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Diqqət! Allahın ad və sifətləri yalnız Allaha 
xas və layiq şəkildə olduğu üçün onların 

necəliyi və keyfiyyəti barəsində fikir 
yürütmək, düşünmək və ya danışmaq olmaz! 
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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 ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, şəriki də yoxdur və 
şəhadət edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir. 
 

�أَنإِلَّا و نوتملَا تو هقَاتت قح قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيونَيملسم مت�  

 

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

�مهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي  ايالَّذ قُوا اللَّهاتاًء ونِسا وريالًا كَثرِج
  �تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا

 

“Ey insanlar! Sizi tək bir şəxsdən (Adəmdən) xəlq edən, ondan da 
zövcəsini (Həvvanı) yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadınlar törə-
dən 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 فَقَد فَاز  .ا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدايا أَيها الَّذين آمنوا اتقُو�
  �فَوزا عظيما

 

“Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz söyləyin! (Əgər 
belə etsəniz) Allah əməllərinizi islah edər və günahlarınızı bağışlayar. 
Kim 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 � yoludur. Əməllərin ən pisi sonradan uydurulanlardır. 
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Sonradan uydurulub dinə salınan hər bir əməl bidət, hər bir bidət isə 
zəlalətdir. Zəlalət isə oddadır.1 

Möhtərəm müsəlman qardaş və bacılar! Allaha çox şükürlər olsun ki, 
Allah bizi cəhalət uçurumundan çıxararaq doğru yola yönəltdmiş və bizə 
Öz Peyğəmbərinin � yolunu tutub getməyi nəsib etmişdir. 

Uca Allah Qurani-Kərimin bir çox ayələrində yaxşı işləri əmr edib pis 
işlərdən çəkindirməyi buyurmuşdur. Həmçinin Muhəmməd � 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 
üzə çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Siz yaxşı işlər görməyi əmr edir, 
pis əməlləri qadağan edir və Allaha iman gətirirsiniz”. (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-birinin 
dostdurlar. Onlar (insanlara) yaxşı işlər görməyi buyurur, pis əməllərə 
qadağa qoyur, namaz qılır, zəkat verir, Allaha və Onun Elçisinə itaət 
edirlər. Allah onlara rəhm edəcəkdir. Həqiqətən, Allah Qüdrətlidir, 
Mürikdir!” (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. Allah Qurani-Kərimdə əməlisaleh 
qullarını yaxşı əməllər etməyə təşviq edərək onların savablarını artı-
racağını vəd edir: “Mallarını Allah yolunda xərcləyənlərin məsəli yeddi 
sünbül verən bir toxumun məsəlinə bənzəyir ki, sünbüllərin hər birində 
yüz ədəd dən var. Allah istədiyi kimsənin mükafatını artırar. Allah (hər 
şeyi) Əhatəedəndir, Biləndir” (əl-Bəqərə, 261). Həmçinin Peyğəmbərin � 
pak sünnəsində də mükafatı böyük olan fəzilətli əməllərə dair çoxlu 

                                                 
1 Əhməd, 2749; İbn Macə, 1892. Bu hədis, “Xutbətul-Həcə” adı ilə məşhur olan bir hədisdir. Bu 
duanı Peyğəmbər � cümə xütbəsində, nikah kəsərkən demişdir. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-
Səhihə, 1483.  
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hədislər var.1 Biz də məhz bu mövzuya müraciət edərək Peyğəmbərimizin 
� hədislərini toplamaq qərarına gələrək, mövzu ilə əlaqəli həm qəlb əməl-
lərinə, həm də zahiri əməllərə dair böyük mükafat vəd edilən hədisləri 
toplamışıq. Kitabda olan hədisləri bir çox hədis kitablarından seçərək qeyd 
etmişik. Bu hədisləri toplayarkən qarşımıza yalnız səhih hədislərə yer ver-
məyi məqsəd qoymuşuq. Qeyd etmək istəyirik ki, hədislərdə “bağışlanar” 
dedikdə kiçik günahların bağışlanmasından söhbət gedir, lakin elə əməllər 
var 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. Həmçinin əgər 
hədislərdə Peyğəmbərdən rəvayət edən səhabənin yalnız Abdullah adı 
qeyd edilmişdirsə, bu səhabə Abdullah ibn Məsuddur, çünki hədislərdə 
atasının adı qeyd edilmədən adı çəkilən yalnız bu səhabə olmuşdur. 
 

Quranla yanaşı İslam dininin ən əsas mənbəyi Sünnədir 
 

Qurani-Kərimlə yanaşı şəriətin ikinci əsas mənbəyi Sünnə sayılır. Buna 
Qurani-Kərimdən bir çox dəlillər var; 

1. Peyğəmbərə � 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-Nisa, 65). “Kim Peyğəmbərə itaət edərsə, 
Allaha itaət etmiş olar” (ən-Nisa, 80). “Peyğəmbər sizə nə verirsə, onu 
götürün, nəyi də qadağan edirsə, ondan çəkinin” (əl-Həşr, 7). 

2. Quranda “hikmət” sözü sadalanan ayələr. Bu ayələrdə hikmət dedik-
də, Peyğəmbərin � 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 � 
itaət etməyi, onun dəvətinin həqiqiliyini, onun qadağan etdiyini və çəkin-
dirdiyini özündə əks etdirir. Məsələn; “Muhəmməd aranızdakı kişilərdən 
heç birinin atası deyil. Lakin o, Allahın Elçisi və peyğəmbərlərin sonun-

                                                 
1 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. 
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cusudur. Allah hər şeyi bilir” (əl-Əhzab, 40); “Muhəmməd Allahın Elçisi-
dir” (əl-Fəth, 29). 

4. Quranın sünnəsiz başa düşülməməsi; çünki təkcə Quranla gedən in-
san namazın necə qılınmasını, zəkatın necə verilməsini, orucu pozan amil-
ləri və s. bilmir. 

Həmçinin səhih mənbələrə əsaslanan sünnə Quranın əmrləri kimi 
yerinə yetirilməlidir, çünki Peyğəmbər � demişdir: “Mənə Quranla birlik-
də onun bənzəri verilmişdir”.1 

İslam alimləri Peyğəmbərdən � rəvayət edilən hədisləri toplayaraq 
hədis kitabları tərtib etmişlər. Bu hədis kitablarından ən məşhurları “Altı 
Səhih” kimi tanınan kitablardır: 

1. Muhəmməd ibn İsmail Əbu Abdullah əl-Buxari əl-Cufinin “Səhih əl-
Buxari” əsəri (h. 194-256). 

2. Əbul-Hüseyn Muslim ibn Həccəc ibn Muslim əl-Quşayri ən-
Nisaburinin “Səhih Muslim” əsəri (h. 204-261). 

3. Süleyman ibn əl-Əşəs Əbu Davud əs-Sicistani əl-Əzdinin “Sunəni 
Əbu Davud” əsəri (h. 202-275). 

4. Muhəmməd ibn İsa Əbu İsa ət-Tirmizi əs-Suləminin “Sunən ət-
Tirmizi” əsəri (h. 209-279). 

5. Əhməd ibn Şueyb Əbu Abdur-Rahmən ən-Nəsəinin “Sunən ən-
Nəsəi” əsəri (h. 225-303). 

6. Muhəmməd ibn Yəzid Əbu Abdullah əl-Qəzvininin “Sunənu ibn 
Macə” əsəri (h. 209-273). 

Bundan əlavə, hədislərin cəm edildiyi bir çox başqa kitablar da varr.  
Sünnəni səhvlərdən və uydurma məlumatlardan qorumaq məqsədilə 

hədis alimləri bir neçə qaydadan istifadə etmişlər. Bunlardan 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.2   
Beləliklə, Peyğəmbərin � ölümündən nə qədər çox vaxt keçirdisə, 

hədisin isnadında olan rəvayətçilərin sayı da bir o qədər çox olurdu. 
Nəticədə, hədis toplayan alimlər - əl-Buxari, Muslim, Əbu Davud və s. 

                                                 
1 Əhməd, 17174, 17213, 17306. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 163. 
2 Təhhanın “Təysirul-Mustaləhəl-Hədis” əsəri, səh. 16. 
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hədisləri toplamış və isnadın daha da uzun olmasının qarşısını almışlar. 
Hədis uydurmaq istəyən kəs 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 
birbaşa dinə aiddir. Əgər isnad olmasaydı, hər kəs istədiyini danışardı”. 

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 haqda 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. kitabları qeyd etmək olar. Bu araşdırmalar əsasında rəva-
yətçiləri müəyyən xüsusiyyətlərlə adlandırıblar. Məsələn; etibarlı, ədalətli, 
düz danışan, hafizəsi güclü və s. Hədislər arasında səhih, səhih li-ğeyrihi, 
həsən, həsən li-ğeyrihi hədislər etibarlı hədislərdən sayılır. 

Allahdan istəyimiz budur ki, bu əməli bizdən qəbul etsin, müsəlmanları 
bu kitabla faydalandırsın, bu kitabın işıq üzü görməsi üçün yardım hər bir 
müsəlmanı xeyirlə mükafatlandırsın! 

Allahın peyğəmbəri Muhəmmədə, onun ailəsinə və səhabələrinə 
Allahın salavatı və salamı olsun! 
 

Hörmətlə, redaksiya heyəti. 
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Elmin fəziləti 
 

١-  نسٍ علُ قَالَ: قَالَ أَنوسلَّى اِهللا رص اللَّه هلَيع لَّمسو: »لْمِ طَلَبةٌرِيفَ الْعلَى ضمٍ، كُلِّ علسإِنَّ مو بلْمِ طَالالْع رفغتسي كُلُّ لَه 
 .»الْبحرِ في الْحيتانُ حتى شيٍء

 
1. Rəvayət edilir ki, Ənəs1 � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: “Elm 
öyrənmək hər bir müsəlmana fərzdir. 2  Həqiqətən, hər şey - dənizdəki 
balinalar belə elm tələbəsi üçün bağışlanma diləyirlər”.3 
 

٢ -  ولِ اللَّهسرل رقَالَ ذُك ىلاهةَ الْبامأَبِى أُم نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  ولُ اللَّهسفَقَالَ ر مالع راآلخو ابِدا عمهدأَح الَنجلَّى رص
إِنَّ اللَّه ومالَئكَته وأَهلَ « صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمثُم قَالَ رسولُ اللَّه ». فَضلُ الْعالمِ علَى الْعابِد كَفَضلى علَى أَدناكُم« لَّه علَيه وسلَّمال

تحا ورِهحى جلَةَ فمى النتضِ حاَألرو اتومالسرياسِ الْخلِّمِ النعلَى ملُّونَ عصلَي وتى الْح« 
 
2. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə əl-Bəhili4 � demişdir: “Allah Elçisinin � 
yanında biri abid (ibadət edən), digəri alim olan iki kişidən bəhs edildikdə, 
Allah Elçisi � buyurdu: “Alimin abiddən olan üstünlüyü mənim sizin ən 
aşağı olanınızdan üstünlüyüm kimidir”. Sonra Allah Elçisi � dedi: “Allah 
və Onun mələkləri, səma və yer əhli, yuvasındakı qarışqa və balina belə 
insanlara xeyir öyrədənə salavat5 edirlər”.6 
 

 بلَغنِى أَنك لَ قَدم رجلٌ من الْمدينة علَى أَبِى الدرداِء وهو بِدمشق فَقَالَ ما أَقْدمك يا أَخى فَقَالَ حديثٌعن قَيسِ بنِ كَثريٍ قَا - ٣
                                                 
1  Əbu Həmzə Ənəs ibn Məlik ibn ən-Nədr əl-Ənsari əl-Xəzrəci ən-Nəccari əl-Mədəni � 
Peyğəmbərin � həm xidmətçisi, həm qadın tərəfdən qohumu, həm də ən çox hədis rəvayət 
edən səhabələrindəndir. Hicrətdən on il əvvəl dünyaya gəlmiş, hicrətin 93-cü ilində yüz üç 
yaşında vəfat etmişdir. 
2 Elm öyrənmək müsəlmanın həyatında onu əhatə edən məsələləri bilməkdir ki, bunları öyrən-
mək hər bir müsəlmana fərzdir. Belə ki, müsəlman Allahı, dini, Peyğəmbəri �, halal və haramı, 
böyük günahları və digər mühüm məsələləri bilməlidir. Onları öyrənməsə, o günahlara düşə 
bilər və batil etiqad ona yol tapa bilər. Nəticədə elm öyrənmədiyinə görə Peyğəmbərin � 
yolundan çıxa bilər. Həmçinin elmsiz müsəlmanın elmli müsəlmana nisbətən azmaq ehtimalı 
daha çoxdur.   
3 İbn Abdul-Bərr “Cəmiu Bəyənul-İlm və Fədlihi” 10; İbn Macə, 223. Hədis səhihdir. Bax: Səhih 
əl-Cami, 3914. 
4 Əbu Umamə Sudey ibn Əclan əl-Bəhili � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Hicrətin 86-cı ilində 91 
yaşında vəfat etmişdir. 
5 “Salavat” kəlməsi dua mənasındadır. Uca Allahın bəndəsinə salavat etməsi - ona “rəhm və 
məğfirət” etməsi deməkdir. Mələklərin insana salavat etməsi - “mələklərin onun üçün 
bağışlanma” diləmələri deməkdir. 
6 ət-Tirmizi, 2685, 2901. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 213. 
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 ولِ اللَّهسر نع ثُهدحتلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ الَ. قَالَ ص ةاجحل ا جِئْتى  قَالَ أَمإِالَّ ف ا جِئْتقَالَ الَ. قَالَ م ةارجتل تما قَدأَم
 ولَ اللَّهسر تعمى سقَالَ فَإِن يثدذَا الْحطَلَبِ هلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ  صطَرِيقًا «ي بِه اللَّه لَكا سلْمع يهى فغتبطَرِيقًا ي لَكس نم

فى السموات ومن فى اَألرضِ حتى الْحيتانُ  لْجنة وإِنَّ الْمالَئكَةَ لَتضع أَجنِحتها رِضا لطَالبِ الْعلْمِ وإِنَّ الْعالم لَيستغفر لَه منإِلَى ا
سائرِ الْكَواكبِ إِنَّ الْعلَماَء ورثَةُ اَألنبِياِء إِنَّ اَألنبِياَء لَم يورثُوا دينارا والَ  فى الْماِء وفَضلُ الْعالمِ علَى الْعابِد كَفَضلِ الْقَمرِ علَى

 ».درهما إِنما ورثُوا الْعلْم فَمن أَخذَ بِه أَخذَ بِحظٍّ وافرٍ
 
3. Rəvayət edilir ki, Qeys ibn Kəsir � demişdir: ”Əbu əd-Dərdə 1 
Dəməşqdə olarkən Mədinə şəhərindən olan bir kişi onun yanına gəldi. 
Əbu əd-Dərdə ondan soruşdu: “Ey mənim qardaşım, səni bura gətirən 
nədir?” O: “Sənin Allah Elçisindən � bir hədisi rəvayət etməyin mənə 
gəlib çatmışdır”- deyə cavab verdi. Əbu əd-Dərdə soruşdu: “Bir ehtiyacı-
namı görə gəlmisən?” O: “Xeyr”- dedi. Əbu əd-Dərdə soruşdu: “Ticarət 
etmək üçünmü gəlmisən?” O: “Xeyr, sadəcə bu hədisi öyrənmək üçün 
gəldim”- deyə cavab verdi. Əbu əd-Dərdə dedi: “Mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitmişəm: “Kim elm öyrənmək məqsədilə yola çıxarsa, 
Allah onu Cənnətin yoluna yönəldər. Həqiqətən, mələklər elm tələb 
edəndən məmnun olduqları üçün qanadlarını yerə sərərlər. Göylərdə və 
yerdə olan hər kəs - sudakı balıqlar belə alim üçün istiğfar edər (bağışlan-
ma diləyər). Alimin abid (ibadət edən) üzərindəki üstünlüyü ayın ulduzlar 
üzərindəki üstünlüyü kimidir. Şübhəsiz ki, alimlər peyğəmbərlərin varis-
ləridir. Peyğəmbərlər qızıl və gümüş miras qoymamışlar, onların miras 
qoyduqları yalnız elmdir. Kim onu (elmi) götürərsə, artıq tükənməyən bir 
pay götürmüş olar”.2 
 

٤ - نع دعنِ سقَّاصٍ أَبِي بنِ وع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلُ« :قَالَ صلْمِ فَضالْع بأَح إِلَى نلِ مفَض ،ةادبالْع ريخو ينِكُمد عرالو«. 
 
4. Səd ibn Əbu Vaqqas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Mənim üçün elm öyrənmək əlavə ibadət etməkdən daha sevimlidir.3 

                                                 
1 Əbu əd-Dərdə Uveymir ibn Zeyd əl-Ənsari əl-Xəzrəci � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Hicrətin 
32-ci ilində Şamda vəfat etmişdir. 
2 ət-Tirmizi, 2682, 2898; Əbu Davud, 3641, 3643. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 212. 
3  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.  
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Sizin ən xeyirli əməliniz isə şübhəli şeylərdən çəkinməyinizdir”.1 
 

٥ - نع اذعنِ مسٍ بأَنَّ أَن بِيلَّى اللَّ النصلَّمسو هلَيع قَالَ ه: »نم لَّماً علْمع فَلَه أَجر نلَ ممع ال بِه قُصني نرِ ملِ أَجامالْع«. 
 
5. Muaz ibn Ənəs � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kim hər 
hansı bir elmi öyrədərsə, ona öyrətdiyi elmə əməl edənin savabı verilir və 
(bu elmə) əməl edənin savabından heç bir şey əskilmir”.2 
 

Elm məclisinin fəziləti 
 

عنه كُربةً من  من نفَّس عن مؤمنٍ كُربةً من كُربِ الدنيا نفَّس اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه  عن أَبِي هريرةَ قَالَ - ٦
م رتس نمو ةرالْآخا ويني الدف هلَيع اللَّه رسِسرٍ يعلَى مع رسي نمو ةاميمِ الْقوبِ يي كُرف اللَّهو ةرالْآخا ويني الدف اللَّه هرتا سملس

مع قَوم في بيت عون أَخيه ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمس فيه علْما سهلَ اللَّه لَه بِه طَرِيقًا إِلَى الْجنة وما اجتعون الْعبد ما كَانَ الْعبد في 
الس هِملَيع لَتزإِلَّا ن مهنيب هونساردتيو اللَّه ابتلُونَ كتي اللَّه وتيب نم نيمف اللَّه مهذَكَركَةُ ولَائالْم مهفَّتحةُ ومحالر مهتيغَشةُ وينك

هبسن بِه رِعسي لَم لُهمع طَّأَ بِهب نمو هدنع 
 
6. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra3 � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
du: “Kim bir mömini dünya sıxıntılarının birindən qurtararsa, Allah da 
onu Qiyamət gününün sıxıntılarının birindən qurtarar. Kim çətinliyə düşə-
nə yüngüllük göstərərsə, Allah da ona dünyada və Axirətdə asanlıq gös-
tərər. Kim müsəlmanın eyibini (xətasını) örtərsə, Allah da dünyada və 
Axirətdə onun eyibini (xətasını) örtər. Qul öz (müsəlman) qardaşına yar-
dım etdikcə, Allah da ona yardım etməyə davam edər. Kim elm öyrənmək 

                                                 
1 əl-Hakim, 314; əl-Bəzzər, 2969. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 68, 
1740. 
2 İbn Macə, 240, 246; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 16844. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 
6396, Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 60. 
3  Əbu Hureyra Abdur-Rahmən ibn Səxr əd-Dəusi 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 qəribə 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!” (əl-Buxari, 
“Ədəbul-Mufrad” 34). Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Peyğəmbərə � dedim: “Ey Allahın 
Elçisi! Mən səndən çoxlu hədislər eşidirəm, lakin (onları) unuduram”. Peyğəmbər � buyurdu: 
“Paltarının ətəyini aç!” Mən paltarımın ətəyini açdıqda Peyğəmbər � əlləri ilə (sanki nəsə) 
ovuclayıb (paltarımın ətəyinə) atdı və: “Ətəyini ört”- dedi. Mən onu örtdüm və bundan sonra 
heç bir şey unutmadım”. (əl-Buxari, 119). Əbu Hureyra � hicrətin 59-cu ilində vəfat etmişdir. 
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üçün bir yola çıxarsa, Allah da ona Cənnətə aparan yolu asanlaşdırar. Hər 
hansı bir qövm Allahın evlərindən birində toplanıb, Allahın Kitabını oxu-
yar və öyrənərlərsə, şübhəsiz onların üzərlərinə sükunət enər və onları 
rəhmət bürüyər. Mələklər onları əhatə edər və Allah onları Öz dərgahında 
olanların yanında yad edər. Kim əməl etməkdə geri qalarsa, nəsəbi onu 
irəli sala bilməz”.1 
 

٧ - نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ« ص لَّهكَةً لالَئطُوفُونَ مى يقِ، فونَ الطُّرسملْتلَ يفَإِذَا الذِّكْرِ، أَه 
 أَعلَم وهو ربهم فَيسأَلُهم قَالَ. الدنيا السماِء إِلَى بِأَجنِحتهِم فَيحفُّونهم قَالَ. حاجتكُم إِلَى هلُموا واتناد اللَّه يذْكُرونَ قَوما وجدوا

مهنا مقُولُ مى يادبقُولُونَ قَالُوا عي ،كونحبسي ،كونركَبيو كوندمحيو جميوكونقُولُ قَالَ .دلْ فَينِى هأَوقُولُونَ قَالَ رالَ فَي اللَّهو 
 قَالَ. تسبِيحا لَك وأَكْثَر تمجِيدا، لَك وأَشد عبادةً، لَك أَشد كَانوا رأَوك لَو يقُولُونَ قَالَ رأَونِى لَو وكَيف فَيقُولُ قَالَ. رأَوك ما
 أَنهم لَو فَكَيف يقُولُ قَالَ. رأَوها ما رب يا واللَّه الَ يقُولُونَ قَالَ رأَوها وهلْ يقُولُ قَالَ. الْجنةَ يسأَلُونك قَالَ يسأَلُونِى فَما ولُيقُ

