olmaq 252 

♦ Kim Allahın işçilərindən hesab olunur? 252 

♦ Mötədil olmaq 252 

♦ Yaxşı dostla pis dostun misalı 253 

♦ Allahın şahidləri kimlərdir? 253 

♦ Əhdlərinə vəfa edənlər 254 

ZÜHD 255 

♦ Zahid olmağın fəziləti 256 

♦ Zülm edəni əfv et! 257 

♦ Bu ümmətin kasıbları 257 

♦ Əsas niyyətdir 258 

♦ Axirət əməlləri 258 

♦ Dünyada qərib kimi yaşa 259 

♦ Allah ruzini qardaşına görə də verə bilər 260 
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♦ Qəlb zənginliyi 261 

♦ Allah bir qula xeyir istəsə onu istifadə edər 261 

♦ Allah Elçisinin � nəsihətləri 262 

♦ Namazı vida edənin namazı kimi qıl! 269 

♦ Yoxsulları sev! 269 

ZİKR VƏ DUA 270 

♦ Duanın fəziləti 271 

♦ Dua ibadətdir 272 

♦ Dua etdikdə tələsmə! 272 

♦ Hansı dua tez qəbul olunur? 272 

♦ Gecənin axırında edilən dua daha fəzilətlidir 272 

♦ Dua etməyin qaydası 273 

♦ Duada əllərini Allaha doğru qaldıran 274 

♦ Allahın adlarını sadalayan 274 

♦ Müsəlman qardaşına etdiyin duaya “Amin” deyən var 274 

♦ Dua bəlanın qarşısını alır 275 

♦ Rədd olunmayan dualar 276 

♦ Möminlər üçün bağışlanma diləməyin fəziləti 277 

♦ Duaları çoxaldın 277 

♦ Peyğəmbərə � edilən salavatın fəziləti 278 

♦ Cəhənnəmdən sığınıb, Cənnəti istəyən! 279 

♦ Zikrin fəziləti 280 

♦ Dilin Allahın zikrindən qurumasın 284 

♦ Azanı eşidən zaman deyilən zikr 285 

♦ əl-Vəsilə 286 

♦ Dəstəmazdan sonra deyilən zikr 287 

♦ Məscidə girərkən edilən zikr 288 

♦ Namazda edilən duaların fəziləti 288 

♦ İstiftahda deyilən zikrin fəziləti 290 

♦ Namazdan sonra edilən zikrlər 290 

♦ Sübh namazından sonra edilən zikrlər 292 

♦ İstiğfarın ağası  294 

♦ Səhər və axşam edilən zikrlər 295 
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♦ Evdən çıxarkən nə deyilir? 296 

♦ Yemək yeyərkən və paltar geyinərkən edilən dua 296 

♦ Qonaq qalınacaq yerdə oxunan dua 297 

♦ Minikdə deyilən zikr 297 

♦ Bazara girdikdə edilən zikr 298 

♦ Döyüşdən qaçan da bağışlanar 299 

♦ Qədr gecəsində edilən dua 299 

♦ Məclisin kəffarəsi 299 

♦ Xəstəliyə qarşı edilən dua 300 

♦ Bəlaya düçar olanı görərkən edilən dua 301 

♦ Yatağa girərkən edilən zikr 302 

♦ Qorxuya qarşı edilən dua 305 

♦ Gecə oyanarkən edilən zikr 306 

♦ Çalış qısa və mənalı dualar edəsən 306 

♦ Kimin sözü mələklərin sözü ilə üst-üstə düşərsə 307 

♦ Yunusun � duası 307 

♦ Ən fəzilətli zikr hansıdır? 308 

♦ Dünya və Axirətdə salamatlıq 308 

♦ Dinini və dünyanı cəm edən dua 308 

♦ Əmirin zülmünə qarşı edilən dua 309 

♦ Şirkin azından da, çoxundan da çəkinin! 310 

♦ Allahın əzəmətli adları 310 

♦ Cənnəti vacib edən zikr 312 

♦ Bismilləh kəlməsi 312 

♦ Ən gözəl təşəkkür 313 

♦ Hansı zikri etdikdə Allah insanı oddan azad edir 313 

♦ Şeytanların ordularını darmadağın edən zikr 314 

♦ Müsibət halında deyilən dua 314 

♦ Yə Zəl-Cələli Vəl-İkram 315 

♦ Lə iləhə illəllah kəlməsini deməyi çoxaldın 315 

♦ Lə iləhə illəllahu, vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-

həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir  315 

♦ Lə iləhə illəllahu, vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhul-mulku və ləhul- 319 
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həmdu, yuhyi və yumit və huvə alə kulli şeyin qadir 