 من يقُولُونَ قَالَ يتعوذُونَ فَمم قَالَ. رغْبةً فيها وأَعظَم طَلَبا، لَها وأَشد حرصا، اعلَيه أَشد كَانوا رأَوها أَنهم لَو يقُولُونَ قَالَ رأَوها
 منها أَشد كَانوا رأَوها لَو يقُولُونَ قَالَ رأَوها لَو فَكَيف يقُولُ قَالَ. رأَوها ما واللَّه الَ يقُولُونَ قَالَ رأَوها وهلْ يقُولُ قَالَ. النارِ

 جاَء إِنما منهم لَيس فُالَنٌ فيهِم الْمالَئكَة من ملَك يقُولُ قَالَ. لَهم غَفَرت قَد أَنى فَأُشهِدكُم فَيقُولُ قَالَ. مخافَةً لَها وأَشد فرارا،
ةاجحقَالَ. ل مه لَسقَى الَ اُءالْجشي بِهِم مهيسلج« 

 
7. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Allahın yollarda dolaşaraq Allahı yad edən insanları (zikr əhli-
ni) axtaran mələkləri var. Onlar Allahı yad edən bir camaat gördükdə, bir-
birini çağırıb: “Axtardığınızın yanına gəlin!”- deyirlər. Sonra onlar bu 
camaatı öz qanadları ilə dünya səmasınadək əhatəyə alırlar. Elə həmin 
vaxt Rəbbi mələklərdən - (hər şeyi) onlardan daha yaxşı bildiyi halda - 
soruşur: “Qullarım nə deyirlər?” Mələklər: “Onlar Sənin şəninə təriflər 
deyir, Səni uca tutur, Səni həmd-səna ilə müqəddəs sayır və Səni təriflə-
yirlər”- deyə cavab verirlər. Allah soruşur: “Məgər onlar Məni görüblər-
mi?” 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 müqəddəs sayar 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: 

                                                 
1 Muslim, 2699, 4867. 
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“Əgər onu görsəydilər, ona daha əzmlə can atar, onu daha inadla diləyər 
və onu daha çox rəğbətlə arzulayardılar”. Allah soruşur: “Onlar (Mənə) 
nədən sığınırlar?” Mələklər deyirlər: “Cəhənnəm odundan”. Allah soru-
şur: “Məgər onlar Cəhənnəmi görüblərmi?” Mələklər deyirlər: “Xeyr, ya 
Rəbb! Vallahi ki, onlar Cəhənnəmi görməyiblər”. Allah soruşur: “Bəs onu 
görsəydilər necə (olardı)?” Mələklər deyirlər: “Əgər onu görsəydilər, on-
dan 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 kimsə-
lərdən) deyil, sadəcə olaraq öz ehtiyacı üzündən ora gəlmişdir”. Onda 
Allah buyurur: “Bunlar elə insanlardır ki, onlarla oturub-duran adam 
bədbəxt olmaz”.1 
 

  .الْجنةُ الذِّكْرِ مجالسِ غَنِيمةُ:  قَالَ ؟ الذِّكْرِ مجالسِ غَنِيمةُ ما ، اِهللا رسولَ يا:  قُلْت:  قَالَ ، عمرٍو ابنِ عنِ - ۸

 
8. Rəvayət edilir ki, İbn Amr2 � demişdir: “Mən dedim: “Ey Allahın 
Elçisi! Zikr məclislərinin qəniməti nədir?” Peyğəmbər � dedi: “Zikr məclis-
lərinin qəniməti Cənnətdir”.3  
 

۹ - نلِ عيهظَلَةَ بن سنولُ قَالَ: قَالَ حسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها« :صم لَسج مونَ قَوذْكُري قُتعاىل  اللَّهونَفَيى ومتقَالَ حي ملَه: 
  ».حسنات سيئَاتكُم وبدلَت ذُنوبكُم، لَكُم اللَّه غَفَر قَد قُوموا،

 
9. Rəvayət edilir ki, Suheyl ibn Hənzalə � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Oturaraq Uca Allahı yad edən (zikr edən) elə bir qövm yoxdur 
ki, onlar ayağa qalxdıqda belə deyilməsin: “Qalxın, Allah günahlarınızı 
bağışladı və günahlarınız savablarla əvəz edildi”.4 
 

Elmə öyrənməklə yiyələnmək olar 
 

١٠ - ناِء أَبِي عدرولُ قَالَ: قَالَ الدسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيلَّ عسوا"  :ممإِن لْملُّمِ، الْععبِالت لْمالْحلُّمِ وحبِالت  ,نمو رحتي ريالْخ ،طَهعي 
نمقِ وتي رالش وقَهي " 

                                                 
1 əl-Buxari, 5929, 6045, 6408; Muslim, 2689, 4854, 7015. 
2 Əbu Muhəmməd Abdullah ibn Amr ibn As ibn Vail əs-Səhmi � Peyğəmbərin � səhabəsidir. 
Abdullah ibn Amr � hicrətin 63-cü ilində vəfat etmişdir. 
3 Əhməd, 6651. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1507.  
4 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 639, 5907. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2210. 
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10. Rəvayət edilir ki, Əbu əd-Dərdə � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Elmə yalnız onu öyrənməklə, həlimliyə isə yalnız mülayim 
davranmaqla yiyələnmək olar. Kim xeyir əldə etməyə səy göstərərsə, ona 
nail olar. Kim də şər əməldən çəkinərsə, ondan qorunar”.1 
 

Elmi öyrənmək və ya öyrətmək niyyəti 
 

١١ - نةَ أَبِي عامنِ أُمع بِيالن هلَيع لَّى اللَّهص لَّمسقَالَ و: نا مإِلَى غَد جِدسال الْم رِيدأَنْ إِال ي لَّمعتا يريخ أَو يلِّع،هكَانَ م رِ لَهكَأَج 
اجا حامت هتجح. 

 
11. Əbu Umamə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kim səhər 
(vaxtı) xeyir öyrənmək və ya öyrətmək üçün məscidə gedərsə, ona tam bir 
həcc savabı verilər”.2 
 

Elmi yaymağın fəziləti 
 

١٢ -  بِىالن تعمقَالَ قَالَ س ودعسنِ مب اللَّه دبع نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ  صلَّ«يئًا فَبيا شنم عمأً سرام اللَّه رضن عما سكَم هغ
 »فَرب مبلَّغٍ أَوعى من سامعٍ

 
12. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Məsud3 � demişdir: “Mən Allah Elçisi-
nin � belə buyurduğunu eşitmişəm: “Allah bizdən bir hədis eşidib onu 
olduğu kimi çatdıranın üzünü ağ etsin! Ola bilsin ki, onu eşidən çatdı-
randan daha anlayışlı olsun!”4 
 

                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 2663. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 342. 
2  ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7346, 7473. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-
Tərhib, 86. 
3 Əbu Abdur-Rahmən Abdullah ibn Məsud ibn Ğafil ibn Həbib əl-Huzəli � Peyğəmbərin � 
səhabəsidir. İslamı ilk əvvəl qəbul edənlərdən olmuşdur. İbn Məsud � hicrətin 32-ci ilində 
Mədinədə vəfat etmişdir. 
4
 ət-Tirmizi, 2657, 2869. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 89. 



Fəzilətli Əməllər                                                                                                      Elm             

 
 

 

İMAN  
VƏ  

TÖVHİD 



Fəzilətli Əməllər                                                                                 İman və Tövhid 

İslam, iman və yəqinlik 
 

١٣ - ناسٍ أَبِي عرلٍ فجر نم لَمولُ قَالَ: قَالَ أَسساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلُونِي: "صا سمع مئْتى ،"شادلٌ فَنجا: رولَ يساِهللا، ر 
 ."بالْقيامة التصديق: "قَالَ الْيقني؟ فَما: قَالَ ،"الْإِخلَاص: "قَالَ الْإِميانُ؟ فَما: قَالَ ،"الزكَاة وإِيتاُء الصلَاة إِقَام: "قَالَ إِسلَام؟الْ ما

 
13. Rəvayət edilir ki, Əsləm qəbiləsindən olan Əbu Firas � demişdir: 
“Allah Elçisi � belə buyurdu: “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 � buyurdu: “İxlas”. O yenə soruşdu: “Bəs yəqinlik 
nədir?” Allah Elçisi � buyurdu: “Qiyaməti təsdiq etmək”.1 
 

Allaha iman gətirənlər 
 

١٤ - نةَ أَبِي عريرولَ أَنَّ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَ إِنَّ قَالَ صأَه ةننَ الْجاَءورتي لَيف ةنا الْجنَ كَماَءورأَ تنَ وورت كَبالْكَو 
يرالد ارِبي الْغالْأُفُقِ ف عالطَّالي ولِ ففَاضت اتجرا قَالُوا الدولَ يسر اللَّه كونَ أُولَئبِيلَى قَالَ الني بالَّذفِْسي ون هدبِي امأَقْووا ونآم 

قُوا بِاللَّهدصو نيلسرالْم 

 
14. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Cənnət 
əhli yüksək dərəcələrdə bir-birini üfüqdə doğan parlaq qərb ulduzunu 
gördükləri kimi görəcəklər”. Səhabələr dedilər: “Ey Allahın Elçisi, onlar 
(yüksək dərəcədə olanlar) peyğəmbərlərdirmi?” O buyurdu: “Xeyr, canım 
Əlində Olana and olsun ki, (onlar) Allaha iman gətirib, elçiləri təsdiq edən 
qövmlərdir”.2 
 

١٥ -  ولُ اللَّهسلَ رئةَ قَالَ: سريرأَبِي ه نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلُ؟ قَالَ: صالِ أَفْضماَألع انٌ «: أَيإِمياذَا؟ قَالَ:  »بِاللَّهم قَالَ: ثُم
»بِيلِ اللَّهي سف اداذَا؟ قَالَ:  »الْجِهم قَالَ: ثُم»ورربم جفَرٍ قَالَ:  »حعنِ جب دمحم ةايي رِوفو»هولسرو انٌ بِاللَّهإِمي« .  

 
15. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisindən � soru-
şuldu: “Hansı əməl ən fəzilətli əməl sayılır?” O dedi: “Allaha iman gətir-
mək”. Ondan soruşdular: “Sonra hansıdır?” Dedi: “Allah yolunda cihad 
etmək”. (Yenə) soruşdular: “Sonra hansıdır?” Dedi: “Qəbul olunmuş 

                                                 
1 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 6442. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 3. 
2 Əhməd, 8471, 8452. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 3708. 
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həcc”.1 Muhəmməd ibn Cəfərin rəvayətində: “Allaha və Onun Elçisinə 
iman gətirməkdir”- deyilir”.2 
 

İmanın şirinliyini dadanlar 
 

١٦ -  بِيالن نسٍ عأَن نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكَانَ اللَّ«قَالَ:  ص نم ،انةَ اِإلميالَوح بِهِن دجو يهف كُن نثَالَثٌ م هإِلَي بأَح ولُهسرو ه
نْ أَنقَذَه اللَّه منه، كَما يكْره أَنْ يقْذَف في مما سواهما، وأَنْ يحب الْمرَء الَ يحبه إِالَّ للَّه، وأَنْ يكْره أَنْ يعود في الْكُفْرِ بعد أَ

  .»النارِ
 
16. Ənəs � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Üç xislət var ki, 
bunlar kimdə olsa, o kimsə bu xislətlər sayəsində imanın şirinliyini dadmış 
olar: Allahı və Onun Elçisini başqalarından daha çox sevmək,3 sevdiyi kim-
səni yalnız Allah üçün sevmək, Allah onu küfrdən qurtardıqdan sonra 
yenidən küfrə qayıtmağı oda atılmağı xoşlamadığı kimi xoşlamamaq”.4 
 

١٧ -  ولَ اللَّهسر عمس هبِ أَنطَّلالْم دبنِ عاسِ ببالْع نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ:  صبِاللَّ«ي يضر نم اناِإلمي مطَع ا ذَاقبر ه
  .»وبِاِإلسالَمِ دينا وبِمحمد رسوالً

 
17. Rəvayət edilir ki, Abbas ibn Abdulmuttalib � Allah Elçisinin � belə 
dediyini eşitmişdir: “Allahın Rəbb, İslamın din və Muhəmmədin peyğəm-
bər olduğundan razı qalan kimsə imanın tamını dadar!”5 

                                                 
1 Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Peyğəmbərin � belə buyurduğunu eşitmişəm: “Kim Allah xa-
tirinə 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, 1424, 
1521). 
2 Muslim, 118, 135, 258. 
3 Yəni Allah və Onun Elçisi � ona dünyada mövcud olan hər şeydən – canından, övladından, 
valideynindən, zövcəsindən və qeyrilərindən daha sevimli olarsa. (əl-Qavlul-Mufid, 2/53); “Hə-
disdə Allah və Onun Elçisi deyilir, Allah, sonra Onun Elçisi deyilmir. Çünki Peyğəmbəri � sev-
mək 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 Pey-
ğəmbəri � sevməklə təsdiq edilə bilər. Uca Allah buyurur: “De: “Əgər siz Allahı sevirsinizsə, 
mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Allah Bağışlayan-
dır, Rəhmlidir” (Ali-İmran, 31). 
4 Muslim, 60, 165, 174. 
5 Muslim, 49, 151, 160. Bir şeydən “razı qaldım” demək - “ona qane oldum və onunla kifayətlən-
dim, onunla yanaşı başqa bir şey istəmədim” deməkdir. Hədisdə “razı qalmaq” deyildikdə, Uca 
Allahdan başqa ilahi qüvvə axtarmamaq, İslam yolundan başqa bir yol tutmamaq və 
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Kamil iman 
 

١٧ -  ولَ اللَّهسأَنَّ ر أَبِيه نع نِىهسٍ الْجنِ أَنب اذعنِ ملِ بهس نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ  ص» لَّهل بأَحو لَّهل عنمو لَّهطَى لأَع نم
 ».إِميانه وأَبغض للَّه وأَنكَح للَّه فَقَد استكْملَ

 
18. Muaz ibn Ənəs əl-Cuhəni � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyur-
du: “Kim (hər hansı bir şeyi) Allah rizası üçün verər, Allah rizası üçün 
(verməkdən) imtina edər, Allah rizası üçün sevər, Allah rizası üçün qəzəb-
lənər və Allah rizası üçün evlənərsə, artıq imanını kamilləşdirmişdir”.1 
 

 ورسولُه اللَّه: قَالَ أَوثَق؟: قَالَ أَظُنه اِإلميان عرى أَي:ذَر َألبِي وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ عباسٍ، ابنِ عنِ - ١٩
،لَمقَالَ أَع:االةُالْمي وف ،اةُ اللَّهادعالْمي وف ،اللَّه بالْحي وف ،اللَّه ضغالْبي وف اللَّه. 

 
19. Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Allah Elçisi � buyurdu: 
“İmanın ən möhkəm ipi Allah üçün dostluq etmək, Allah üçün düşmən-
çilik etmək, Allah üçün sevmək və Allah üçün nifrət etməkdir”.2 
 

İman da köhnəlir 
 

٢٠ - نع دبنِ اِهللا عرٍو بملُ قَالَ: قَالَ عوساللهِ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهانَ إِنَّ«:  صاِإلمي لَقخي لَيف فودكُم جا أَحكَم لَقخي الثَّوب 
 .»قُلُوبِكُم في اِإليمانَ يجدد أَنْ اَهللا افَاسأَلو ، الْخلق

 
20. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Həqiqətən, hər birinizin qəlbindəki iman paltar köhnəldiyi kimi 
köhnəlir. Elə isə Allahdan qəlbinizdə olan imanı təzələməyi diləyin!”3 
 

Qəlbdə olan vəsvəsələr 
 

 من أَشىٌء لى فَقَالَ قَالَ. بِه أَتكَلَّم ما واللَّه قُلْت هو ما قَالَ صدرِى فى أَجِده شىٌء ما فَقُلْت عباسٍ ابن سأَلْت قَالَ زميلٍ أَبو - ٢١
كقَالَ ش كحضا قَالَ. وا مجن نم كذَل دى - قَالَ - أَحتلَ حزأَن لَّ اللَّهجو زفَإِنْ{ ع تى كُنف كا شما ملْنزأَن كأَلِ إِلَيفَاس 

                                                                                                                                 
Muhəmmədin � şəriətindən başqa bir şəriət qəbul etməmək qəsd edilir. Şəkk yoxdur ki, bu 
sifətləri özündə cəm edən kimsə imanın şirinliyini qəlbinə salmış və onun tamını dadmış olar. 
1 ət-Tirmizi, 2521, 2713. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 3028. 
2 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 11372; 11537. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 998. 
3 əl-Hakim, 5. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1585. 
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ينُءونَ الَّذقْري ابتالْك نم كلقَب{ َةى فَقَالَ قَالَ اآليإِذَا ل تدجى وف فِْسكئًا نيفَقُلْ ش }ولُاَأل هو راآلخو رالظَّاهو ناطالْبو 
وهٍء بِكُلِّ وىش يملع{ 

 
21. Rəvayət edilir ki, Əbu Zumeyl � demişdir: “Mən İbn Abbasdan1 � 
soruşdum: “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 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: “Əvvəl də, Axır da, Zahir də, Batin də Odur. O, hər şeyi 
bilir”2 (əl-Hədid, 3)”.3 
 

٢٢ - اسٍعبنِ عنِ اب  بِيلٌ إِلَى النجاَء رقَالَ: جلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وسا رَء َألنْ فَقَالَ: ييالش فِْسهي نف جِدا لَيندلَ اِهللا! إِنَّ أَح
اُهللا أَكْبر! الْحمد ِهللا الَّذي رد أَمره إِلَى « :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُيكُونَ حممةً أَحب إِلَيه من أَنْ يتكَلَّم بِه؟! فَقَالَ 

وسالْوةس .« 

 
22. Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Bir kişi Peyğəmbərin � 
yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi, həqiqətən, qəlbimizdə elə bir şey hiss 
edirik ki, bizə yanıb kül olmağımız onu danışmaqdan daha xoşdur”. O 
buyurdu: “Allahu Əkbər! (Şeytanın) işini vəsvəsəyə çevirən Allaha həmd 
olsun!4”5 
 

٢٣ -  بِه كَلَّمتأَنْ ن بحا نئًا ميا شفُِسني أَنف جِدا نإِن ،ولَ اللَّهسا رةَ: قَالُوا: يريرأَبِي ه نقَالَ: ع ،سمالش هلَيع تا طَلَعا مإِنَّ لَنو
 متدجو قَد أَو .اناإلمي رِيحص قَالَ: ذَاك ، مع؟ قَالُوا: نكذَل  

 
23. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, səhabələr dedilər: “Ey Allahın Elçisi! 
Biz özümüzdə elə bir şeylər hiss edirik ki, onu danışmaq istəmirik və bizdə 
                                                 
1  Əbul-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdulmuttəlib əl-Haşimi � hicrətdən az əvvəl 
dünyaya gəlmişdir. Peyğəmbərin � əmisi oğlu və məşhur səhabələrindəndir. Ən çox hədis 
rəvayət etmiş yeddi səhabədən biridir. Hicrətin 68-ci ilində 71 yaşında vəfat etmişdir. 
2 Transkripsiyası: Huvəl-Əvvəlu val-Ə:xiru vaz-Za:hiru val-Bə:tinu va huva bikulli şeyin ali:m. 
3 Əbu Davud, 5110, 5112. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1614. 
4 Yəni adam qəlbindən keçənləri dilinə gətirməsə və bu vəsvəsələrə uymasa, əksinə, özlüyündə 
bunu böyük günah hesab etsə və bunu dilinə gətirməsə, şeytanın hiyləsi onun özünə qayıdar. 
(Şərh Əbu Davud, Abdul-Muhsin əl-Abbad). 
5 İbn Hibban, 147. Hədis həsəndir. Bax: Ziləlul-Cənnə, 658. 
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üzərinə gün düşməmiş (Allahdan başqa heç kəsin bilmədiyi) şeylər var”. 
Peyğəmbər � soruşdu: “Doğrudanmı, siz bunu hiss edirsiniz?” Onlar: 
“Bəli”- deyə cavab verdilər. O dedi: “Bu, imanın saflığıdır (əsl imandır)1”.2 
 

قَالَ: ». إِذَا سرتك حسناتك وساءتك سيئَاتك، فَأَنت مؤمن« الَ:قَالَ: قَالَ رجلٌ: يا رسولَ اِهللا! ما اِإلميانُ؟ قَ عن أَبِي أُمامةَ - ٢٤
 ».إِذَا حاك في قَلْبِك شيٌء فَدعه« يا رسولَ اِهللا! فَما اِإلمثُ؟ قَالَ:

 
24. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə � demişdir: “Bir kişi dedi: “Ey Allahın 
Elçisi, iman nədir?” O buyurdu: “Yaxşı əməlinə sevinir, pis əməlinə kədər-
lənirsənsə, sən möminsən”. Kişi dedi: “Ey Allahın Elçisi, bəs günah 
nədir?” O buyurdu: “Əgər qəlbində bir şey tərəddüd edərək səni narahat 
edərsə, onu tərk et!”3 
 

٢٥ - نةَ عشائولَ أَنَّ عسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ قَالَ ص كُمدأَح يهأْتطَانُ ييقُولُ الشفَي نم لَقَكقُولُ خفَي قُولُ اللَّهفَي نفَم لَقخ 
فَإِذَا اللَّه دجو كذَل كُمدأْ أَحقْرفَلْي تنآم بِاللَّه هلسرفَإِنَّ و ذَلك بذْهي هنع 

 
25. Aişə4 � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Həqiqətən, 
sizdən birinizə şeytan gəlib vəsvəsə edir: “Səni kim yaradıb?” O da: 
“Allah!”- deyir. (Sonra şeytan belə vəsvəsə edir): “Bəs Allahı kim yara-
dıb?” Sizdən biriniz bunu özündə hiss etdikdə: “Allaha və Onun elçilərinə 
iman etdim!5”- desin. Həqiqətən, bu, vəsvəsini ondan uzaqlaşdırar”.6 

 

                                                 
1 Həqiqətən də, mömin adamın öz qəlbindən keçən vəsvəsəni dilinə gətirməyi böyük günah 
hesab etməsi onun safqəlbli mömin olmağına dəlalət edir.  
2 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1284; Muslim, 188, 340, 357; Əhməd, 9692; ən-Nəsəi “Sunənul-
Kubra” 10426, 10508; İbn Hibban, 148. Hədis həsəndir. Bax: Ziləlul-Cənnə, 662. 
3 İbn Hibban, 176; Əhməd, 22220. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 550. 
4  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: “Sən dünyada da, Axirətdə də mənim zövcəmsən!” (İbn Əbu Şeybə, 
32941; əl-Hakim, 6729. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1142). Həmçinin onun barəsində 
nazil olmuş bəraət ayələri (ən-Nur, 11-22) onun nə dərəcədə fəzilətli qadın olduğuna dəlalət 
edir. 
5 Transkripsiyası: Əməntu billə:hi və rusulihi! 
6 Əhməd, 26203, 26246. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1610. 
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Doğru yolun misalı 
 

٢٦ - ناسِ عونِ النانَ بعمس ارِيصاَألن نولِ عساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص :رضب ثَالً اللَّهاطًا مرا، صيمقتسلَى معو يتبنج 
اطرالص ،انورا سيهِمف ابوةٌ، أَبحفَتلَى معابِ وواَألب ورتاةٌ، سخرلَى معابِ وب اطراعٍ الصقُولُ دا: يهأَي ،اسلُوا النخاطَ ادرالص 
 إِنْ فَإِنك تفْتحه، الَ ويحك: قَالَ اَألبوابِ، تلْك من شيئًا يفْتح أَراد فَإِذَا الصراط، فَوقِ من يدعو وداعٍ رجوا،تتع والَ جميعا،
هحفْتت ،هجلاطُ ترالصو ،الَماإلِِس انورالسو :ودداِهللا، ح ابواَألبو فَتةُالْمح :ارِمحاِهللا، م كذَلي واعلَى الدأْسِ عر اطرالص :ابتك 

 .مسلمٍ كُلِّ قَلْبِ في اِهللا واعظُ: الصراط فَوق منِ والداعي اِهللا،
 
26. Nəvvas ibn Səman əl-Ənsari � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Allah doğru yola aid bir məsəl çəkdi; bu yolun hər tərəfində bir 
divar, həmin divarlarda açıq qapılar və bu qapıların üstündə sallanmış 
pərdələr var. Yolun başında dayanmış bir nəfər insanları çağırıb: “Ey 
insanlar! Hamınız bu yolla gedin və firqələrə bölünməyin!”– deyir. Digər 
dəvətçi də yolun üstündə dayanıb nəzarət edir. Kimsə o qapılardan birini 
açmaq istəyəndə ona: “Vay sənin halına, o qapını açma! Əgər sən onu 
açsan, mütləq ora girəcəksən”– deyir. (Allah Elçisi � davam edib) dedi: 
“Burada yol – İslam dinidir; divarlar – Allahın qoyduğu hüdudlar və 
qayda-qanunlardır, açıq qapılar – Allahın haram buyurduqlarıdır, yolun 
başında dayanan çağırışçı – Allahın Kitabıdır və nəhayət, yolun üstündə 
duran nəzarətçi – Allahın hər bir müsəlmanın qəlbində təyin etdiyi 
nəsihətçidir1”.2 
 

Cənnəti istəyən Allaha şərik qoşmayaraq ona ibadət etməlidir 
 

٢٧ -  ولِ اللَّهساَء إِلَى را جابِيرةَ أَنَّ أَعريرأَبِي ه نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص د هلْتملٍ إِذَا عملَى علَّنِي عد !ولَ اللَّهسا رفَقَالَ: ي لْتخ
قَالَ: والَّذي نفِْسي  »وتصوم رمضانَتعبد اللَّه الَ تشرِك بِه شيئًا، وتقيم الصالَةَ الْمكْتوبةَ، وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ، «الْجنةَ. قَالَ: 

قُصالَ أَنا، ودئًا أَبيذَا شلَى هع الَ أَزِيد هدبِي  بِيلَّى، قَالَ النا وفَلَم ،هنملَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلِ «: صأَه نلٍ مجإِلَى ر ظُرنأَنْ ي هرس نم
  .»الْجنة، فَلْينظُر إِلَى هذَا

 
27. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, bir bədəvi Allah Elçisinin � yanına gəlib 
dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mənə elə bir əməl öyrət ki, onu yerinə yetirəcəyim 
                                                 
1 Aşağıda zikr edilən hədis günahın tərifidir: Nəvvas ibn Səman əl-Ənsari � rəvayət edir ki, 
Allah Elçisindən � yaxşılıq və günah barəsində soruşduqda o, belə buyurdu: “Yaxşılıq gözəl 
əxlaqdır. Günah isə o şeydir ki, sənin qəlbini narahat edir və sən istəmirsən ki, insanlar ondan 
xəbər tutsun”. (Muslim, 2553, 4632, 6680). 
2 Əhməd, 17671, 17784. Hədis səhihdir. Səhih əl-Cami, 3887. 
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təqdirdə Cənnətə daxil olum”. Peyğəmbər � buyurdu: “Allaha ibadət et və 
Ona heç kəsi şərik qoşma, fərz buyurulmuş namazları qıl, vacib buyu-
rulmuş zəkatı ver və Ramazan ayını oruc tut!” Bədəvi dedi: “Canım Əlində 
olan Allaha and olsun ki, mən heç vaxt buna heç nə artırmayacağam və 
bundan heç nə əskiltməyəcəyəm”. O gedəndən sonra Peyğəmbər � buyurdu: 
“Cənnət əhlindən olan bir adama baxıb zövq almaq istəyəniniz varsa, qoy 
buna baxsın1”.2 
 

٢٨ -  نأَبِىع وبالً أَنَّ أَيجقَالَ ر بِىلنل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِى صبِرلٍ أَخملُنِى بِعخدةَ ينا قَالَ. الْجم ا لَهم قَالَ ؟لَهو بِىالن  لَّى اللَّهص
لَّمسو هلَيع :»بأَر ،الَهم دبعاللَّ ت،الَ هو رِكشت ئًا، بِهيش يمقتالَةَ، وى الصتؤتكَاةَ، ولُ الزصتو محالر«.  

 
28. Əbu Əyyub3 � rəvayət edir ki, bir nəfər Peyğəmbərə � dedi: “Mənə 
Cənnətə girməyimə səbəb olacaq əməl barədə xəbər ver”. Səhabələr: “Ona 
nə olub? Ona nə olub?”- deyə soruşdular. Peyğəmbər � buyurdu: “O 
(bilmədiyini öyrənmək) istəyir. Allaha ibadət et və Ona heç kəsi şərik 
qoşma, namaz qıl, zəkat ver və qohumluq əlaqələrini saxla!”4 
 

يا معاذَ بن «لَيس بينِي وبينه إِالَّ مؤخرةُ الرحلِ، فَقَالَ:  ه علَيه وسلَّمصلَّى اللَّقَالَ: كُنت رِدف النبِي  عن معاذ بنِ جبلٍ - ٢٩
اللَّه وسعديك، ثُم قُلْت لَبيك يا رسولَ  »يا معاذَ بن جبلٍ!«قُلْت: لَبيك يا رسولَ اللَّه وسعديك، ثُم سار ساعةً، ثُم قَالَ:  »جبلٍ!

علَى  عز وجلَّهلْ تدرِي ما حق اللَّه «قُلْت: لَبيك يا رسولَ اللَّه وسعديك، قَالَ:  »يا معاذَ بن جبلٍ!«سار ساعةً، ثُم قَالَ: 
ثُم سار ساعةً، ثُم قَالَ:  »فَإِنَّ حق اللَّه علَى الْعباد أَنْ يعبدوه والَ يشرِكُوا بِه شيئًا«: قَالَ: قُلْت: اللَّه ورسولُه أَعلَم. قَالَ »الْعباد؟

قَالَ: قُلْت:  »ه إِذَا فَعلُوا ذَلك؟هلْ تدرِي ما حق الْعباد علَى اللَّ«قُلْت: لَبيك يا رسولَ اللَّه وسعديك، قَالَ:  »يا معاذَ بن جبلٍ!«
  .»أَنْ الَ يعذِّبهم«اللَّه ورسولُه أَعلَم. قَالَ: «

 
29. Rəvayət edilir ki, Muaz ibn Cəbəl 5  � demişdir: “Bir dəfə mən 
Peyğəmbərlə � birlikdə onun mindiyi heyvanın tərkində idim. Mənimlə 
onun arasında yəhərin söykənəcəyindən başqa heç nə yox idi. (Peyğəm-
bər � məni): “Ey Muaz ibn Cəbəl!”- deyə çağırdı. Dedim: “Buyur, əmri-
                                                 
1  Hədisdən açıq-aydın görünür ki, Peyğəmbər � bu adamın ölənədək vacib buyurulanları 
yerinə yetirəcəyini və Cənnətə daxil olacağını bilirdi. 
2 Muslim, 107,116, 6538; əl-Buxari, 1310, 1397. 
3 Əbu Əyyub əl-Ənsari əl-Xəzrəci � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Adı: Xalid ibn Zeyddir. O, hic-
rətin 52-ci ilində Konstantinopolun fəthi uğrunda gedən döyüşdə şəhid olmuşdur. 
4 əl-Buxari, 1309, 1396. 
5 Əbu Abdullah Muaz ibn Cəbəl ibn Amr əl-Ənsari � Peyğəmbərin � səhabələrindən olmuşdur. 
Miladi 605-ci ildə Mədinədə anadan olmuş, hicrətin 18-ci ilində Əmvasda taun xəstəliyindən 
vəfat etmişdir. 
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nə müntəzirəm, ey Allahın Elçisi!” Bir az getdikdən sonra o, yenə: “Ey 
Muaz ibn Cəbəl!”- deyə çağırdı.1 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)2 qullarına əzab verməməsidir”.3 
 

نحو الْبقيعِ، وانطَلَقْت أَتلُوه، فَالْتفَت فَرآنِي فَقَالَ: يا أَبا ذَر، فَقُلْت:  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمي عن أَبِي ذَر قَالَ: فَانطَلَق النبِ - ٣٠
ولُّونَ يقالْم مه رِينكْثفَقَالَ: إِنَّ الْم ،كاؤدا فأَنو ،كيدعسو ،ولَ اللَّهسا ري كيلَب ،قي حكَذَا فهكَذَا وقَالَ ه نإِالَّ م ،ةاميالْق م

فَقُلْت ،ا ذَرا أَبفَقَالَ: ي دا أُحلَن ضرع كَذَا ثَالَثًا، ثُمفَقَالَ: ه ،لَمأَع ولُهسرو اللَّه :قُلْت ،كاؤدا فأَنو ،كيدعسو ولَ اللَّهسا ري كيلَب :
لَنا واد، فَاستنتلَ فَظَننت أَنَّ لَه حاجةً،  الَ: ما يسرنِي أَنَّ أُحدا لآلِ محمد ذَهبا، فَيمِسي عندهم دينار، أَو قَالَ: مثْقَالٌ، ثُم عرضقَ

هلَيع يتشقَالَ: فَخ .لَيطَأَ عأَبريٍ، وفلَى شع تلَسفَج ،ولَ اللَّهسا ري :فَقُلْت ،هدحو إِلَي جرخ لًا، ثُمجاجِي رني هكَأَن هتعمس ثُم ،
شانِي، فَبرِيلُ أَتجِب هقَالَ: فَإِن ،معن :؟ قُلْتهتعمس اجِي؟ فَقَالَ: أَونت تي كُنلُ الَّذجنِ الرمم نم هنِي أَنر بِاللَّه رِكشي الَ يتأُم نم ات

 .مع؟ قَالَ: نقرإِنْ سى ونإِنْ زو :ةَ، قُلْتنلَ الْجخئًا ديش 
  

 
30. Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr � demişdir: “Bir dəfə Peyğəmbər � Bəqi qə-
biristanlığına tərəf getdi. Mən də onun dalınca getdim. O, arxaya dönüb 

                                                 
1 ən-Nəvəvi � demişdir: “Peyğəmbərin � Muazı təkrar çağırması ona söyləyəcəyinə diqqət ye-
tirməsi və onu axıra kimi dinləməsi üçün idi. Rəvayət edilir ki, Peyğəmbər � bir söz söylədiyi 
zaman, söylədiklərini başa düşsünlər deyə, onu üç dəfə təkrar edərdi, habelə bir tayfanın 
yanına gəlib onları salamladıqda, üç dəfə salam verərdi”. (əl-Buxari, 94). 
2 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 Cən-
nətə girəcək... Kim də böyük günah edər və tövbə etmədən dünyadan köçərsə, Uca Allahın 
istəyi altında olar. İstəsə, onu bağışlayar 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...”. (Şərh Səhih Muslim). 
3 Muslim, 43, 152. 
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məni gördükdə dedi: “Ey Əbu Zərr!” Mən dedim: “Hüzurundayam, ey 
Allahın Elçisi! Əmrinə müntəzirəm, canım sənə qurban!” O, dedi: “(Bu 
dünyada var-dövlətlərini) artıranlar Qiyamət günü (savablarını) azal-
dacaqlar. Yalnız haqq yolda belə və belə edənlər müstəsnadır”. Mən 
dedim: “Allah və Onun Elçisi daha yaxşı bilir”. O: “Belə” sözünü üç dəfə 
təkrar etdi.1 Sonra qarşımıza Uhud dağı çıxdı. Peyğəmbər � dedi: “Ey Əbu 
Zərr!” Mən dedim: “Hüzurundayam, ey Allahın Elçisi! Əmrinə müntə-
zirəm, canım sənə qurban!” O, dedi: “Uhud dağının Muhəmməd ailəsi 
üçün qızıla çevrilib, bir gecə onların yanında ondan bircə qızıl, yaxud bircə 
misqal qalması məni sevindirməz”.2 Sonra qarşımıza bir vadi çıxdı. Peyğəm-
bər � qabağa keçdi. Mən onun subaşına çıxmaq istədiyini zənn etdim və 
buna görə də bir kənarda oturub onu gözlədim. O, bir qədər gec qayıtdı və 
mən onun başına bir iş gəlməsindən qorxdum. Sonra mən onun kiminləsə 
pıçıldaşdığını eşitdim. Lakin o, mənim yanıma tək gəldi. Mən soruşdum: 
“Ey Allahın Elçisi, sənin pıçıldaşdığın adam kim idi?” O soruşdu: “Sən bu-
nu eşitdinmi?” Mən: “Bəli!”– deyə cavab verdim. O, dedi: “Bu, Cəbrail idi. 
Gəlmişdi mənə müjdə versin ki, ümmətimdən kim Allaha şərik qoşmadığı 
halda ölsə, Cənnətə daxil olacaq”. Mən dedim: “Zina etsə, oğurluq etsə be-
lə?” Cəbrail: “Bəli!”– dedi”.3  
 

٣١ -  ناعأَب قَالَ ذَر :تيأَت بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هلَيعو بثَو ضيأَب وهو مائن ثُم هتيأَت قَدقَظَ ويتاس ) (هإِلَي تلَسا :الَفَقَفَجم 
نم دبالَ قَالَ ع إِالَّ إِلَه اللَّه ثُم اتلَى مع كلَ إِالَّ ذَلخةَ دنالْج إِنْ قُلْتى ونإِنْ زو قرإِنْ قَالَ سى ونإِنْ زو قرس إِنْ قُلْتى ونإِنْ زو 

قرإِنْ قَالَ سى ونإِنْ زو قرس إِنْ قُلْتى ونإِنْ زو قرإِنْ قَالَ سى ونإِنْ زو قرلَى سغْمِ عر فأَبِي أَن كَانَ ذَرو وأَب ثَ إِذَا ذَردح 
 .ذَر أَبِي أَنف رغم وإِنْ قَالَ بِهذَا

 
31. Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr � demişdir: “(Bir dəfə) mən Peyğəmbərin � 
yanına gəldim. (Həmin vaxt) o, üstünə ağ örtük sərib yatmışdı. 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 girəcək”. Mən soruşdum: “Zina və oğurluq etsə də?” O dedi: 
                                                 
1 əl-Buxarinin “Səhih” əsərində rəvayət edilən hədisdə (5963, 6444) Peyğəmbər �: “...belə, belə 
və belə edənlər - sağından, solundan və arxadan”- demiş, beləliklə də, hər istiqamətdə yaxşı 
işlər görənlərə işarə etmişdir. 
2 Peyğəmbər � evində bu qədər qızılın olduğu təqdirdə onları bircə gün belə evində 
saxlamayacağını və hamısını Allah yolunda xərcləyəcəyini xəbər verir. Bu da Peyğəmbərin � 
olduqca səxavətli olduğuna dəlalət edir. 
3 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 803. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 826. 
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“Zina və oğurluq etsə də”. Mən (yenə) soruşdum: “Zina və oğurluq etsə 
də?” O dedi: “Zina və oğurluq etsə belə”. Mən bir daha soruşdum: “Zina 
və oğruluq etsə də?” O dedi: “Zina etsə, oğurluq etsə belə. Əbu Zərin xo-
şuna gəlməsə belə”. Əbu Zərr � bu hədisi danışarkən deyərdi: “Əbu Zərin 
xoşuna gəlməsə belə”.1 
 

٣٢ -  بِيى النابِرٍ قَالَ: أَتج نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّه؟ فَقَالَ:  صانتوجِبا الْمم !ولَ اللَّهسا رلٌ فَقَالَ: يجر» بِاللَّه رِكشالَ ي اتم نم
 . »دخلَ الْجنةَ، ومن مات يشرِك بِاللَّه شيئًا دخلَ النار شيئًا

 
32. Rəvayət edilir ki, Cabir2 � demişdir: “Bir nəfər Peyğəmbərin � yanına 
gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! (Cənnətə və Cəhənnəmə girməyi) vacib edən 
iki şey nədir?” Peyğəmbər � buyurdu: “Kim Allaha şərik qoşmayıb ölərsə, 
Cənnətə daxil olar. Kim də Allaha şərik qoşub ölərsə, Cəhənnəmə girər”.3 
 

٣٣ - نةَ عادبنِ عب تامالص هأَن قَام يهِفم عننِكَ ديسة مثَية اوِعدولَ أَنَّ فَحساِهللا ر لَيع لَّى اللَّهصلَّمسو قُولُ كَانَ هي :نم دبع اللَّه 
 أَبوابٍ، ثَمانِيةُ لَها إن و شاَء، الْجنة أَبوابِ أَي من يدخله اللَّه فَإِنَّ وأَطَاع وسمع الزكَاةَ، وآتى الصالةَ وأَقَام شيئًا، بِه يشرِك الَ

نمو دبع الَ اللَّه رِكشي ئًا، بِهيى شآتكَاةَ، والز ،عمسى وصعفَإِنَّ و اللَّه نم رِهارِعلى  أَمياَء إِنْ الْخش ،همحإِنْ راَء وش هذَّبع. 
 