♦ Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-

həmdu, yuhyi və yumit, biyədihil-xeyru və huvə alə kulli şeyin 

qadir 320 

♦ Lə həulə və lə quvvətə illə billəh 321 

♦ Subhənəllah, Əlhəmdulilləh, Lə iləhə illəllah və Allahu Əkbər 322 

♦ Hansı kəlmələrə görə Cənnətdə ağac əkilir 331 

♦ Yüz təsbihə min savab! 332 

♦ Təsbih, təhlil və təhmid – Ərşin ətrafinda 332 

♦ Rahmənə sevimli olan kəlmələr 333 

♦ Subhənallahi və bihəmdihi 333 

♦ Rahatlıq kəlmələri 336 

♦ Sıxıntı və kədər anında edilən dua 336 

♦ Bu zikri deyənin günahları bağışlanar 338 

SƏBİR VƏ ŞÜKÜR 340 

♦ Ən üstün iman 341 

♦ Sarsıntının ilk anında olan səbr 341 

♦ Hövsələli ol! 341 

♦ Övladlarına qarşı səbrli olanın fəziləti 341 

♦ Xəstəliyə səbr et! 342 

♦ Allahın nemətlərinə şükür et! 343 

♦ Allah rizasına görə qəzəbi boğmaq 345 

♦ Əlli nəfərin savabi 347 

♦ Dininə görə səbr edənlər 347 

♦ Allah səbir diləyənə səbr verər 348 

♦ Mömin qardaşina təsəlli verən 348 

♦ Düşən uşaq itgi deyil 349 

♦ Qarışıqlıq zamanı ibadətini çoxalt! 349 

♦ Hər bir səbirdən sonra zəfər gəlir 349 

♦ Kasıblığa səbr edənlər 350 

♦ Möminin halı 350 

TÖVBƏ VƏ MƏRHƏMƏT 351 

♦ Tövbə 352 
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♦ İstiğfar etməyin fəziləti 353 

♦ Allahı razı salmaq istəyi 359 

♦ Allah kimi sevərsə... 359 

♦ Hər hansı bir canlıya edilən yaxşılıq bağışlanmağa səbəb ola bilər 360 

♦ Allah sevgisi 360 

♦ Allah rizası üçün sevən bunu bildirməlidir 362 

♦ Rəhmli ol ki, Allah da sənə rəhm etsin 363 

♦ Allah rizasının fəziləti 365 

♦ Allahın verdiyi rüxsətlərdən istifadə edin! 366 

♦ Allah rizasi üçün bir-birlərini sevənlər 366 

ÖLÜM 370 

♦ Ölən müsəlman haqda olan şahidliklər 371 

♦ Ölüm ayağında möminin qəlbində olanlar 372 

♦ Övladı ölən səbir edərsə 372 

♦ Meyitin qəbirdəki halı 375 

♦ Mal, ailə və əməl 377 

♦ Meyiti yuyan, kəfənləyən və qəbrini qazanın fəziləti 378 

♦ Son əməl yaxşı əməl olarsa 378 

♦ Müsəlman öldükdən sonra da ona savab yazıla bilər 379 

♦ Əməlisaleh övladın faydası 380 

♦ Malını müdafiə etmək haqlardandır 380 

♦ Cənazədə iştirak etməyin fəziləti 381 

♦ Cənazə namazının fəziləti 381 

♦ Qəbir ziyarəti ölümü xatırladır 382 

İSLAM ÜMMƏTİ 383 

♦ Allahın ümmətə olan lütfü 384 

♦ “...Səni məyus etməyəcəyik!” hədisi 384 

♦ Muhəmməd � ümmətinin digər ümmətlərdən üstünlüyü 384 

♦ Dini başa düşmək xeyirə aparan yoldur 386 

♦ Ümmətlərin sonuncusu, Cənnətə girənlərin birincisi 386 

♦ Şəfaət üçün saxlanılan dua 387 

♦ Cənnət əhlinin əksəriyyəti bu ümmətdəndir 387 

♦ Cənnətə kasıblar varlılardan daha tez girəcəklər 387 
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♦ “Siz Allahın yer üzündəki şahidlərisiniz!” hədisi 388 