33. Ubadə ibn əs-Samit � rəvayət edir ki, bir dəfə Muaviyə kilsənin 
yanında insanların arasında dayanaraq belə dedi: “Allah Elçisi � belə bu-
yurmuşdur: “Kim Allaha heç bir şeyi şərik qoşmadan ibadət edər, namaz 
qılar, zəkat verər, eşidər və itaət edərsə, həqiqətən, Allah onu Cənnətin 
səkkiz qapısının hansından 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 verər4”.5 
 

                                                 
1 Muslim, 138, 273, 283; əl-Buxari, 5379, 5827. 
2 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. 
3 Muslim, 134, 269, 278. 
4 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, axırda onu tövhid əhli olması səbəbilə Cənnətə daxil edəcək. 
5 əl-Bəzzər, 2349, 2704; Əhməd, 23439, 22820. Hədis həsəndir. Bax: Ziləlul-Cənnə, 968, 1027. 
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٣٤ - وبأَبِي أَي نع ثَهدح هأَن  ولَ اللَّهسأَنَّ رهلَيع لَّى اللَّهص لَّمسقَالَ  وناَء مج دبعالَ اهللا ي رِكشي ئاً، بِهيش يمقيالَةَ، وي الصتؤيو 
 يومِ وفرار سلمة،املُ النفْسِ وقَتلُ بِاهللا، اِإلشراك: قَالَ الْكَبائر؟ ما قالُوا. الْجنةَ لَه فَإِنَّ الْكَبائر، ويتقي رمضانَ، ويصوم الزكاةَ،
فحالز   

 
34. Əbu Əyyub � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Kim 
Allaha heç bir şeyi şərik qoşmadan ibadət edər, namaz qılar, zəkat verər, 
Ramazan orucunu tutar və böyük günahlardan çəkinərək (Allahın hüzu-
runa) gələrsə, həqiqətən, ona Cənnət verilər”. Dedilər: “Böyük günahlar 
hansılardır?” O buyurdu: “Allaha şərik qoşmaq, müsəlmanı öldürmək və 
düşmənlə qarşılaşdıqda döyüşdən qaçmaq!”1  
 

٣٥ - نأَبِى ع ولُ قَالَ قَالَ ذَرسر اللَّه و هلَيع لَّى اللَّهصلَّمقُولُ« :سي لَّ اللَّهجو زع ناَء مج ةنسبِالْح فَلَه رشا عهثَالأَم أَزِيدو نمو 
 أَتانِى ومن باعا منه تقَربت ذراعا نىم تقَرب ومن ذراعا منه تقَربت شبرا منى تقَرب ومن أَغْفر أَو مثْلُها سيئَةٌ فَجزاؤه بِالسيئَة جاَء

 »مغفرةً بِمثْلها لَقيته شيئًا بِى يشرِك الَ خطيئَةً اَألرضِ بِقُرابِ لَقينِى ومن هرولَةً أَتيته يمشى
 
35. Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr � demişdir: “Allah Elçisi � dedi: “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 dirsək2 yaxınlaşaram. Kim Mənə 
bir dirsək yaxınlaşsa, Mən də ona bir qulac3  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 
onu (etdiyinin) misli qədər məğfirətlə qarşılayaram”.4 
 

 الذُّنوبِ، مغفرة علَى قُدرة ذُو أَني علم من«: عز وجلَّ اللَّه قَالَ: قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولِ عن عباسٍ ابنِ عنِ - ٣٦
تغَفَر ال لَهأُ ويبا الم لَم رِكشئًا بِي ييش« 

 
36. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə dedi: “Allah � bu-
yurdu: “Kim Mənim günahları bağışlamağa qadir olduğumu bilsə, Mənə 

                                                 
1 Əhməd, 23502, 23549, 23898; əs-Suyuti “Camius-Sağir” 11669. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-
Cami, 6185.  
2 Dirsək - dirsəkdən barmaqların ucuna qədər uzunluqda olan qədim ölçü. 
3 Qulac - iki qol açıldığı zaman birinin ucundan digərinin ucuna qədər olan məsafə. 
4 Muslim, 2687, 4852, 7009. 
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heç bir şeyi şərik qoşmadıqca, onu bağışlayaram. Bu Mənim üçün heç 
nədir”.1 
 

“Lə iləhə illəllah” kəlməsinin əzəməti 
 

٣٧ - نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهانُ« صاِإلمي عونَ بِضعبسو أَو عونَ بِضتسةً وبعا شلُهلُ فَأَفْضالَ قَو إِلَه 
 .»اِإلميان من شعبةٌ والْحياُء الطَّرِيقِ عنِ اَألذَى طَةُإِما وأَدناها اللَّه إِالَّ

 
37. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
du: “İmanın yetmişdən və ya altmışdan çox şöbəsi var. Onların ən fəzilət-
lisi “Lə iləhə illəllah” kəlməsi, ən aşağı olanı isə yoldan bir maneəni uzaq-
laşdırmaqdır. Həya da imanın şöbələrindən biridir”.2 
 

٣۸ - نع اذعنِ ملٍ ببولُ قَالَ قَالَ جسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها" صم نفْسٍ من وتمت دهشالَ أَنْ ت إِالَّ إِلَه اللَّه أَنولُ ىوسر اللَّه 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص جِعري كنٍ قَلْبٍ إِلَى ذَلوقإِالَّ م غَفَر ا اللَّهلَه" 

 
38. Rəvayət edilir ki, Muaz ibn Cəbəl � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Allahdan başqa ibadətə layiq ilahın olmadığına, mənim də 
Onun Elçisi olduğuna qəlbən, tam yəqinliklə şəhadət edərək ölən elə bir 
kimsə yoxdur ki, Allah onu bağışlamasın”.3  
 

٣۹ - نةَ أَبِي عريرولُ قَالَ:  قَالَ هسلَّى اِهللا رص اللَّه هلَيع لَّمسا:  وقَالَ م دبالَ ع إِالَّ إِلَه ا طُّقَ اللَّهصلخإِالَّ ، م تحفُت لَه ابوأَب 
 .الكَبائر اجتنب ما ، العرشِ إِلَى تفْضي حتى ، السماِء

 
39. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Səmimi qəlbdən “lə iləhə illəllah”- (Allahdan başqa ibadətə 
layiq ilah yoxdur) - deyən elə bir qul yoxdur ki, böyük günahlardan 
çəkindiyi müddətdə göyün qapıları onun üçün açılmasın və o kəlmə Ərşə 
çatmasın”.4  
 

٤٠ - نع اذعنِ ملٍ ببولُ قَالَ:  قَالَ ، جسلَّى اِهللا رص اللَّه هلَيع لَّمسو :نكَانَ م رآخ هالَ كَالَم إِالَّ إِلَه لَ اللَّهخةَ دنالْج. 

                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 11615; əl-Hakim, 7676. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 
4330. 
2 Muslim, 51, 162. 
3 İbn Macə, 3796, 3928. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2278. 
4 ət-Tirmizi, 3590, 3939. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 5648. 
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40. Rəvayət edilir ki, Muaz ibn Cəbəl � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kimin son kəlməsi “lə iləhə illəllah”- (Allahdan başqa ibadətə 
layiq məbud yoxdur) olarsa, Cənnətə girər”.1  
 

  .الَّ اللَّه دخلَ الْجنةَمن مات وهو يعلَم أَنه الَ إِلَه إِ: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه  عن عثْمانَ قَالَ: - ٤١
 
41. Rəvayət edilir ki, Osman � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Hər kim Allahdan başqa ibadətə layiq ilahın olmadığını bildiyi halda 
ölərsə, Cənnətə girər”.2 
 

٤٢ - نةَ أَبِي عريرولُ قَالَ: قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: "نال: قَالَ م إِال إِلَه اللَّه هتفَعا نموي نم ،رِههد هابأَص لَقَب كا ذَلم 
هابأَص." 

 
42. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
du: “Kim ömründə bir gün belə “lə iləhə illəllah” deyərsə, bundan öncə nə 
etməsinə baxmayaraq ona fayda verər”.3 
 

إِلَى الْحرقَة من جهينةَ، فَصبحنا الْقَوم  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمحارِثَةَ يحدثُ قَالَ: بعثَنا رسولُ اللَّه  سمعت أُسامةَ بن زيد بنِ-  ٤٣
: الَ إِلَه إِالَّ اللَّه، فَكَف عنه اَألنصارِي وطَعنته فَهزمناهم، قَالَ: ولَحقْت أَنا ورجلٌ من اَألنصارِ رجالً منهم، فَلَما غَشيناه قَالَ

 بِيالن كلَغَ ذَلا بنما قَدقَالَ: فَلَم ،هلْتى قَتتي ححمبِرلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي:  صا قَالَ: الَ إِفَقَالَ لم دعب هلْتةُ! أَقَتاما أُسي ؟لَهإِالَّ اللَّه 
أَفَالَ شقَقْت عن قَلْبِه «قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّه إِنما قَالَها خوفًا من السالَحِ. قَالَ  (.قَالَ: قُلْت: يا رسولَ اللَّه! إِنما كَانَ متعوذًا

قَالَ: فَما زالَ يكَررها علَي حتى تمنيت أَني لَم أَكُن أَسلَمت  لَ: الَ إِلَه إِالَّ اللَّه؟ته بعد ما قَاأَقَتلْ قَالَ: فَقَالَ: )حتى تعلَم أَقَالَها أَم الَ
  قَبلَ ذَلك الْيومِ.

 
43. Rəvayət edilir ki, Usamə ibn Zeyd ibn Haris � demişdir: “Bir dəfə Allah 
Elçisi � bizi Cuheynədəki Huraqatın üstünə göndərdi. Biz səhərə yaxın 
düşmənə hücum etdik və onları məğlubiyyətə uğratdıq. (Orada) mən 
Ənsardan4 olan bir (mücahidlə) kafirlərdən birini haqladıq. Biz onun başının 
üstünü aldıqda, o: “Lə iləhə illəllah!”- dedi. (Bunu eşidəndə) ənsardan olan 

                                                 
1 Əbu Davud, 3116, 3118. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6479. 
2 Muslim, 38, 136, 145. 
3 əl-Bəzzər, 8292; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 1111; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 96; İbn əl-Arabi 
“əl-Mucəm” 1132. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6434; Silsilə əs-Səhihə, 1932.  
4 Ənsar - Mədinənin İslamı qəbul etmiş və Muhəmməd Peyğəmbərin � sədaqətli silahdaşları 
olmuş yerli sakinlərinə deyilir. Onlar Məkkədən və başqa şəhərlərdən gələn mühacirləri evlə-
rinə qəbul edir və onları zəruri əşyalarla təmin edirdilər. 
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qardaşım ona dəymədi. Mən isə nizəmlə onu vurub öldürdüm. Biz Mədi-
nəyə gəldikdə, hadisəni Peyğəmbərə � danışdılar. Peyğəmbər � mənə 
dedi: “Ey Usamə! O: “Lə iləhə illəllah”- deyəndən sonra sən onu öl-
dürdün?!” Dedim: “Ey Allahın Elçisi! O, (canını) qurtarmaq üçün belə 
etdi”. (Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi! O bunu silahdan qorxduğuna görə 
dedi”. Peyğəmbər � buyurdu: “Məgər sən onun qəlbini yardın ki, biləsən 
o bunu (ürəkdən) deyib, yoxsa yox?”1). Peyğəmbər � dedi: “O: “Lə iləhə 
illəllah”- deyəndən sonra sən onu öldürdün?!” Peyğəmbər � bu sözü 
mənə o qədər təkrar etdi ki, nəhayət, mən (öz-özümə): “Kaş mən bu 
gündən öncə İslamı qəbul etmiş olmayaydım”- deyə təmənna etdim”.2 
 

يدي  خبره أَنه قَالَ: يا رسولَ اللَّه! أَرأَيت إِنْ لَقيت رجالً من الْكُفَّارِ، فَقَاتلَنِي، فَضرب إِحدىعن الْمقْداد بنِ اَألسود أَنه أَ - ٤٤
ب ولَ اللَّهسا ري لُهأَفَأَقْت ،لَّهل تلَمفَقَالَ: أَس ةرجي بِشنالَذَ م ا، ثُمهفَقَطَع فيبِالس ولُ اللَّهسا؟ قَالَ رأَنْ قَالَه دعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :

»لْهقْت؟ قَ »الَ تلُها، أَفَأَقْتهأَنْ قَطَع دعب كقَالَ ذَل ي، ثُمدي قَطَع قَد هإِن !ولَ اللَّهسا ري :قَالَ: فَقُلْت ولُ اللَّهسالَ رع لَّى اللَّهص هلَي
لَّمسقُو«: ولَ أَنْ يقَب هزِلَتنبِم كإِنو ،لَهقْتلَ أَنْ تقَب كزِلَتنبِم هفَإِن هلْتفَإِنْ قَت ،لْهقْتي قَالَالَ تالَّت هتملَ كَل«. 

 
44. Miqdad ibn əl-Əsvədin � belə dediyi rəvayət edilir: “(Bir dəfə) mən 
Peyğəmbərə � dedim: “Ey Allahın Elçisi! Söylə görüm, əgər mən (döyüş-
də) kafirlərdən biri ilə üz-üzə gəlib onunla vuruşsam, o, qılıncla vurub 
mənim bir əlimi kəssə, sonra da canını məndən qurtarmaq üçün ağaca qal-
xıb: “Allaha təslim oluram!”- desə, bu sözü dedikdən sonra mən onu 
öldürə bilərəmmi, ey Allahın Elçisi?” Allah Elçisi � buyurdu: “Sən onu 
öldürməməlisən!” Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi! Axı, o, mənim bir əlimi 
kəsmiş və bu sözü ancaq əlimi kəsdikdən sonra demişdir. Belə olduqda 
mən onu öldürə bilərəmmi?” Allah Elçisi � buyurdu: “Sən onu öldürmə-
məlisən, çünki əgər sən onu öldürsən, onun halı, sənin onu öldürməmiş-
dən qabaqkı halın kimi olacaq. Sənin halın isə onun bu sözü deməmişdən 
əvvəlki halı kimi olacaq3”.4 
 

                                                 
1 Muslim, 140, 287, 289.  
2 Muslim, 141, 278, 288; əl-Buxari, 4269, 4021, 6478, 6872; İbn Hibban, 4751.  
3 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). 
4 Muslim, 95, 274; əl-Buxari, 4019, 6865. 
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٤٥ -  كالنِ مسِ بأَن نع ولُ اللَّهسقَالَ كَانَ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّها  صأَذَان عماَألذَانَ فَإِنْ س عمتسكَانَ يو رالْفَج إِذَا طَلَع ريغي
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر .رأَكْب اللَّه رأَكْب قُولُ اللَّهالً يجر عمفَس إِالَّ أَغَارو كسأَمصلَّمسو هلَيع لَّى اللَّه »ةطْرلَى الْفأَنْ ». ع دهقَالَ أَش ثُم

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر .إِالَّ اللَّه أَنْ الَ إِلَه دهأَش إِالَّ اللَّه الَ إِلَهلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهارِ« صالن نم تجرخ .«ر ووا فَإِذَا هظَرى.فَنزعى ماع 

 

45. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � 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 üzərin-
dədir”. Sonra belə dedikdə: “Əşhədu ən lə iləhə illəllah, əşhədu ən lə iləhə 
illəllah (Allahdan başqa ibadətə layiq məbudun olmadığına şəhadət 
edirəm)”. O belə buyurdu: “Oddan qurtuldu”. Baxdıqları vaxt onun bir 
çoban olduğunu gördülər”.1 
 

٤٦ - ع ةَ أَوريرأَبِي ه نعيدعأَبِي س ن -  شماَألع كش-  !ولَ اللَّهسا رةٌ، قَالُوا: ياعجم اسالن ابأَص وكبةُ توا كَانَ غَزقَالَ: لَم
قَالَ: فَجاَء عمر فَقَالَ: يا رسولَ  »افْعلُوا«: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمكَلْنا وادهنا، فَقَالَ رسولُ اللَّه لَو أَذنت لَنا فَنحرنا نواضحنا، فَأَ

بِالْبركَة، لَعلَّ اللَّه أَنْ يجعلَ في ذَلك. فَقَالَ رسولُ اللَّه! إِنْ فَعلْت قَلَّ الظَّهر، ولَكن ادعهم بِفَضلِ أَزوادهم، ثُم ادع اللَّه لَهم علَيها 
 اللَّهلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :»معقَالَ »ن ،ةذُر جِيُء بِكَفلُ يجلَ الرعقَالَ: فَج مهادولِ أَزا بِفَضعد ثُم ،طَهسا بِنِطَعٍ فَبعقَالَ: فَد :

يوِسريٌء ييش كذَل نطَعِ ملَى النع عمتى اجتح ،ةربِكَس رجِيُء اآلخيرٍ، قَالَ: ومت بِكَف رجِيُء اآلخ ولُ اللَّهسا رعلَّى  قَالَ: فَدص
لَّمسو هلَيع قَالَ:  اللَّه ثُم ،كَةربِالْب هلَيع»كُمتيعي أَوذُوا فاًء إِالَّ  »خكَرِ وِعسي الْعكُوا فرا تى متح ،هِمتيعي أَوذُوا فقَالَ: فَأَخ

 ولُ اللَّهسلَةٌ فَقَالَ رفَض لَتفَضوا، وبِعى شتقَالَ: فَأَكَلُوا ح ،لَئُوهملَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :»إِالَّ اللَّه أَنْ الَ إِلَه دهأَش  ،ولُ اللَّهسي رأَنو
ةنالْج نع بجحفَي ،اكش رغَي دبا عبِهِم لْقَى اللَّهالَ ي«.  

 
46. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra, yaxud Əbu Səid 2  � demişdir: 
“Təbuk3 döyüşündə camaata aclıq üz vermişdi. Onlar (Allah Elçisinin � 
yanına gəlib) dedilər: “Ey Allahın Elçisi! İzn versəydin, yük dəvələrimizi 
kəsib ətindən yeyər, yağından da istifadə edərdik”. Allah Elçisi �: 
“Edin!”- deyə buyurdu. Bu vaxt Ömər4 gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! 
                                                 
1 Muslim, 575, 873. 
2 Ravi Aməş hədisin kim tərəfindən rəvayət edildiyinə şəkk etmişdir. 
3 Mədinədən 700 km şimalda yerləşən şəhər. 
4 Əbu Həfs Ömər ibn Xəttab ibn Nufeyl əl-Quraşi 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 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 o dövrün ən 
böyük imperiyaları, habelə Peyğəmbərimizin � arzuladığı Qüds məhz onun xilafəti dövründə 
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Əgər belə etsək, miniyimiz azalacaq. (Yaxşı olar ki,) camaata ərzaqlarının 
qalanını sənin yanına gətirməyi buyurasan, sonra da onlar üçün Allah-
dan buna bərəkət diləyəsən. Yəqin ki, Allah bunun bərəkətini artırar”. 
Allah Elçisi �: “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 gətirməyə başladı. Nəhayət, döşənəyin 
üstündə az miqdarda ərzaq yığıldı. Allah Elçisi � yığılmış (ərzaq koma-
sına) bərəkət dilədikdən sonra (camaata): “Xurcunlarınızı doldurun!”- 
deyə buyurdu. Onlar da xurcunlarını doldurmağa başladılar. Nəhayət, or-
duda olan xurcunların hamısını (ağızbaağız) doldurdular. Üstəlik (bu 
yeməkdən) doyuncaya qədər yedilər. Hələ artıq da qaldı. Onda Allah 
Elçisi � dedi: “Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa haqq ilah yoxdur 
və mən Allahın elçisiyəm! Bu iki (şəhadət kəlməsinə) şəkk etməyərək 
bunlarla Allaha qovuşan hər bir bəndə mütləq Cənnətə girəcəkdir”.1 
 

لَ: مهالً، لم تبكي؟ فَواللَّه! لَئن عن الصنابِحي، عن عبادةَ بنِ الصامت أَنه قَالَ: دخلْت علَيه وهو في الْموت، فَبكَيت، فَقَا - ٤٧
و ،لَك نفَعَألش تفِّعش نلَئو ،نَّ لَكدهَألش تهِدشتولِ اسسر نم هتعمس يثدح نا مم !اللَّهقَالَ: و ثُم ،كنفَعَألن تطَعتاس نلَئ

 اللَّهلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  قَدو موالْي وهثُكُمدأُح فوسا، وداحيثًا ودإِالَّ ح ،وهكُمثْتدإِالَّ ح ريخ يهف لَكُم تعمفِْسي، سيطَ بِنأُح
 ولَ اللَّهسرلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ:  صي»ارالن هلَيع اللَّه مرح ،ولُ اللَّهسا ردمحأَنَّ مو إِالَّ اللَّه أَنْ الَ إِلَه هِدش نم«.  

 

                                                                                                                                 
fəth edilmişdir. Peyğəmbər � onu tərifləyib demişdir: “Əgər məndən sonra peyğəmbər 
göndərilmiş olsaydı, Ömər olardı” (ət-Tirmizi, 3686, 4050. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 
327); başqa bir hədisdə Peyğəmbər � belə buyurdu: “(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 yadıma düşdü və mən dönüb oradan uzaqlaşdım”. Bunu eşidəndə Ömər dedi: 
“Atam-anam sənə qurban, ya Rəsulullah, heç sənə qısqana bilərəmmi?!” (əl-Buxari, 3403, 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” (Sahih 
Sira 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. 
1 Muslim, 40, 139, 148. 
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47. Sunabihi1 � rəvayət edir ki, Ubadə ibn əs-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 şahidlik edərəm, işdir, mənə şəfaət etmək hüququ versələr, sən-
dən ötrü şəfaətçi olaram və əgər gücüm yetərsə, sənə yardım edərəm. 
Vallahi, mən Peyğəmbərdən � 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 � belə 
dediyini eşitmişəm: “Kim Allahdan başqa həqiqi məbudun olmadığına və 
Muhəmmədin Onun Elçisi olduğuna şahidlik etsə, Allah Cəhənnəm odunu 
ona haram edər”.2 
 

قَالَ: لَبيك يا رسولَ اللَّه ». يا معاذُ بن جبلٍ«ه علَى الرحلِ قَالَ: ومعاذٌ رديفُ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمأَنَّ النبِى  عن أَنسٍ - ٤۸
محمدا  ما من أَحد يشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اللَّه وأَنَّ«قَالَ لَبيك يا رسولَ اللَّه وسعديك. ثَالَثًا. قَالَ: ». يا معاذُ«وسعديك. قَالَ 

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

 
48. Ənəs � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � Muazla � birlikdə dəvənin 
tərkində ikən: “Ey Muaz!”- deyə çağırdı. Muaz: “Buyur, əmrinə müntə-
zirəm, ey Allahın Elçisi!”- deyə cavab verdi. Peyğəmbər � yenə: “Ey 
Muaz!”- deyə çağırdı. O: “Buyur, əmrinə müntəzirəm, ey Allahın Elçisi!”- 
deyə cavab verdi. Bu hal üç dəfə təkrar olduqdan sonra Peyğəmbər � dedi: 
“Allahdan başqa ibadətə layiq 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 � dedi: 
“Belə olduğu təqdirdə (buna) arxayın olacaqlar”. Muaz günaha bataca-
ğından qorxub ölümündən qabaq bu haqda (insanlara) xəbər verdi3”.1 

                                                 
1 Adı: Əbu Abdullah Abdur-Rahmən ibn Useylə əl-Muradidir. Əbu Bəkri � və bir çox səhabə-
ləri � 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. 
2 Muslim, 42, 142, 151. 
3 Şeyx Əbu Amr ibn əs-Səlah � demişdir: “Peyğəmbər � həyat təcrübəsi və savadı olmayan 
kimsələrin bu müjdədən xəbər tutub çaş-baş qalacaqlarından və arxayınlaşacaqlarından qorxub, bu-
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٤۹ -  ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر تامالص نةُ بادبا عثَندحلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :» هدحو إِالَّ اللَّه أَنْ الَ إِلَه دهقَالَ: أَش نم) رِيكالَ ش
لَه(، و اللَّه دبى عيسأَنَّ عو ،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ارأَنَّ النو ،قةَ حنأَنَّ الْجو ،هنم وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتمكَلو هتأَم ناب

 ».لِأَدخلَه اللَّه الْجنةَ علَى ما كَانَ من الْعم«... .»حق، أَدخلَه اللَّه من أَي أَبوابِ الْجنة الثَّمانِية شاَء
 
49. Rəvayət edilir ki, Ubadə ibn əs-Samit2 � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Hər kim Allahdan başqa ibadətə layiq məbudun olmadı-
ğına, 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 edər3”.4 
Digər rəvayətdə deyilir: “...nə əməl etmiş olursa-olsun, Allah onu Cənnətə 
daxil edər”.5 
 

٥٠ -  ولِ اللَّهسلَ روا حودا قُعةَ قَالَ: كُنريرو هثَنِي أَبدحلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص -  رمعكْرٍ وو با أَبنعم-  ولُ اللَّهسر فَرٍ فَقَامي نف
ع لَّى اللَّهصلَّمسو هلَي لَ مأَو تا، فَكُننقُما ونفَزِعا، ونوند طَعقْتا أَنْ يينشخا ونلَيطَأَ عا، فَأَبرِننِ أَظْهيب ني مغتأَب تجرفَخ ،فَزِع ن
 ولَ اللَّهسرلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهَألصطًا لائح تيى أَتتلُ ، حخدي بِيعفَإِذَا ر ،أَجِد ا، فَلَمابب لَه لْ أَجِده بِه ترارِ، فَدجنِي النبارِ لصن

 ةارِجبِئْرٍ خ نم طائح فوي جلُ  -فودالْج :بِيعالرو -  تفَزتفَاح)لَبالثَّع زفتحا يكَم( ولِ اللَّهسلَى رع لْتخفَد  هلَيع لَّى اللَّهص
لَّمسةَ؟«، فَقَالَ: وريرو هقَالَ:  »أَب !ولَ اللَّهسا ري ،معن :؟«فَقُلْتكأْنا شا،  »منلَيع طَأْتفَأَب تا، فَقُمرِنأَظْه نيب تكُن :قُلْت

ولَ من فَزِع، فَأَتيت هذَا الْحائطَ، فَاحتفَزت كَما يحتفز الثَّعلَب، وهؤالَِء الناس ورائي، فَخشينا أَنْ تقْتطَع دوننا، فَفَزِعنا، فَكُنت أَ
ائط يشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اللَّه، مستيقنا اذْهب بِنعلَي هاتينِ فَمن لَقيت من وراِء هذَا الْح«وأَعطَانِي نعلَيه قَالَ:  »يا أَبا هريرةَ!«فَقَالَ: 

ةنبِالْج هرشفَب ،ها قَلْببِه« سالَ رعن اناته :ةَ؟ فَقُلْتريرا ها أَبي الَنعالن اناتا هفَقَالَ: م ،رمع يتلَق نلَ مفَكَانَ أَو ولِ اللَّه لَّى اللَّهص
لَّمسو هلَيع ةنبِالْج هترشب ،ها قَلْبا بِهنقيتسم إِالَّ اللَّه أَنْ الَ إِلَه دهشي يتلَق نا، مثَنِي بِهِمعةً، ببرض ييثَد نيب هدبِي رمع برفَض .

                                                                                                                                 
nu ümumi şəkildə qadağan etmişdir. Halbuki özü bunu Muaza, Əbu Hureyraya, Ömərə və digərlə-
rinə �, aldanmayacaqlarına və arxayınlaşmayacaqlarına əmin olduğu səhabələrinə xəbər vermiş-
dir. Muaz da öz növbəsində bunu etibar etdiyi yaxın adamlarına xəbər vermişdir”. 
1 əl-Buxari, 125, 128; Muslim, 47, 148, 157. 
2 Ubadə ibn əs-Samit ibn Qeys ibn Əsram əl-Ənsari � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Miladi 583-
cü ildə Mədinədə anadan olmuş, hicrətin 34-cü ilində Fələstində vəfat etmişdir. 
3 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 müqəddəsdir! O, bir işin olmasını istədikdə, ona ancaq “Ol!”- 
deyər, o da dərhal olar”. (Məryəm, 35). 
4 Muslim, 41, 140, 149. 
5 əl-Buxari, 3180, 3435. 
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، فَأَجهشت بكَاًء، وركبنِي عمر، فَإِذَا هو صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم! فَرجعت إِلَى رسولِ اللَّه فَخررت الستي، فَقَالَ: ارجِع يا أَبا هريرةَ
مر، فَأَخبرته بِالَّذي بعثْتنِي بِه، قُلْت: لَقيت ع »ما لَك يا أَبا هريرةَ؟«: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمرسولُ اللَّه  )لي(علَى أَثَرِي، فَقَالَ 

 ولُ اللَّهسر قَالَ لَه .جِعي، قَالَ: ارتسال تررةً خبرض ييثَد نيب برفَضلَّمسو هلَيع لَّى اللَّها «: صلَى مع لَكما حم !رما عي
يقنا بِها قَلْبه، بشره بِأَبِي أَنت وأُمي، أَبعثْت أَبا هريرةَ بِنعلَيك، من لَقي يشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اللَّه مست قَالَ: يا رسولَ اللَّه! »فَعلْت؟

: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّملَيها، فَخلِّهِم يعملُونَ، قَالَ رسولُ اللَّه قَالَ: فَالَ تفْعلْ، فَإِني أَخشى أَنْ يتكلَ الناس ع »نعم«بِالْجنة، قَالَ: 
»لِّهِمفَخ«.  

 
50. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Bir dəfə biz bir dəstə 
adamla Allah Elçisinin � ətrafında oturmuşduq. Əbu Bəkr1 və Ömər � 

                                                 
1 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 kişilərdən qəbul edən ilk şəxs Əbu Bəkr � olmuşdur. Peyğəmbər � Əbu Bəkrə � “əs-
Siddiq” ləqəbini 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, 3381, 3654). Cubeyr bin Mutim � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � onun 
yanına gələn qadına geri qayıdıb, bir müddət sonra yenidən gəlməsini bildirdi. Qadın: “Səni 
tapa bilməsəm necə?”- deyə soruşduqda, o dedi: “Məni tapmasan, Əbu Bəkrin yanına get!” (əl-
Buxari, 3386, 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, 3393, 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, 3402, 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, 3398, 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 (Muhəmməd � və Əbu Bəkrlə �) bir 
yerdə olasan! Çünki mən çox vaxt Peyğəmbərin � belə dediyini eşidirdim: “Mən, Əbu Bəkr və 
Ömər filan yerdə idik.  Mən, Əbu Bəkr və Ömər filan əməli etdik.  Mən, Əbu Bəkr və Ömər filan 
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də bizimlə idi.1 Bu vaxt Allah Elçisi � aramızdan qalxıb getdi və (geri 
qayıtmaqda) bir qədər ləngidi. Biz onun başına bir iş gələcəyindən qorxub 
təşvişə düşdük və (dərhal hamımız) ayağa qalxdıq. (Hamıdan) əvvəl mən 
narahat oldum və qalxıb onu axtarmağa getdim. Nəhayət, ənsardan 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 Allah Elçisinin � yanına daxil oldum. Allah Elçisi �: “Əbu 
Hureyradırmı?”- deyə soruşdu. Dedim: “Bəli, ey Allahın Elçisi!” Soruşdu: 
“Sənə nə olub?” Dedim: “Sən aramızdan qalxıb getdin və bir qədər ləngi-
din deyə, başına bir iş gələcəyindən qorxub təşvişə düşdük. Hamıdan 
əvvəl mən narahat oldum, qalxıb bu bostana gəldim və yerə yatıb tülkü 
kimi sürünərək bura daxil oldum. Oradakı camaat da arxamca gəlir”. 
Allah Elçisi �: “Ey Əbu Hureyra!”- deyib nəleyinlərini2 mənə verdi və dedi: 
“Götür apar bu nəleyinlərimi! 3  Bu bostanın çölündə, Allahdan başqa 
həqiqi məbudun olmadığına şahidlik gətirən və yəqinliklə buna inanan hər 
kimə rast gəlsən, onu Cənnətlə müjdələ”.4 Mənim ilk rast gəldiyim adam 
Ömər oldu. O soruşdu: “Bu nə nəleyinlərdir, ey Əbu Hureyra?” Dedim: 
“Bu, Allah Elçisinin � nəleyinləridir. Bunları mənə verərək göndərib ki, 
Allahdan başqa həqiqi məbudun olmadığına şahidlik gətirən və yəqinliklə 
buna inanan hər kəsi Cənnətlə müjdələyim”. (Bunu eşidəndə) Ömər sinə-

                                                                                                                                 
yerə getdik”. Mən dönüb arxamda dayanan səhabənin kim olduğuna baxdım. Bu, Əli bin Əbu 
Talib � idi” (əl-Buxari, 3401, 3677). Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə 
buyurdu: “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, 3397, 3673). Peyğəmbərin � vəfatından sonra səhabələrin şurası tərəfindən 
seçilərək xilafətə gəlmiş və 2 il 3 ay xəlifə olmuşdur. Hicrətin 13-cü ilində 63 yaşında vəfat 
etmişdir. 
1 Səhabələr adətən bir toplumdan xəbər verdikdə, onların hamısının adlarını çəkməz, ən hör-
mətlilərinin və ya bunlardan bəzilərinin adlarını çəkməklə kifayətlənər və “başqaları” 
deyərdilər. 
2 Nəleyin - başmağa oxşar ayaqqabı. 
3 Peyğəmbərin � səndəlləri Əbu Hureyraya � verməkdə məqsədi bu idi ki, bunlar səhabələr 
üçün zahiri bir əlamət olsun. 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). 
4 Yəni “onlara xəbər ver ki, bu sifətləri özündə cəm edən hər kəs Cənnət əhlindən olacaq”. Hə-
disdən 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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mə bir zərbə vurdu və mən arxası üstə yerə dəydim. Sonra mənə: “Geri 
dön, ey Əbu Hureyra!”- dedi, mən də Allah Elçisinin � yanına qayıtdım. 
Mən az qala ağlayacaqdım. Ömər də arxamca gəlirdi. Allah Elçisi � 
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 düş-
düm. (Sonra mənə): “Geri dön!”- dedi”. Allah Elçisi � 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 şahidlik gətirən və yəqinliklə buna inanan hər kəsi Cənnətlə 
müjdələsin?” Allah Elçisi �: “Bəli”- deyə cavab verdi. Ömər dedi: “Belə 
etmə, (ey Allahın Elçisi)! Düzü, mən insanların buna arxayın olacağından 
qorxuram. Burax onları, (yaxşı) işlər görməyə çalışsınlar1”. Allah Elçisi 
�: “Yaxşı, qoy çalışsınlar!”- deyə buyurdu”.2 
 

. أَكْبر واللَّه اللَّه إِالَّ إِلَه الَ الْعبد قَالَ إِذَا« قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولِ علَى شهِدا أَنهما سعيد وأَبِى هريرةَ أَبِى عن - ٥١
 أَنا إِالَّ إِلَه الَ عبدى صدق قَالَ. وحده اللَّه إِالَّ إِلَه الَ الْعبد قَالَ وإِذَا. أَكْبر وأَنا أَنا إِالَّ إِلَه الَ عبدى صدق عز وجلَّ اللَّه يقُولُ قَالَ

 ولَه الْملْك 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
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. 

 
51. Əbu Hureyra və Əbu Səid əl-Xudri3 � Allah Elçisinin � belə dediyini 

                                                 
1 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 deyil. 
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”. 
2 Muslim, 46, 147, 156. 
3 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 
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rəvayət edirlər: “Qul: “Lə ilə:hə illəlla:hu Valla:hu 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 ilə:hə illəlla:hu vahdəhu” (Allahdan başqa haqq ilah 
yoxdur, O təkdir) - dedikdə, Allah buyurur: “Qulum doğru söylədi, tək 
olan Mənəm, Məndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur”. Qul: “Lə ilə:hə 
illəlla:hu lə şəri:kə ləhu” (Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, 
Onun şəriki də yoxdur) - dedikdə, Allah buyurur: “Qulum doğru söylədi, 
Məndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur və Mənim şərikim də yoxdur”. 
Qul: “Lə ilə:hə illəlla:hu ləhul-mulku va ləhul-həmdu” (Allahdan başqa 
ibadətə layiq məbud yoxdur, mülk və həmd Ona məxsusdur) - dedikdə, 
Allah buyurur: “Məndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, mülk və 
həmd Mənə məxsusdur”. Qul: “Lə: ilə:hə illəlla:hu va lə: həulə va lə: 
quvvətə illə: billəh”- (Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, qüdrət 
və güc yalnız Allaha məxsusdur) - dedikdə, Allah buyurur: “Qulum doğru 
söylədi, Məndən başqa ibadətə layiq məbud 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”.1 
 

٥٢ - نى عدعس ةيرالْم قَالَت :رم رمةَ عبِطَلْح دعب فَاةولِ وسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها: لَفَقَا صم ا لَكيبكَئ كاَءتةُ أَسرنِ إِماب 
 نورا كَانت إِالَّ موته عند أَحد يقُولُها الَ كَلمةً َألعلَم إِني« :يقُولُ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ سمعت ولَكن الَ: قَالَ عمك؟

هيفَتحصإِنَّ لو جهدس هوحرو انجِدا لَيا لَهحور دنع توالْم« .فَلَم أَلْهى أَستح فِّيوا: قَالَ تا أَنهلَمأَع يي هالَّت ادأَر هما عهلَيع لَوو 
ملئًا أَنَّ عيى شجأَن ا لَههنم هرَألم.  

 
52. Rəvayət edilir ki, Sudə əl-Murriyyə � demişdir: “Bir gün Ömər � 
Allah Elçisinin � 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 � 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”. 

                                                                                                                                 
Rizvan beyətində (yəni ağac altında olan beyətdə) iştirak etmişdir. Hicrətin 74-cü ilində vəfat 
etmişdir. 
1 İbn Macə, 3794, 3926. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1390. 
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Amma mən o kəlməni ondan vəfat edənə qədər soruşmadım”. Ömər � 
dedi: “Mən o kəlməni bilirəm! O, Peyğəmbərin � əmisinə təklif etdiyi 
(tövhid kəlməsidir). Əgər Peyğəmbər � əmisini oddan xilas edə bilən daha 
yaxşı bir şey bilsəydi, onu əmr edərdi”.1 
 

٥٣ - نفَةَ عذَينِ حب انملُ قَالَ: قَالَ الْيوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :»سردي الما اِإلسكَم سردي يشى الثُّوبِ، وترى ال حدي 
 طَوائف وتبقَى ،آيةٌ منه األرضِ في يبقَى فَالَ لَيلَة، في عز وجلَّ اِهللا كتاب علَى ولَيسرى صدقَةٌ، والَ نسك والَ صالَةٌ والَ صيام ما
ناسِ مالن يخالش ،الْكَبِري وزجالْعقُولُونَ وا: يكْنرا أَداَءنلَى آبع هذة همالَ: الْكَل اُهللا إِالَّ إِلَه نحا فَنقُولُهفَقَالَ. »ن لَةُ لَها: صنِي مغت 

 ذَلك كُلَّ ثَالثاً علَيه ردها ثُم ، حذَيفَةُ عنه فَأَعرض صدقَةٌ؟ والَ نسك والَ صيام والَ صالَةٌ ما ونَ،يدر ال وهم اُهللا إِالَّ إِلَه ال: عنهم
رِضعي هنذَيفَةُ عح ، لَ ثُمأَقْب هلَيي عف ،ثَةا: فَقَالَ الثَّاللَةُ يص !جِيهِمنت نارِ مثاًثَال الن. 

 
53. Rəvayət edilir ki, Huzeyfə ibn əl-Yəmən2 � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə 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 etdikdə 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”.3 
 

٥٤ - نع عنِيهه الْجرنِ مرِو بولُ مساَء راِهللا  قَالَ: جلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنْ  ص تأَيلَ اِهللا! أَروسا ري :اعة، فَقَالَ لَهقُض نلٌ مجر
قُمو هرالش تمصس، ومات الْخلَوالص تلَّيصلُ اِهللا، ووسر كأَنإَالَّ اُهللا، و أَنْ الَ إِله تهِدكَاةَ، فَقَالَ شالز تيآتانَ، وضمر ت

  ».من مات علَى هذَا، كَانَ من الصديقني والشهداِء« :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمرسولُ اِهللا 
 

                                                 
1 İbn Macə, 3795, 3927. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Sunən İbn Macə, 3062. 
2 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. 
3 İbn Macə, 4049, 4185; əl-Hakim, 8460, 8636. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 87. 
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54. Rəvayət edilir ki, Amr ibn Murra əl-Cuhəni � demişdir: “Qudaa 
qəbiləsindən olan bir kişi Allah Elçisinin � yanına gələrək soruşdu: “Ey 
Allahın Elçisi! De görüm, əgər mən Allahdan başqa ibadətə layiq 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 � buyurdu: “Kim bu əməllər üzrə ölərsə, o, 
sidq ürəkdən inananlardan və şəhidlərdəndir”.1 

 

٥٥ - نع دبع اللَّه نرٍو بمقُولُ عولُ قَالَ يسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »احصلٍ يجبِر نى متأُم موي ةاميلَى الْقُءوسِ عقِ رالَئالْخ 
رشنفَي ةٌ لَهعسونَ تعستو جِالجِلٍّ كُلُّ سس درِ مصالْب قُولُ ثُمي لَّ اللَّهجو زلْ عه ركنت نذَا مئًا هيقُولُ شا الَ فَيي بقُولُ رفَي 

كتى أَظَلَمتبا كَتظُونَالْحف قُولُ ثُمي أَلَك ذْرع ةٌ أَلَكنسح ابهلُ فَيجقُولُ الرقُولُ. الَ فَيلَى فَيإِنَّ ب ا لَكندنع اتنسح هإِنالَ و ظُلْم 
كلَيع موالْي جرخفَت ا بِطَاقَةٌ لَهيهف دهالَ أَنْ أَش إِالَّ إِلَه أَنَّ اللَّهو امدمح 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 ثَقُلَتالْبِطَاقَةُ و« 
 
55. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr ibn əl-As � demişdir: “Allah Elçisi 
� belə 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 
buyuracaq: “Əksinə, dərgahımızda sənin üçün savab var. Odur ki, bu gün 
sənə zülm edilməyəcək”. Bu vaxt onun qarşısına içində “əşhədu əl-lə iləhə 
illəllah və ənnə Muhəmmədən abduhu və rasuluhu” yazılmış bir kağız 
parçası 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”.2 

 

                                                 
1 İbn Xuzeymə, 2212. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 749. 
2 ət-Tirmizi, 2639, 2850; İbn Macə, 4300, 4442. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 5559. 
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Şəfaət 
 

٥٦ - نفَةَ عذَينِ ، حع بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسقُولُ:  قَالَ ، وي يماهرإِب موي ةاميا:  الْقي اهبقُولُ ، رفَي بلَّ الرالَ جعا:  وي 
كَاهيقُولُ ، لَبفَي يماهرا:  إِبي بر قْترح نِيقُولُ ، بوا:  فَيرِجأَخ نارِ مالن ني كَانَ مف ةٌ قَلْبِهذَر ةٌ أَوريعش نم انإِمي.  