♦ Yağışın misalı kimi olan ümmət  388 

♦ Bütünlüklə Cənnətə düşən ümmət 388 

♦ Cənnətə sorğu-sualsiz girənlər kimlərdir? 389 

FƏZİLƏTLƏR 392 

♦ Allaha ən sevimli olan əməl 393 

♦ Ən yaxşı qazanc 393 

♦ Onları görəndə Allah yada düşər 394 

♦ Allah ona görə edilən yaxşılıqları puç etməz 394 

♦ Nur saçan ağ saçlar 395 

♦ Xoşbəxtliyin əlamətləri 396 

♦ Uzunömürlü müsəlmanın fəziləti 396 

♦ Adəm oğlundan olan əməlisalehlərin fəziləti 398 

♦ Təvazökarlıq 399 

♦ Ədalətli olmaq 399 

♦ Allah barəsində gözəl zənn 400 

♦ Məclisdə qibləyə yönəlməyin fəziləti 400 

♦ Asanlaşdırın 400 

♦ Nemətlərə itaət etməklə nail olmaq olar 401 

♦ Qohumlarla əlaqələri birləşdirən 402 

♦ Küsülüləri barışdırın! 403 

♦ Qəlb nə ilə yumşalır? 403 

♦ Dul qadınlara, kasıblara və yetimlərə əl tutun!  404 

♦ Bir gün ərzində cəm olan xislətlər 405 

♦ Möminin qəlbi necə olmalıdır 406 

♦ Məscid tikməyin fəziləti 406 

♦ Müsəlmanı köləlikdən azad edənin mükafatı 407 

♦ İnsanları İslama dəvət et! 407 

♦ Xeyrin yolunu göstərənin savabı 408 

♦ Cənnət qapılarından çağırılanlar 409 

♦ Dilinə hakim ol! 409 

♦ Müsəlman qardaşın haqqını qorumağın fəziləti 410 

♦ Allahın öhdəsində olanlar 410 
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♦ Borca aid hədislər 412 

♦ Borca düşdükdə edilən dua 415 

♦ Şaban ayının on beşinci gecəsi 416 

♦ Qan aldırmağın fəziləti 416 

♦ Qaylulə 419 

♦ Qadınlarla əlaqəli hədislər 419 

♦ Bərəkət yaşlılarınızladır 424 

♦ Mömin bir yuvadan iki dəfə sancılmaz 424 

♦ Əbu Bəkr və Ömərin � Cənnətdəki üstünlüyü 424 

♦ Cənnətin ən fəzilətli qadınları 425 

♦ Cənnətin ən hörmətli cavanları 426 

CƏNNƏTİN VƏSFİ 427 

♦ Cənnətin vəsfinə dair bəzi ayələr 428 

♦ Cənnətin vəsfinə dair bəzi hədis və əsərlər 431 

♦ Cənnət padşahların məskənidir 431 

♦ İstəyəndə Firdovs Cənnətini istəyin  432 

♦ Cənnətə daxil olanlar arasında dərəcə fərqi vardır 432 

♦ Allah Elçisinin � hovuzu 433 

♦ Cənnət çadırları və iki Cənnət 433 

♦ İçi çölündən, çölü içindən görünən otaqlar 434 

♦ Cənnət əhli ölməyəcək 434 

♦ Cənnət qapıları 434 

♦ Cənətə daxil olanlara ilk töhfə 435 

♦ Cənnət əhlinin xarici görünüşü və yaşları 436 

♦ Cənnət əhli natəmizlikdən uzaqdırlar 438 

♦ Cənnət əhli olan kişiyə verilən güc 439 

♦ Hurilərin vəsfi 440 

♦ Cənnət qadınlarının ərləri üçün oxuduqları mahnılar 440 

♦ Cənnət xidmətçiləri 441 

♦ Cənnətdə at vardırmı? 441 

♦ Cənnət quşları 441 

♦ Cənnətin evləri və torpağı 442 

♦ Cənnətdə olan bazar 443 
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♦ Cənnət əhlinin libasları 444 

♦ Tubə nədir? 444 

♦ Cənnət ağacları 445 

♦ Cənnət bitkiləri 445 

♦ Cənnət meyvələri 446 

♦ “(Cənnətin) meyvələri də tam onların ixtiyarina veriləcək” 446 

♦ Cənnət çayları 447 

♦ Cənnətə ən axırda daxil olana verilən nemətlər  447 

♦ Sünnə şəriət mənbəyidir 454 

İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT 457 

MÜNDƏRİCAT 459 
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QEYD 
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QEYD 
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QEYD 
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QEYD 
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QEYD 
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QEYD 
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