 
56. Huzeyfə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Qiyamət günü 
İbrahim deyəcək: “Ya Rəbb!” Rəbb � buyuracaq: “Çağırışını eşitdim və 
qəbul etdim”. İbrahim deyəcək: “Ya Rəbb, övladlarımı yandırdın!” Allah 
buyuracaq: “Qəlbində zərrə və ya arpa dənəsi qədər imanı olan hər kəsi 
Cəhənnəmdən çıxarın!”1 
 

٥٧ - نسِ عأَن يفَرعولُ ىلَإِ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها الَقَ صم زِلْت فَعي إِلَى أَشبلَّ رجو زع يشفعينو أشفعو يشفعينو حىت 
 أَدع ال ورحمتي وجاللي وعزتي يل هذه دَألح وال محمد يا لَك لَيست هذه فيقول اللَّه إِال إِلَه ال قَالَ فيمن شفِّعنِي رب أَي ولُقُأَ

 اللَّه إِال إِلَه ال يقول أَحدا النارِ في
 
57. Ənəs � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Mən Rəbbimdən 
� durmadan şəfaət (tələb) edəcəyəm, O da şəfaətimi qəbul edəcək. Mən 
şəfaət (tələb) etməyə davam edəcəyəm, O da şəfaətimi qəbul edəcək, hətta 
mən deyəcəyəm: “Ey Rəbbim! Məni “lə iləhə illəllah” deyən kimsələrə 
şəfaətçi et”. Allah buyuracaq: “Ey Muhəmməd, bu nə sənə, nə də başqa bir 
kimsəyə məxsus deyil. Bu, Mənə məxsusdur. İzzətimə, Əzəmətimə və 
Mərhəmətimə and olsun ki, Mən “lə iləhə illəllah” deyən kəsləri odun 
içində buraxmayacağam”.2 
 

٥۸ - كالنِ مب فوع نلُ اِهللا  عوسقَالَ: قَالَ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص» :نِي، بِيريي فَخبر دنع نم انِي آتأَت فلَ نِصخدأَنْ ي ن
 ».أُمتي الْجنةَ، وبين الشفَاعةَ فَاخترت الشفَاعةَ، وهي لمن مات الَ يشرِك بِاِهللا شيئاً

 
58. Rəvayət edilir ki, Auf ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
du: “Rəbbimin dərgahından bir mələk yanıma gəlib ümmətimin ya yarısını 
Cənnətə salmaq, ya da şəfaət etmək seçimi arasında mənə ixtiyar verdi. 
Mən də şəfaəti seçdim. Bu şəfaət Allaha heç bir şeyi şərik qoşmadan ölən-
lərə aiddir”.3 

                                                 
1 İbn Hibban, 7378. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 3645. 
2 İbn Əbu Asim, 685. Hədis səhihdir. Bax: Ziləlul-Cənnə, 828. 
3 ət-Tirmizi, 2441, 2628. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 5600. 
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٥۹ - نرِو عمنِ عبٍ، بيعش نع ،أَبِيه نع ،هدولَ أَنَّ جساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص امع ةوغَز وكبت قَام نلِ ملِّي، اللَّيصي عمتفَاج 
اَءهرالٌ ورِج نم ابِهحأَص ،هونسرحى يتلَّى إِذَا حص فرصانو ،هِمفَقَالَ إِلَي ملَه :لَقَد يتطلَ أُعا، ةَاللَّيسما خم نهيطأُع دي أَحلقَب :

 وبينهم بينِي كَانَ ولَو بِالرعبِ، الْعدو علَى ونصرت قَومه، إِلَى يرسلُ إِنما قَبلي من وكَانَ عامةً، كُلِّهِم الناسِ إِلَى فَأُرسلْت أَنا أَما
 اَألرض لي وجعلَت يحرِقُونها، كَانوا أَكْلَها، يعظِّمونَ قَبلي من وكَانَ آكُلُها، الْغنائم لي وأُحلَّت رعبا، منه ملئَلَ شهرٍ مِسريةُ

اجِدسا، مورطَها ومننِي أَيكَترالَةُ أَدالص تحسمت ،تلَّيصكَانَ وو نم لونَ يقَبظِّمعي ،كا ذَلموا إِنلُّونَ كَانصي يف ِسهِمائكَن 
،هِمعبِيةُ وسامالْخو يا هم ،ييلَ هي قلْ: لكُلَّ فَإِنَّ س بِين أَلَ، قَدس تري فَأَخأَلَتسمِ إِلَى موي ،ةاميالْق فَهِي لَكُم نملو هِدالَ أَنْ ش 

  .اللَّه إِالَّ لَهإِ
 
59. Amr ibn Şueyb atasından və babasından rəvayət edir ki, Allah Elçisi � 
Təbuk döyüşü olan ili gecə qalxıb namaz qılırdı və səhabələrindən bir 
dəstə onu qorumağa toplaşdı. Nəhayət, namazını qurtardıqdan sonra 
onlara üz tutub buyurdu: “Bu gecə mənə məndən əvvəlki peyğəmbərlər-
dən heç birinə verilməyən beş xislət verildi. Məndən öncəki peyğəmbərlər 
yalnız öz qövmünə göndərildiyi halda, mən bütün insanlara göndərildim. 
(Düşmənin qəlbinə salınan) qorxu ilə mənə yardım edilir, hətta mənimlə 
onlar arasında bir aylıq məsafə olsa belə, qəlbləri qorxu ilə dolar. Mənə 
qənimətlər halal edildi, halbuki məndən əvvəlkilər qənimətləri götürməyi 
haram sayardılar, onlar qənimətləri (bir yerə toplayıb) yandırırdılar. 
Mənim üçün hər yer səcdəgah və təmizləyici edildi. Harada 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. (Qiyamət günü) mənə: “İstə”- deyilə-
cək. Həqiqətən, hər bir peyğəmbərin istəyi olmuşdur, mən isə istəyimi 
Qiyamət günü sizin üçün və “lə iləhə illəllah” kəlməsinə şəhadət verən 
kəslər üçün saxlamışam”.1 
 

ي لَقَائم أَنتظر أُمتي تعبر علَى الصراط إِذْ جاَءنِي عيسى فَقَالَ: إِن« قَالَ: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ: حدثَنِي نبِي اِهللا  عن أَنسٍ - ٦٠
يشاُء  أَنْ يفَرق جمع اُألممِ إِلَى حيثُ عز وجلَّهذه اَألنبِياء قَد جاَءتك يا محمد! يشتكُونَ أَو قَالَ يجتمعونَ إِلَيك ويدعونَ اَهللا 

أَمو ،ةكْمكَالز هلَيع ون فَهمؤا الْمأَمقِ وري الْعونَ فملْجم لْقالْخو يهف ما هظَمِ معقَالَ: قَالَ: يا اُهللا، ل ،وتالْم اهشغتر فَيا الْكَاف
 بِين بقَالَ: فَذَه كإِلَي جِعى أَرتر حظتى! انيساِهللا علَّمسو هلَيع لَّى اللَّهطَفَى،  صصم لَكم لْقي ا لَمم يشِ فَلَقرالْع تحت ى قَامتح

تشفَّع قَالَ: فَشفِّعت في  إِلَى جِبرِيلُ: اذْهب إِلَى محمد فَقُلْ لَه: ارفَع رأْسك سلْ تعطَ واشفَع عز وجلَّوالَ نبِي مرسلٌ فَأَوحي اُهللا 
 بِيلَى رع ددرأَت ا زِلتداً قَالَ: فَماحاناً وسإِن نيعستو ةعسكُلِّ ت نم رِجي أَنْ اختلَّأُمجو زى  عتح تفِّعقَاماً إِالَّ شم فَالَ أَقُوم

                                                 
1 Əhməd, 7068. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 3634. 



Fəzilətli Əməllər                                                                                 İman və Tövhid 

 
 

من شهِد أَنه الَ إِلَه إِالَّ اُهللا يوماً واحداً  عز وجلَّأَنْ قَالَ: يا محمد! أَدخلْ من أُمتك من خلْقِ اِهللا  من ذَلك عز وجلَّأَعطَانِي اُهللا 
كلَى ذَلع اتمصاً ولخم.« 

 
60. Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Allahın Peyğəmbəri � belə 
buyurdu: “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 � deyəcək: “Ey 
İsa, sənin yanına qayıdanadək gözlə!” Allahın Peyğəmbəri � gedib Ərşin 
altında, heç bir seçilmiş mələyə və ya göndərilmiş peyğəmbərə nəsib 
olmayan məqamda duracaq. Sonra Allah � Cəbrayıla belə vəhy edəcək: 
“Muhəmmədin yanına get və ona de: “Başını qaldır, istə, istədiyin sənə 
veriləcək, şəfaət et, şəfaətin qəbul ediləcək”. Mən ümmətimə hər doxsan 
doqquz insandan birinin (Cəhənnəmdən) çıxmasına şəfaət edəcəyəm. Mən 
Rəbbimə � üz tutaraq dayanmadan, Allaha şəfaət edilə bilən hər məqam-
dan şəfaət edəcəyəm, nəhayət, Allah � bunu mənə verərək belə 
buyuracaq: “Ey Muhəmməd! Ümmətindən bir gün olsa belə ixlasla “lə 
iləhə illəllah” kəlməsinə şəhadət verən və bunun üzərində ölən kəsləri 
(Cənnətə) daxil et!”1 
 

 لَقَد« صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ قَالَ الْقيامة يوم بِشفَاعتك الناسِ أَسعد من اللَّه، رسولَ ياقُلْت قَالَ:  هريرةَ عن أَبِي - ٦١
تنا ظَنا يةَ أَبريرأَلَنِى الَ أَنْ هسي نذَا عه يثدالْح دلُ أَحأَو ،كنا ممل تأَير نم كصرلَى حع ،يثدالْح دعاسِ أَسى النتفَاعبِش 

موي ةاميالْق نالَ قَالَ م إِالَّ إِلَه ،ا اللَّهصالخ نم قَلْبِه أَو فِْسهن«.  
 

61. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Peyğəmbərdən �: 
“Ey Allahın Elçisi! Qiyamət günü sənin şəfaətin sayəsində ən böyük səa-
dətə çatan adam kim olacaq?”- deyə soruşdum. Allah Elçisi � dedi: “Ey 
Əbu Hureyra! Mən sənin hədis öyrənməyə olan hərisliyini görüb səndən 
əvvəl heç kəsin bu hədis barəsində məndən soruşmayacağını düşünür-

                                                 
1 Əhməd, 1276. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 553. 
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düm. Qiyamət günü mənim şəfaətim sayəsində ən böyük səadətə çatanlar, 
səmimi qəlblə “lə iləhə illəllah” deyən kimsələr olacaq”.1  
 

٦٢ - نسِ عنِ أَنب كالنِ مع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص  :» تفَاعلِ ىشرِ َألهائالْكَب نى متأُم «. 
 

62. Ənəs � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Mənim şəfaətim 
ümmətimdən böyük günah edənlər üçündür”.2  
 

Allahdan qorxaraq bir şeyi tərk edən 
 

٦٣ - نةَ أَبِى عادأَبِى قَتاِء ومها قَاالَ الدكَان يانركْث فَرالس وحذَا نه تيا قَاالَ. الْبنيلَى أَتلٍ عجر نلِ مأَه ةيادفَقَالَ الْب وِىدذَ الْبأَخ 
 إِالَّ عز وجلَّ اللَّه اتقَاَء شيئاً تدع لَن إِنك« الَوقَ وتعالَى تبارك اللَّه علَّمه مما يعلِّمنِى فَجعلَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ بِيدى

طَاكأَع راً اللَّهيخ هنم« 
 

63. Əbu Qatədə3 və Əbud-Dəhmə � rəvayət edirlər ki, onlar bu evə 
(Kəbəyə) doğru çox səfər edirdilər. Onlar dedilər: “Bir bədəvi kişinin 
yanına gəlib çatdıq. Bədəvi dedi: “Allah Elçisi � mənim əlimdən tutub Uca 
Allahın ona öyrətdiklərindən mənə də öyrədərək dedi: “Həqiqətən, sən 
Allahdan � qorxaraq bir şeyi tərk etsən, Allah sənə ondan daha xeyirlisini 
bəxş edər”.4 
 

٦٤ - نسِ عولَ أَنَّ أَنساهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ: قَالَ ص لَّ اللَّهجو زع »نم كرت رمالْخ وهو رقْدي هلَيألسقينه ع هنيف م 
ةريظسِ حالْقُد نمو كرت رِيرالْح وهو رقْدي هلَيأل ع وهنكَس اهي إيف ةريظسِ حالْقُد« 

 

64. Ənəs � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə dedi: “Allah � buyurur: 
“Kim içki içmək iqtidarında ola-ola onu tərk edərsə, Mən mütləq ona 
Cənnətdə içki içirərəm. Kim ipək geyinmək iqtidarında ola-ola onu tərk 
edərsə, Mən mütləq ona Cənnətdə ipək (libas) geyindirərəm”.5 
 

٦٥ - نةَ أَبِي عريرنِ هع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوِي صري كذَل نع هبلَّ رجو زع هقُولُ أَني: يتزعلَا و عملَى أَجي عدبنِ عفَيوخ 
 الْقيامة يوم أَخفْته الدنيا في أَمننِي وإِذَا الْقيامة، ميو أَمنته الدنيا في خافَنِي إِذَا وأَمنينِ

                                                 
1 əl-Buxari, 99. 
2 Əbu Davud, 4739, 4741; ət-Tirmizi, 2435, 2622. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 832.  
3 Əbu Qətadə Haris ibn Rəbi əl-Ənsari əs-Suləmi � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Miladi 602-ci 
ildə Mədinədə anadan olmuş, hicrətin 54-cü ilində Kufədə vəfat etmişdir. 
4 Əhməd, 20758, 21282. Şueyb əl-Arnavut isnadının səhih olduğunu bildirmişdir. 
5 əl-Bəzzər, 7271. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 2375. 
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65. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � Rəbbindən � rəvayət 
edərək belə buyurdu: “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”.1 
 

Yaxşı əməli Allaha görə etmək 
 

٦٦ - نبِ عنِ كَعة برجقَالَ ع :رلَى مع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلٌ صجاى رفَر ابحلِ أَصوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص نم 
هلَدج هاطشنا: فَقَالُوا ولَ يوساِهللا ر !ذَا كَانَ لَوي هبِيلِ فلُ فَقَالَ اِهللا؟ سوسلَّ اِهللا رسو هلَيع لَّى اللَّهصكَانَ إِنْ« :م جرى خعلَى يِسع 
هلَداراً وغص وي فَهبِيلِ فإِنْ اِهللا، سكَانَ و جرى خعسلَى ينِ عيونيِ أَبخينِ شيكَبِري وي فَهبِيلِ فإِنْ اِهللا، سو ى كَانعسلَى يع فِْسهن 
 .»الشيطَان سبِيلِ في فَهو ومفَاخرةً ريِاًء خرج انَكَ وإِنْ اِهللا، سبِيلِ في فَهو يعفَّها

 
66. Rəvayət edilir ki, Kəb ibn Ucra � demişdir: “Bir dəfə Peyğəmbərin � 
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 � buyurdu: “Əgər azyaşlı 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 riyakarlıq və lovğalıq 
üçün gedirsə, bu, şeytanın yolundadır”.2 
 

رايتان، رايةٌ بِيد  بِبابِه ما من خارِجٍ يخرج يعنِي من بيته إِالَّ« :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  عنِ أَبِي هريرةَ - ٦٧
، أَتبعه الْملَك بِرايته، فَلَم يزلْ تحت راية الْملَك حتى يرجِع إِلَى بيته، عز وجلَّملَك ورايةٌ بِيد شيطَان، فَإِنْ خرج لما يحب اهللا 

  ».هللا، أَتبعه الشيطَانُ بِرايته، فَلَم يزلْ تحت راية الشيطَان حتى يرجِع إِلَى بيتهوإِنْ خرج لما يسخطُ ا
 
67. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
du: “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 öz bayrağı ilə onun 
ardınca gedər və o, evinə qayıdana qədər mələyin bayrağı altında olar. 
Yox, əgər o, Allahı qəzəbləndirəcək bir şey üçün çıxarsa, şeytan öz bayrağı 

                                                 
1 İbn Hibban, 640. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 742. 
2 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 282. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1428. 
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ilə onun ardınca gedər və o, evinə qayıdana qədər şeytanın bayrağı altında 
olar”.1 
 

٦۸ - نةَ أَبِى عامأُم ىلاهاَء قَالَ الْبلٌ ججإِلَى ر بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالَ ص أَيأَرالً تجا رغَز سملْتي راَألج الذِّكْرا وم لَه 
 شىَء الَ« صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ لَه يقُولُ مرات ثَالَثَ فَأَعادها. »لَه شىَء الَ« صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ فَقَالَ

لَه« .إِنَّ« الَقَ ثُم لُ الَ اللَّهقْبي نلِ مما إِالَّ الْعكَانَ م ا لَهصالخ ىغتابو بِه ههجو«. 
 
68. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə əl-Bəhili � demişdir: “Bir kişi Peyğəm-
bərin � yanına gəlib dedi: “Savab və (insanlar arasında) şöhrət əldə etmək 
üçün döyüşən nə qazanır?” Allah Elçisi �: “Heç nə qazanmır”- deyə bu-
yurdu. Həmin adam təkrarən üç dəfə soruşdu və Allah Elçisi � yenə: “Heç 
nə qazanmır”- deyə buyurdu. Sonra dedi: “Həqiqətən, Allah xalis Onun 
üçün və yalnız Onun Üzünü diləyərək edilən əməlləri qəbul edir”.2 
 

Dilin düz olması imanla bağlıdır 
 

٦۹ - نسِ عنِ أَنب كالولُ قَالَ: قَالَ مساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالَ« :ص يمقتسانُ يمإِي دبى عتح يمقتسي ،هالَ قَلْبو يمقتسي هقَلْب 
 .»بوائقه جاره يأْمن الَ الْجنةَ رجلٌ يدخلُ والَ لسانه، يستقيم حتى

 
69. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Qulun qəlbi düz olmadıqca imanı düz olmaz, dili düz olmadıq-
ca da qəlbi düz olmaz. Qonşusu şərindən və zülmündən əmin olmayan 
kimsə Cənnətə girməz3”.4 
 

                                                 
1 Əhməd, 8269. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir. 
2 ən-Nəsəi “Sunən” 3140, 3153. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 52. 
3 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. Doğru etiqada görə günah işlər görmüş və tövhid üzərində dünyasını 
dəyişmiş hər kəs Uca Allahın istəyi altındadır. İstəyərsə, onu bağışlayar və Cənnətə daxil edər, 
istəyərsə də, əvvəlcə cəzalandırar, sonra Cənnətə daxil edər. 
4 Əhməd, 13048, 13071, 13079. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 2554; Silsilə əs-
Səhihə, 2841. 
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Əmr edilənləri yerinə yetirən 
 

٧٠ -  بِيلٌ إِلَى النجاَء رقَالَ: ج وبأَبِي أَي نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص يو ةنالْج ننِينِي مدي لُهملٍ أَعملَى علَّنِي عفَقَالَ: د ننِي مداعب
صلَّى اللَّه فَلَما أَدبر، قَالَ رسولُ اللَّه  »تعبد اللَّه الَ تشرِك بِه شيئًا، وتقيم الصالَةَ، وتؤتي الزكَاةَ، وتصلُ ذَا رحمك«النارِ. قَالَ: 
لَّمسو هلَيع :» بِه را أُمبِم كسمةَإِنْ تنلَ الْجخد«.  

 
70. Rəvayət edilir ki, Əbu Əyyub � demişdir: “Bir nəfər Peyğəmbərin � 
yanına gəlib dedi: “Məni Cənnətə yaxınlaşdıracaq və oddan uzaqlaşdıracaq 
bir əməl öyrət ki, onu yerinə yetirim”. Peyğəmbər � buyurdu: “Allaha Ona 
heç bir şeyi şərik qoşmadan ibadət et, namaz qıl, zəkat ver və qohumluq 
əlaqələrini möhkəmləndir!1” Adam dönüb getdikdən sonra Peyğəmbər � 
dedi: “Əgər ona əmr edilənləri yerinə yetirsə, Cənnətə daxil olar”.2 
 

٧١ -  ولَ اللَّهسأَلَ رالً سجابِرٍ أَنَّ رج نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهانَ،  صضمر تمصو ،اتوبكْتالْم اتلَوالص تلَّيإِذَا ص تأَيفَقَالَ: أَر
  ه الَ أَزِيد علَى ذَلك شيئًا.قَالَ: واللَّ »نعم«وأَحلَلْت الْحالَلَ وحرمت الْحرام، ولَم أَزِد علَى ذَلك شيئًا، أَأَدخلُ الْجنةَ؟ قَالَ: 

 
71. Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Bir nəfər Allah Elçisindən � 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?” Allah Elçisi �: “Bəli!”- deyə cavab verdi. O da: 
“Allah and olsun ki, mən bunlara heç nə əlavə etməyəcəyəm”.3 
 

Böyük günahlardan çəkinən 
 

٧٢ - نع ديبنِ عرٍ بيمع ، نع أَبِيه ، هأَن ثَهدح تكَانو لَه ةٌصبولَ أَنَّ حسلَّى اِهللا رص اللَّه هلَيع لَّمسي قَالَ وف ةجاعِ حدأَالَ:  الْو 
 ويعطي ، حق يهعلَ أَنه يرى صومه يحتِسب رمضانَ ويصوم ، علَيه كُتبن الَّتي الْخمس الصالَةَ يقيم من الْمصلُّونَ اِهللا أَولياَء إِنَّ

:  تسع هي:  فَقَالَ ؟ الْكَبائر ما ، اِهللا رسولَ يا:  فَقَالَ سأَلَه رجالً إِنَّ ثُم عنها اللَّه نهى الَّتي الْكَبائر ويجتنِب ، يحتِسبها ماله زكَاةَ
كرالش لُ ، بِاللَّهقَتفْسِ ون نِالْممرِ ؤيبِغ قح ، اررفو موي فحأَكْلُ ، الزالِ ويمِ متأَكْلُ ، الْيا وبالر ، قَذْفو ةنصحالْم ، قُوقعو 

 الصالَةَ ويقيم الْكَبائر هذه يعملْ لَم رجلٌ يموت الَ:  قَالَ ثُم وأَمواتا أَحياًء قبلَتكُم الْحرامِ الْبيت واستحالَلُ ، الْمسلمينِ الْوالدينِ
  .ذَهبٍ من مصارِيع أَبوابها دارٍ في وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي مع كَانَ إِالَّ الزكَاةَ ويؤتي

                                                 
1 İmkan daxilində qohum-əqrəbaya yaxşılıq etmək, onlara əl tutmaq, qarşılaşdıqda onlara sa-
lam vermək, onları ziyarət etmək və onların başqa bu kimi haqlarını ödəmək hər bir müsəl-
manın borcudur.  
2 Muslim, 15, 106, 115. 
3 Muslim, 18, 110, 119. 
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72. Umeyr ibn Qatədə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � vida həccində belə 
buyurmuşdur: “Bilin ki, Allahın dostları fərz edilən beş vaxt namazı 
qılanlar, Ramazan ayını oruc tutaraq savabını Allahdan umanlar və bunu 
öz üzərlərində bir haqq olaraq görənlər, savabını Allahdan umaraq malı-
nın zəkatını verənlər və Allahın qadağan etdiyi böyük günahlardan çəki-
nənlərdir”. Sonra bir nəfər Peyğəmbərdən �: “Ey Allahın Elçisi, böyük 
günahlar hansılardır?”- deyə soruşdu. Peyğəmbər � dedi: “Böyük günah-
lar doqquzdur; Allaha şərik qoşmaq, Allahın haram buyurduğu cana 
nahaq yerə qəsd etmək, döyüş meydanından qaçmaq, yetimin malını 
yemək, sələm yemək, ismətli evli qadını zinada ittiham etmək, mömin 
valideynlərin üzünə ağ olmaq, sehrbazlıq və həm sağ ikən (namazlarda), 
həm də ölü ikən (qəbirdə) qibləniz olan Beytul-Haramı halal saymaq. Bu 
böyük günahları etmədən namaz qılaraq və zəkat verərək ölən şəxs 
qapılarının cəftəsi qızıldan olan bir evdə Peyğəmbərlə � birlikdə olacaq”.1  
 

Peyğəmbəri � görmədən ona iman gətirənlər 
 

 انتم قال: إخوانك؟ لسنا اهللا رسول يا فقيل: إخواين ألقى مىت" قال: ه وسلَّمصلَّى اللَّه علَي اهللا رسول أن صاحل أيب عن - ٧٣
 اهللا مالئكة قالوا: إميانا؟ أعجب اخللق أي اهللا: رسول هلم قال مث ويصدقونين يب يؤمنون يروين مل أميت من قوم وإخواين أصحايب

 إليهم يوحى وهم يؤمنون ال هلم وما قال: فالنبيون قالوا: رم عند وهم يؤمنون ال هلم وما : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اهللا رسول فقال
 مل أميت من قوم ولكنهم فيهم اهللا وأنبياء يؤمنون ال هلم وما : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اهللا رسول فقال النبيني فأصحاب قالوا:

 بعدكم، من جييؤون قوم إميانا الناس أعجب ... ولكن"و يف رواية  "ويصدقونه به فيؤمنون رم من بكتاب يؤتون يدركوين
 فَيؤمنونَ لَوحينِ بين كتاب يأْتيهِم قَوم" ..."إميانا اخللق، أو الناس، أعجب فهم ويتبعونه، به، فيؤمنون الوحي، من كتابا فيجدون

لُونَ بِهمعيا وبِم يهف ، كأُولَئ ظَمأَع كُمنا مرأَج ، كأُولَئ ظَمأَع كُمنا مرأَج ، كأُولَئ ظَمأَع كُمنا مرا" ". أَجنيدغت عولِ مساِهللا ر 
:  قَالَ ؟ معك وجاهدنا ، معك أَسلَمنا ، نام خير أَحد ، اِهللا رسولَ يا:  فَقَالَ ، الْجراحِ بن عبيدةَ أَبو ومعنا وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى
معن ، مونَ قَوكُوني نم كُمدعونَ بنمؤبِي ي لَمنِي ووري."  

 
73. Əbu Salih � rəvayət edir ki, bir dəfə Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“(Görəsən) qardaşlarımla nə vaxt görüşəcəm?” Səhabələr dedilər: “Ey 
Allahın Elçisi, məgər biz sənin qardaşların deyilikmi?” O buyurdu: “Siz 
mənim səhabələrimsiniz, qardaşlarım isə ümmətimdən məni görmədən 
mənə iman gətirib, məni təsdiq edənlərdir”. Sonra Allah Elçisi � onlara 
dedi: “Yaradılmışlardan iman baxımından ən qəribə olanlar kimlərdir?” 
Səhabələr dedilər: “Allahın mələkləridir”. Allah Elçisi � buyurdu: “Onlar 

                                                 
1
 əl-Hakim, 197, 7666. Hədis həsəndir. Bax: İrvaul-Ğalil, 690. 
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Rəblərinin yanında ola-ola niyə iman gətirməsinlər ki?!” Səhabələr dedilər: 
“Onda peyğəmbərlərdir”. O buyurdu: “Onlara vəhy gəldiyi halda niyə də 
iman gətirməsinlər ki?!” Səhabələr dedilər: “Peyğəmbərlərin səhabələ-
ridir”. Allah Elçisi � buyurdu: “Allahın peyğəmbərləri onların yanında 
ola-ola niyə də iman gətirməsinlər ki?! Onlar ümmətimdən məni görməyib 
özlərinə Rəbləri tərəfindən bir kitab gətirilən, ona iman gətirən və onu 
təsdiq edən qövmdür”.1 Digər rəvayətlərdə belə deyilir: “...Onlar insanlar 
arasında iman baxımından ən qəribə olanlar, sizdən sonra gəlib, vəhydən 
ibarət olan bir kitab görən, ona iman gətirən və ona tabe olan qövmdür. 
İnsanlar və ya yaradılmışlar arasında iman baxımından ən qəribə olanlar 
məhz onlardır”.2 “...Sizdən sonra elə bir qövm gələcək ki, onlara iki lövhə 
arasında kitab gələcək, ona iman gətirib içindəkilərə əməl edəcəklər. Onlar 
savab baxımından sizdən daha üstündürlər. Onlar savab baxımından 
sizdən daha üstündürlər. Onlar savab baxımından sizdən daha üstün-
dürlər”.3 “...Bir dəfə Peyğəmbərlə � nahar yeməyi yedik. Əbu Ubeydə ibn 
əl-Cərrah da bizimlə idi. O dedi: “Ey Allahın Elçisi, bizdən daha xeyirli 
kimsə varmı? Səninlə birlikdə iman gətirdik, səninlə birlikdə cihad etdik”. 
Peyğəmbər � buyurdu: “Bəli, var. Sizdən sonra gələn qövm. Onlar məni 
görmədikləri halda mənə iman gətirənlərdir”.4 
 

٧٤ - نع دبنِ عمحنِ الرب زِيدوا:  قَالَ ، يذَكَر دنع بعاِهللا د ابحأَص دمحلَّى مص اللَّه هلَيع لَّمسو ، مهانإِميفَقَالَ:  قَالَ و دباِهللا ع 
 الَ الْكتاب ذَلك امل{:  قَرأَ ثُم ، بِغيبٍ إِميان من أَفْضلَ مؤمن آمن ما ، غَيره إِلَه الَ والَّذي ، رآه لمن بينا كَانَ محمد أَمر إِنَّ: 

بير يهف{ إِلَى هلالَى قَوعت  :}َوننمؤبِ ييبِالْغ{. 

 
74. Rəvayət edilir ki, Abdur-Rahmən ibn Yəzid � demişdir: “Abdullah ibn 
Məsudun yanında oturmuşduq. Peyğəmbərin � səhabələrindən və onların 
xeyirxah işlərdə öndə getdiklərindən danışdıq. Abdullah ibn Məsud dedi: 
“Həqiqətən, Muhəmmədin � peyğəmbər olması onu görən üçün aydın idi. 
Özündən başqa ibadətə layiq məbud olmayan Allaha and olsun ki, 
Peyğəmbəri � görmədən iman gətirənin imanından daha üstün iman 

                                                 
1 əl-Beyhəqi “Dələil ən-Nubuvvə” 6/538. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 3215. 
2 əl-Bəzzər, 7294. Hədis həsən li-zatihidir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 3215. 
3  ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 3460, “Musnəduş-Şəmiyyin” 2066; əl-Buxari “Xalqu Əfalul-
İbəd” 388. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 3310.  
4  Əhməd, 16977, 17018, 17102; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 3457. Hədis səhihdir. Bax: 
Mişkətul-Məsabih, 6282. 
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yoxdur”. Sonra bu ayəni oxudu: “Əlif. Ləm. Mim. Bu, qətiyyən şübhə 
doğurmayan, müttəqilərə doğru yol göstərən bir Kitabdır. O kəslər ki, 
qeybə iman gətirir, axirətə də yəqinliklə inanırlar” (əl-Bəqərə, 1-5) 
sözünə qədər oxudu”.1 
 

٧٥ - الر دبأَبِى ع نع ولِ اللَّهسر دنع نحا ننيقَالَ ب نِىهنِ الْجمحلَّمسو هلَيع لَّى اللَّها قَالَ  صمآها رفَلَم انباكر إِذْ طَلَع» انيدنك
انجِيذْحم .«مهدأَح ها إِلَينجٍ. قَالَ فَدذْحم نالٌ مفَإِذَا رِج اهيى أَتتح آكر نم تأَيأَر ولَ اللَّهسا رقَالَ ي هدذَ بِيا أَخقَالَ فَلَم .هايِعبيا ل

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

فرصفَان 
 
75. Rəvayət edilir ki, Əbu Abdur-Rahmən əl-Cuhəni � demişdir: “Məzhic 
qəbiləsindən olan iki kişi bizim yanımıza gəldi. Onlardan biri beyət etmək 
üçün Allah Elçisinə � yaxınlaşıb onun əlindən tutdu və dedi: “Ey Allahın 
Elçisi! De görüm, sənə iman gətirən, sənə tabe olan və səni təsdiqləyən 
kimsəni nə gözləyir?” Peyğəmbər � buyurdu: “Beləsinə Tubə olsun!2” O, 
əlini Allah Elçisinin � 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?” Peyğəmbər � buyurdu: “Beləsinə Tubə olsun! 
Beləsinə Tubə olsun! Beləsinə Tubə olsun!” O da əlini Allah Elçisinin � 
əlinə sürtərək çıxıb getdi”.3 
 

٧٦ - نةَ عامأَبِي أُم  بِيأَنَّ النلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ: ص » لَمبِي و نآم نمل اترم عبى سطُوببِي، و نآم آنِي ثُمر نمى لبطُو
 ».يرانِي

 
76. Əbu Umamə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə dedi: “Məni görüb 
iman gətirənə Tubə olsun! Məni görmədən iman gətirənə yeddi dəfə Tubə 
olsun!”4 
                                                 
1 Səid ibn Mənsur “Sunən” 180; əl-Hakim, 3033. əl-Hakim � demişdir: “əl-Buxari və Muslimin 
şərtlərinə görə səhihdir, lakin onlar rəvayət etməmişlər”. 
2
 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 hazırlanmışdır” (ər-Rəd, 29). Bəzi təfsirçilər ayədə keçən “tubə” kəlməsinin “Cənnət” və 
ya “Cənnətdəki ağac” olduğunu söyləmişlər. 
3 Əhməd, 17426, 17852. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1241.   
4 İbn Hibban, 7189. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1241.   
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Qəriblər 
 

٧٧ - نع دبنِ اِهللا عرِو بمنِ عي باصلُ قَالَ: قَالَ الْعوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص مٍ ذَاتوي نحنو هدنى« :عاِء طُوببرلْغل« .
 .»يطيعهم ممن أَكْثَر يعصيهِم من كَثَريٍ، سوٍء أُناسٍ يف صالحونَ أُناس« :قَالَ اِهللا؟ رسولَ يا الْغرباُء من: فَقيلَ

 
77. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr ibn əl-As � demişdir: “Bir gün 
biz Allah Elçisinin � yanında ikən o belə buyurdu: “Qəriblərə Tubə 
olsun!” Səhabələr dedilər: “Qəriblər kimlərdir, ey Allahın Elçisi?” O 
buyurdu: “Onlar çox pis insanların arasında yaşayan əməlisaleh insanlar-
dır. Onlara qarşı çıxanlar onların tərəfini saxlayanlardan daha çoxdur”.1 
 

٧۸ -  ولُ اللَّهسةَ قَالَ: قَالَ رريرأَبِي ه نعو هلَيع لَّى اللَّهصلَّماِء«: سبرلْغى لا، فَطُوبأَ غَرِيبدا بكَم ودعيسا وغَرِيب الَمأَ اِإلسدب«. 
 
78. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
du: “İslam (dini) qərib olaraq başlamış və yenə başlanğıcda olduğu kimi 
qəribliyə qayıdacaqdır. (O dövrdə yaşayacaq) qəriblərin xoş halına! (O qə-
riblərə Tubə olsun!)”.2 
 

 Sən sevdiklərinlə birlikdə olacaqsan 
 

٧۹ - أَبِي ذَر نقَالَ، ع لمبِع قلْحأَنْ ي يعطتسالَ يو مالْقَو بحلُ يجالر ،ولَ اللَّهسا ري :قُلْت نم عم ا ذَرا أَبي ت؟ قَالَ: أَنهِم
.ا ذَرا أَبي تببأَح نم عم تقَالَ: أَن ،ولَهسرو اللَّه بي أُحإِن :قُلْت ،تببأَح 

 
79. Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr � demişdir: “Bir dəfə mən Peyğəmbərə � 
dedim: “Ey Allahın Elçisi! Adam bir toplumu sevir, lakin onların əməlləri-
nin dərəcəsinə çata bilmir?”3 O, dedi: “Ey Əbu Zərr, sən sevdiyin kimsənin 
yanında olacaqsan”. Dedim: “Mən Allahı və Onun Elçisini sevirəm!” Yenə 
dedi: “Ey Əbu Zərr, sən sevdiyin kimsənin yanında olacaqsan”.4 
 

۸٠ - نةَ عشائع اَء: قَالَتلٌ ججإِلَى ر بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها: فَقَالَ صولَ يساِهللا اِهللا، رو كإِن بَألح إِلَي نفِْسي، من كإِنو 
بَألح إِلَي ني ملي أَهالمو ، بأَحو إِلَي نم لَدي ي،وإِني َألكُونُ وف ،تيالْب كا فَأَذْكُرفَم بِرى أَصتح كيآت ، ظُرفَأَن ،كإِذَا إِلَيو 

                                                 
1 Əhməd, 6650. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1619. 
2 Muslim, 208, 372, 389. 
3 Burada Əbu Zərr � möminlərin imanda və əməldə dərəcə baxımından birinin digərindən 
üstün olduğunu bildirir. Bu da imanın artmasına və azalmasına dəlildir. 
4 Əbu Davud, 5128. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 3253. 
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تي ذَكَرتوم كتومو فْترع كإِذَا أَن لْتخةَ دنالْج تعفر عم ،نيبِيي النإِنإِذَا و لْتخةَ دنالْج يتشال أَنْ خ اكأَر ، فَلَم دري هلَيع 
بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهئًا صيى شتلَ حزرِيلُ نجِب هلَيع المالس هذبِه ةاآلي :}نمعِ وطي ولَ اللَّهسالرو كفَأُولَئ عم ينالَّذ معأَن اللَّه 

هِملَيع نبِ مالننيي نييقدالصاِء ودهالشو نيحالالصو{  
 
80. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Bir dəfə səhabələrdən biri 
Peyğəmbərin � yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! Allaha and olsun ki, 
sən mənim üçün həm özümdən, həm ailəmdən və mal-dövlətimdən, həm 
də övladımdan sevimlisən. Mən evimdə olarkən səni xatırlayıram və səni 
görməyənə qədər qəlbim rahatlıq tapmır. Hər ikimizin öləcəyini xatır-
layanda isə düşünürəm ki, sən Cənnətə girəcək və peyğəmbərlərə xas olan 
ən yüksək mərtəbədə olacaqsan. Mən isə Cənnətə düşə bilsəm, qorxuram, 
bir daha səni görməyim”. Peyğəmbər � ona cavab vermədi. Nəhayət, 
Cəbrail � bu ayəni nazil etdi: “Allaha və Onun Rəsuluna itaət edənlər, 
Allahın özlərinə nemət bəxş etdiyi peyğəmbərlərlə, sidq ürəkdən ina-
nanlarla, şəhidlərlə və əməlisalehlərlə birlikdə olacaqlar. Onlar necə də 
gözəl dostlardır!” (ən-Nisa, 69)”.1  
 

۸١ -  نسٍعالً أَنَّ أَنجأَلَ رس بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِ صع ،ةاعى فَقَالَ الستةُ ماعا« :قَالَ السمذَاو تددا أَعَء الَ قَالَ .»لَهىش 
صلَّى  النبِى بِقَولِ فَرحنا بِشىٍء فَرِحنا فَما أَنس قَالَ. »أَحببت من مع أَنت« :فَقَالَ. صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ورسولَه اللَّه أُحب أَنى إِالَّ

 معهم أَكُونَ أَنْ وأَرجو وعمر، بكْرٍ وأَبا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِى أُحب فَأَنا أَنس قَالَ. »أَحببت من مع أَنت« :ماللَّه علَيه وسلَّ
  .أَعمالهِم بِمثْلِ أَعملْ لَم وإِنْ إِياهم، بِحبى

 
81. Ənəs � rəvayət edir ki, bir dəfə bir nəfər Peyğəmbərdən � Qiyamət 
barəsində soruşub dedi: “Qiyamət Saatı nə zaman gələcək?” Peyğəmbər � 
buyurdu: “Sən Qiyamətə nə tədarük görmüsən?” Adam dedi: “Heç bir şey 
hazırlamamışam, mən sadəcə Allahı və onun Rəsulunu sevirəm”. Peyğəm-
bər � buyurdu: “Sən sevdiyin kəslə bir yerdə olacaqsan!” Ənəs � dedi: 
“Biz Peyğəmbərin �: “Sən sevdiyin kəslə bir yerdə olacaqsan!”- sözünə 
sevindiyimiz kimi heç bir şeyə sevinməmişdik”. Ənəs dedi: “Mən Peyğəm-
bəri �, Əbu Bəkri, Öməri sevirəm və ümid edirəm ki, onlar qədər yaxşılıq 
etmiş olmasam belə, bu sevgimə görə onlarla bir yerdə olacağam”.2 
 

                                                 
1  ət-Tabərani “Mucəmus-Sağir” 52; “Mucəmul-Əvsat” 477. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-
Səhihə, 2933. 
2 əl-Buxari, 3412, 3688; Muslim, 2639, 4775, 6878. 
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Allah üçün sevmək və Allah üçün nifrət etmək 
 

 حسنةٌ قَالَ الصلَاةُ قَالُوا أَوسطُ الْإِسلَامِ عرى أَي قَالَفَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِي عند جلُوسا كُنا قَالَ عازِبٍ بنِ الْبراِء عنِ - ۸٢
 قَالُوا بِه هو وما حسن قَالَ الْحج قَالُوا بِه هو وما حسن قَالَ رمضانَ صيام قَالُوا بِها هي وما حسنةٌ قَالَ الزكَاةُ قَالُوا بِها هي وما
 اللَّه في وتبغض اللَّه في تحب أَنْ الْإِميان عرى أَوسطَ إِنَّ قَالَ بِه هو وما حسن قَالَ هادالْجِ

 
82. Rəvayət edilir ki, əl-Bəra ibn Azib1 � demişdir: “Bir gün Peyğəmbərin 
� hüzurunda oturmuşduq. O soruşdu: “Bilirsinizmi, İslamın qırılmayan ən 
möhkəm ipi hansıdır?” Dedilər: “Namaz”. O buyurdu: “Namaz yaxşı 
şeydir, amma o deyil”. Dedilər: “Zəkat”. O buyurdu: “Zəkat yaxşı şeydir, 
amma o deyil”. Dedilər: “Ramazan orucu”. O buyurdu: “Ramazan orucu 
yaxşı şeydir, amma o deyil”. Dedilər: “Həcc”. O buyurdu: “Həcc yaxşı 
şeydir, amma o deyil”. Dedilər: “Cihad”. O buyurdu: “Cihad yaxşı şeydir, 
amma o deyil. Həqiqətən, imanın qırılmayan ən möhkəm ipi sənin Allah 
üçün sevməyin və Allah üçün nifrət etməyindir”.2 
 

Vəziyyətindən insanlara şikayət etmək bəlanı yüngülləşdirmir  
 

 بِاللَّه أَنزلَها ومن فَاقَته تسد لَم بِالناسِ فَأَنزلَها فَاقَةٌ أَصابته من« صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ مسعود ابنِ عنِ - ۸٣
كشأَو اللَّه لَه ىبِالْغا نإِم تواجِلٍ بِمع ى أَوناجِلٍ غع«. 

 
83. Rəvayət edilir ki, İbn Məsud � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Kimə kasıblıq üz versə və o da bu barədə ətrafdakı insanlara şikayət 
etməyə başlasa, onun bəlası yüngülləşməyəcək. Kimə kasıblıq üz versə və 
o da bu haqda Allaha şikayət etsə, Allah gec və ya tez bu bəlanı ondan 
uzaqlaşdıracaq”.3 
 

Ənsarı sevmək imanın əlamətidir 
 

۸٤ -  ناِءعرقَالَ :قَالَ الْب بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: »ارصالَ اَألن مهبحإِالَّ ي مؤم،الَ نو مهضغبإِالَّ ي ،قافنم نفَم مهبأَح هبأَح 
،اللَّه نمو مهضغأَب هضغأَب اللَّه«.  

 
                                                 
1 Əbu Umarə əl-Bəra ibn Azib ibn Haris əl-Ənsari əl-Harisi əl-Mədəni � Peyğəmbərin � məşhur 
səhabələrindəndir. Hicrətin 72-ci ilində vəfat etmişdir. 
2 Əhməd, 18524, 18547. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 3030. 
3 Əbu Davud, 1645, 1647; ət-Tirmizi, 2327, 2496. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2787. 
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84. Rəvayət edilir ki, əl-Bəra � demişdir: “Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Ənsarı1 yalnız mömin sevər və onlara yalnız münafiq nifrət edər. Kim 
onları sevsə, Allah onu sevər. Kim onlara nifrət etsə, Allah da ona nifrət 
edər”.2 
 

İkiqat əcr qazananlar 
 

يا أَبا عمرٍو! إِنَّ من ي فَقَالَ: عن صالحِ بنِ صالحٍ الْهمدانِي، عن الشعبِي، قَالَ: رأَيت رجالً من أَهلِ خراسانَ سأَلَ الشعبِ - ۸٥
ن إِذَا أَعتق أَمته ثُم تزوجها: فَهو كَالراكبِ بدنته، فَقَالَ الشعبِي: حدثَنِي أَبو بردةَ ب - في الرجلِ  -قبلَنا من أَهلِ خراسانَ يقُولُونَ 

أَنَّ ر ،أَبِيه نى عوسأَبِي م ولَ اللَّهسلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ:  ص» هبِيبِن نابِ آمتلِ الْكأَه نلٌ مجنِ: ريترم مهرنَ أَجوتؤثَالَثَةٌ ي
 بِيالن كرأَدولَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص رأَج فَلَه قَهدصو هعباتو بِه نفَآم ،انرأَج فَلَه هديس قحالَى وعت اللَّه قى حأَد لُوكمم دبعو ،ان

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

 
85. Rəvayət edilir ki, Saleh ibn Saleh əl-Həmdani � demişdir: “Mən 
Xorasan əhlindən bir nəfər gördüm, (bu adam) əş-Şəbiyə dedi: “Ey Əbu 
Amr! Bizim tərəflərdə xorasanlılardan bəziləri öz kənizini azad edib sonra 
onunla evlənən kimsə haqqında: “O, qurbanlıq dəvəsinə minmiş kimidir”- 
deyirlər. əş-Şəbi dedi: “Əbu Burdə ibn Əbu Musa öz atasından mənə rəvayət 
etmişdir ki, Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: “Savabları özlərinə ikiqat 
verilən üç qisim insan var; Kitab əhlindən olan bir kimsə (əvvəlcə) öz 
peyğəmbərinə iman gətirər, sonra da Muhəmmədə � yetişər və ona iman 
gətirər, onun ardınca gedər və onun (gətirdiyini) təsdiqləyərsə, ikiqat sa-
vab qazanar; 3  Kölə edilmiş bir qul həm Uca Allahın haqqını, həm də 
ağasının haqqını ödəyərsə, ikiqat savab qazanar; Cariyəyə4 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 əş-Şəbi xorasanlıya dedi: 

                                                 
1 Mühacirlər - Mədinə şəhərinin Allah Elçisinə � yardım etmiş müsəlman sakinləri. 
2 əl-Buxari, 3499, 3783. 
3 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 mü-
kafatları ikiqat veriləcəkdir”. (əl-Qasas, 52-54). 
4 Cariyə – keçmiş zamanlarda azadlıqdan məhrum edilən, pulla alınıb-satıla bilən, hər cəhətdən 
sahibinə tabe olan qız və ya qadındır.  
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“Heç bir şey (vermədən) hədisi götür. Vaxtı ilə adam belə bir hədisi 
öyrənmək üçün ta Mədinəyə qədər gedərdi”.1 
 

Mömin murdar olmaz 
 

٨٦ -  نةَ أَبِىعريرأَنَّ ه بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هيى لَقضِ فعطَرِيقِ ب ةيندالْم وهو ،بنج تسنخفَان ،هنم بلَ، فَذَهسفَاغْت ثُم 
 إِنَّ اللَّه، سبحانَ« :فَقَالَ. طَهارة غَيرِ علَى وأَنا أُجالسك أَنْ فَكَرِهت جنبا، نتكُ :قَالَ. »هريرةَ أَبا يا كُنت أَين« :فَقَالَ جاَء

نمؤالَ الْم سجني«.  
 
86. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, bir gün o, cənabətli olduğu halda 
Mədinənin küçələrindən birində Peyğəmbərlə � rastlaşdı. Peyğəmbərdən 
� aralanıb getdi, sonra da qüsl alıb geri qayıtdı. Peyğəmbər �: “Harada 
idin, ey Əbu Hureyra?”- deyə soruşdu. Əbu Hureyra: “Cənabətli idim. 
Odur ki, təmiz olmadığım halda sənin yanında oturmaq istəmədim”- deyə 
cavab verdi. Peyğəmbər �: “Subhən-Allah! Mömin murdar olmaz”- dedi”.2 
 

Allahla qarşılaşmaq istəyən 
 

٨٧ -  نةَعادبنِ عب تامالص نع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص: نم بقَاَء أَحل اللَّه بأَح اللَّه قَاَءهل نمو قَاَء كَرِهاللَّ له كَرِه اللَّه 
قَاَءهل ةُ قَالَتشائع أَو ضعب اجِهوا أَزإِن 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 لو رإِذَا الْكَاف رضح رشذَابِ ببِع اللَّه هتقُوبعو سٌء فَلَييش هأَكْر 

ها إِلَيمم هامأَم قَاَء كَرِهل اللَّه كَرِهو اللَّه قَاَءهل.  
 
87. Ubadə ibn əs-Samit � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Kim Allahla qarşılaşmaq istəsə, Allah da onunla qarşılaşmaq istəyər, kim 
də Allahla qarşılaşmaq istəməsə, Allah da onunla qarşılaşmaq istəməz”. 
Aişə (və ya zövcələrindən biri) dedi: “Axı biz ölmək istəmirik?!” Peyğəm-
bər � buyurdu: “Söhbət bundan getmir. İş orasındadır ki, möminə ölüm 
yetişdiyi zaman ona müjdə verilir ki, Allah (ondan) razı qalmış və ona eh-
tiram göstərmişdir. Həmin an onun üçün qarşıda onu gözləyən (nemət-
dən) daha sevimli bir şey ola bilməz. Odur ki, o, Allahla qarşılaşmaq istə-
yir, Allah da onunla qarşılaşmaq istəyir. O ki qaldı kafirə, (ölüm) onu 
haqladığı zaman ona müjdə verilir ki, Allah onu əzaba düçar edəcək və 

                                                 
1 Muslim, 219, 387, 404. 
2 əl-Buxari, 274, 283. 
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onu cəzalandıracaq. 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”.1 
 

Yeddi qisim insan 
 

يوم لَا ظلَّ إِلَّا ظلُّه الْإِمام الْعادلُ وشاب نشأَ  سبعةٌ يظلُّهم اللَّه في ظلِّه«قَالَ  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعن النبِي  عن أَبِي هريرةَ - ٨۸
جمالٍ رقَا علَيه ورجلٌ دعته امرأَةٌ ذَات منصبٍ وبِعبادة اللَّه ورجلٌ قَلْبه معلَّق في الْمساجِد ورجلَان تحابا في اللَّه اجتمعا علَيه وتفَ

الُهمش قفنا تم هينمي لَمعى لَا تتا حفَاهفَأَخ قَةدبِص قدصلٌ تجرو اللَّه افي أَخفَقَالَ إِناهنيع تا فَفَاضيالخ اللَّه لٌ ذَكَرجرو «. 
 
88. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Yeddi 
qisim insan var ki, Allah onları Öz kölgəsindən başqa heç bir kölgənin 
olmayacağı bir gündə Öz kölgəsi altında kölgələndirəcəkdir. 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”.2 

                                                 
1 əl-Buxari, 6026, 6507. 
2 Muslim, 1031, 1712. 
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Təmizlik imanın yarısıdır 
 

٨۹ - عرِيعاَألش كالأَبِي م ن  ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهانَ صيزُأل الْممت لَّهل دمالْحو ،اناِإلمي طْرش ورالطُّه :
انَ اللَّهحبسو  آلنمت لَّهل دمالْحُأل  -ومت آنُ  -أَوالْقُراٌء، ويض ربالصانٌ، وهرقَةُ بدالصو ،ورالَةُ نالصضِ، واَألرو اتاومالس نيا بم

 قُها.حجةٌ لَك أَو علَيك، كُلُّ الناسِ يغدو فَبايِع نفْسه فَمعتقُها أَو موبِ
 
89. Rəvayət edilir ki, Əbu Malik əl-Əşari1 � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Təmizlik imanın yarısıdır.2 “Əlhəmdulilləh” (zikri) tərəzini dol-
durur. 3  “Subhən-Allah və əlhəmdulilləh” (zikri) göylərlə yerin arasını 
doldurur. Namaz nurdur. Sədəqə dəlildir.4 Səbir işıqdır.5 Quran isə sənin 
ya lehinə, ya da əleyhinə hüccətdir.6 Hər bir insan səhər (evindən çıxıb iş 
dalınca gedər və) nəfsini satar; kimisi onu azad edər, kimisi də onu məhv 
edər”.7 

                                                 
1 Əbu Malik əl-Əşari � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Adı Kəb ibn Asimdir. Hicrətin 18-ci ilində 
vəfat etmişdir.  
2 Hədisdə ərəbcə “şətrul-iman” (imanın yarısıdır) cümləsi, həm də “imanı təmizləyən və kə-
narlaşdıran” mənasını da ifadə edir. Belə ki, pak olmaq qəlbi murdar şeylərdən təmizləyir və 
imanı şirkdən uzaqlaşdırır. (Qırx hədisin şərhi, 1/24).  
3 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) qoyacağıq. Biz haqqı araşdırmağa bəs edərik” (əl-Ənbiya, 47). 
4 Yəni sədəqə onu verənin səmimi olmasına dəlildir, çünki mömin sədəqə verməklə Allaha yaxın-
laşmaq 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.  
5 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. 
Burada Peyğəmbər � “səbir 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. 
6 Yəni əgər mömin bəndə Quranın buyurduqlarına əməl edib qadağan etdiklərindən çəkinərsə, 
həmin bəndə qəbirdə sorğu-suala çəkilərkən, məhşər günü haqq-ədalət tərəziləri qoyular-
kən və Allahın hüzuruna gətirilərkən Quran onun lehinə, əks halda isə əleyhinə şahidlik 
edər. 
7 Muslim, 328, 534. 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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فيه رِجالٌ يحبونَ أَنْ يتطَهروا واللَّه {ى وجابِر بن عبد اللَّه وأَنس بن مالك أَنَّ هذه اآليةَ نزلَت حدثَنِى أَبو أَيوب اَألنصارِ - ۹٠
رِينطَّهالْم بحي{  ولُ اللَّهسقَالَ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهارِ إِنَّ ا« صصاَألن رشعا ميكُمورا طُهورِ فَمى الطُّهف كُملَيى عأَثْن قَد للَّه .«

 ».هو ذَلك فَعلَيكُموه«قَالُوا نتوضأُ للصالَة ونغتِسلُ من الْجنابة ونستنجِى بِالْماِء. قَالَ 
 

90. Əbu Əyyub əl-Ənsari, Cabir ibn Abdullah və Ənəs ibn Malik � 
rəvayət edirlər ki, Uca Allahın: “Orada təmizlənməyi sevən kişilər var. 
Allah da təmizlənənləri sevir” (ət-Tövbə, 108) ayəsi nazil olduqda Allah 
Elçisi � belə buyurdu: “Ey ənsar! 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”. Allah Elçisi � 
dedi: “Elə buna görə də (Allah sizi təriflədi), buna davam edin!”1 

 

Dəstəmaz almağın fəziləti 
 

۹١ - نةَ عقْبع نرٍ بامقُولُ عأَقُولُ لَا :ي مولَى الْيولِ عسا � اللَّه رم قُلْ لَمي تعمولَ سسر يقول:  � اللَّه"نم بكَذ لَيع 
 فَإِذَا عقَدعليكم  و الطَّهورِ إِلَى نفْسه يعالج اللَّيلِ منرجل من أميت يقوم "يقول:  �ومسعت النيب  "جهنم من بيتا فَلْيتبوأْ متعمدا

 اهللا فَيقُولُ عقْدةٌ انحلَّترجليهه  وضأَ وإِذَا عقْدةٌ انحلَّت رأْسه مسح وإِذَا عقْدةٌ انحلَّت وجهه وضأَ وإِذَا عقْدةٌ انحلَّت يديه وضأَ
  "ما سألين عبدي هذا فهو له لَه فَهو هذَا عبد سأَلَنِي ما يسألُين نفْسه يعالج هذَا عبدي إِلَى واانظُر: الْحجابِ وراَء للَّذين عز وجلَّ

 

91. Rəvayət edilir ki, Uqbə ibn Amir2 � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
buyurmadığı şeylər haqqında danışmaram, çünki mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitdim: “Kim bilərəkdən mənim adımdan yalan danı-
şarsa, Cəhənnəmdəki evinə hazırlaşsın”. Həmçinin, Peyğəmbərin � belə 
buyurduğunu da eşitdim: “Ümmətimdən bir kişi var ki, gecə duraraq 
dəstəmaz almaqla nəfsini müalicə edir. O, əllərini yuduqda bir düyün, 
üzünü yuduqda bir düyün, başını məsh etdikdə bir düyün, ayaqlarını 
yuduqda isə bir düyün açılır. Allah � pərdə arxasında olanlara buyurur: 
“Nəfsini müalicə edən bu quluma baxın! Bu qulum Məndən nə istəyirsə, o 
da ona veriləcək”.3  
 

۹٢ - نابِرٍ عج ، نولِ عسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسا:  قَالَ وم نمٍ ملسالَ ذَكَرٍ ، مثَى وأُن ، امنإِالَّ ي هلَيعو رِيرج قُودعم ، فَإِن 
 ، كُلُّها عقَده انحلَّت وقَد ، خيرا أَصاب قَد نشيطًا أَصبح الصالَة إِلَى قَام ثُم توضأَ هو وإِنْ ، عقْدةٌ انحلَّت ، اللَّه فَذَكَر استيقَظَ

 .خيرا يصب لَم كَسالَنا ثَقيلًا وأَصبح ، علَيه وعقَده أَصبح اللَّه يذْكُرِ ولَم أَصبح وإِنْ

                                                 
1 İbn Macə, 355, 383. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 369. 
2 Uqbə ibn Amir əl-Cuhəni əl-Misri � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Hicrətin 58-ci ilində vəfat 
etmişdir. 
3 İbn Hibban, 1052, 2555. Şueyb əl-Arnavut isnadını səhih olduğunu bildirmişdir. 



Fəzilətli Əməllər                                                                                             Təmizlik 

 
 

92. Cabir � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Elə bir müsəlman 
yoxdur ki - istər kişi olsun, istərsə də qadın - yatdığı zaman (şeytan 
tərəfindən) ona düyün vurulmasın. O, səhər oyanıb Allahı zikr edərsə, bir 
düyün açılar. Dəstəmaz alıb namaza durarsa, gümrah olar, xeyir qazanar 
və bütün düyünləri açılar. Səhər oyanıb Allahı zikr etməzsə, düyünləri 
açılmaz, yuxudan əzgin və tənbəl oyanar və xeyir əldə etməz”.1 
 

۹٣ - نةَ أَبِى عريرولَ أَنَّ هسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسقَالَ و » دقعطَانُ ييلَ الشىع ةيأْسِ قَافر كُمدإِذَا أَح وه امثَالَثَ ن قَدع ، 
رِبضكُلَّ ي ةقْدع كلَيلٌ عطَوِيلٌ لَي قُدفَار ، قَظَ فَإِنيتاس فَذَكَر اللَّه لَّتحةٌ انقْدأَ فَإِنْ ، عضوت لَّتحةٌ انقْدلَّى فَإِنْ ، عص لَّتحان 
 » كَسالَنَ النفْسِ خبِيثَ أَصبح وإِالَّ ، النفْسِ طَيب نشيطًا فَأَصبح عقْدةٌ

 
93. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Sizlərdən 
biri yatdığı zaman şeytan onun boynunun ardına üç düyün vurur və hər 
düyün vurduqca: “Gecə uzundur, yat!”– deyir. Əgər o kimsə oyanıb Allahı 
zikr etsə, düyünlərdən biri açılar, dəstəmaz alsa, ikincisi açılar, namaz 
qılsa, üçüncüsü açılar və beləliklə də, o adam səhər yuxudan gümrah və 
əhvali-ruhiyyəsi yaxşı olduğu halda oyanar. Əks halda isə o, yuxudan 
əhvali-ruhiyyəsi çox pis, özü də əzgin halda oyanar”.2  
 

۹٤ - رفَأَد ،يشا بِعهتحوي، فَرتبون اَءتةُ اِإلبِلِ فَجايا رِعنلَيع ترٍ قَالَ: كَانامنِ عةَ بقْبع نع ولَ اللَّهسر ثُ  �كْتدحا يمقَائ
اسالن :هلقَو نم كْترفَأَد ،»و ا بِقَلْبِههِملَيقْبِلٌ عنِ، ميتكْعلِّي رصفَي قُومي ثُم ،وَءهضو ِسنحأُ فَيضوتمٍ يلسم نا مم تبجإِالَّ و ،هِهجو

ن يدي يقُولُ: الَّتي قَبلَها أَجود، فَنظَرت فَإِذَا عمر. قَالَ: إِني قَد رأَيتك جِئْت آنِفًا. قَالَ فَقُلْت: ما أَجود هذه فَإِذَا قَائلٌ بي »لَه الْجنةُ
لَّه وأَنَّ محمدا عبد اللَّه ورسولُه، إِالَّ الْوضوَء ثُم يقُولُ: أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ ال -أَو فَيسبِغُ  -ما منكُم من أَحد يتوضأُ فَيبلغُ «قَالَ: 

  .»فُتحت لَه أَبواب الْجنة الثَّمانِيةُ، يدخلُ من أَيها شاَء
 
94. Rəvayət edilir ki, Uqbə ibn Amir � demişdir: “Dəvələri otarmaq 
bizə 3  həvalə edilmişdi. Nəhayət, mənim növbəm gəlib çatdı və mən 
(vəzifəmi yerinə yetirdikdən sonra) axşamüstü dəvələri sürüb (tövləyə) 
apardım. Sonra Allah Elçisinin � (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 

                                                 
1 İbn Hibban, 2556. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 648.  
2 əl-Buxari, 1074, 1142. 
3 Yəni səhabələrdən bəzilərinə. 
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şəkildə yerinə yetirər, sonra da qalxıb qəlbi (xuşu ilə 1 ) 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 � 
belə buyurdu: “Sizdən hansı biriniz dəstəmaz alar və dəstəmazını kamil 
şəkildə, (yaxud tam şəkildə) yerinə yetirər, sonra da: “Əşhədu ən lə iləhə 
illəllah va ənnə Muhəmmədən abdullahi va Rasuluhu!” 2 – deyərsə, 
Cənnətin səkkiz qapısı onun üçün açılar və o, hansından istəsə, (oradan 
Cənnətə) daxil olar”.3 
 

أَزواجا وأَفْرادا: "ما من عبد  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعن ثَعلَبةَ بنِ عباد الْعبدي، عن أَبِيه قَالَ: ما أَدراكُم حدثَنِيه رسولُ اِهللا  - ۹٥
 ههجِسلُ وغوَء, فَيضالْو ِسنحأُ فَيضوتيِسلُ رِجغيو ,هفَقَيرلَى ماُء عِسيلَ الْمى يتح هياعرِسلُ ذغي ثُم ,لَى ذَقَنِهاُء عِسيلَ الْمى يتح هلَي

 نبِه".حتى يِسيلَ الْماُء من قبلِ كَعبيه، ثُم يقُوم فَيصلِّي ركْعتينِ؛ إِلَّا غُفر لَه ما سلَف من ذَ

 
95. Sələbə ibn Abbad əl-Abdi atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: 
“Siz nə biləsiniz ki, Allah Elçisi � bunları mənə tək və ya cüt sayda neçə 
dəfə buyurmuşdur: “Hər hansı bir qul gözəl bir şəkildə dəstəmaz alaraq 
üzünü yuduqda su çənəsindən, qollarını yuduqda su dirsəklərindən, ayaq-
larını yuduqda su topuqlarından axar, sonra durub iki rükət namaz qıldıq-
da keçmiş günahları bağışlanar”.4 
 

۹٦ - هربانَ أَخثْملَى عوانَ مرمفَّانَ أَنَّ حع نانَ بثْمأَنَّ ع ووٍء فَتضا بِوعد ثُم ،ثَرنتاسو ضمضم ثُم ،اترثَالَثَ م هلَ كَفَّيسأَ، فَغض
الْي هدلَ يغَس ثُم ،اترفَقِ ثَالَثَ مرى إِلَى الْمنمالْي هدلَ يغَس ثُم ،اترثَالَثَ م ههجلَ وغَسثُم ،هأْسر حسم ثُم ،كثْلَ ذَلى مرس 

تأَيقَالَ: ر ثُم ،كثْلَ ذَلى مرسلَ الْيغَس ثُم ،اترنِ ثَالَثَ ميبى إِلَى الْكَعنمالْي لَهلَ رِجغَس  ولَ اللَّهسرلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأَ  صضوت
 ولُ اللَّهسقَالَ ر ذَا، ثُمي هوئضو وحلَنع لَّى اللَّهصلَّمسو ها ييهِمثُ فدحنِ، الَ ييتكْعر كَعفَر قَام ذَا، ثُمي هوئضو وحأَ نضوت نم :

.بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف ،هفْسن ضوتا يغُ مبوُء أَسضذَا الْوقُولُونَ: ها يناؤلَمكَانَ عابٍ: وهش نقَالَ اب.الَةلصل دأَح أُ بِه  

                                                 
1 ət-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 tutu-
lur”. (ət-Teysir bi Şərhul-Camius-Sağir, 1/793).  
2 Tərcüməsi: Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur və (şahidlik 
edirəm ki,) Muhəmməd Allahın qulu və elçisidir. 
3 Muslim, 553, 576. 
4 ət-Tahavi “Şərh Məanil-Əsər” 176, 182. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-
Tərhib, 188. 
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96. Osmanın � mövlası (azad etdiyi köləsi) Humran � belə rəvayət etmiş-
dir: “Bir dəfə Osman su gətizdirdi və dəstəmaz aldı. (Əvvəlcə) əllərini üç 
dəfə yudu,1 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 isə belə dedi: “Mən 
Peyğəmbərin � mənim dəstəmaz aldığım kimi dəstəmaz aldığını gördüm.2 
(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-
nar3”. İbn Şihab � demişdir: “Alimlərimiz deyərdilər: “Bu dəstəmaz bir 
kimsənin namaz qılmaq üçün alacağı dəstəmazın ən kamilidir”.4 
 

٩٧ - ضفَّانَ بِوع نانَ بثْمع تيانَ قَالَ: أَتثْملَى عوانَ مرمح نع ولِ اللَّهسر نثُونَ عدحتا ياسقَالَ: إِنَّ ن أَ ثُمضووٍء، فَت لَّى اللَّهص
لَّمسو هلَييثَ عادأَح ولَ اللَّهسر تأَيي رإِالَّ أَن .يا هرِي مالَ أَد ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهذَا، ثُ صي هوئضثْلَ وأَ مضوأَ تضوت نقَالَ: م م

  هكَذَا غُفر لَه ما تقَدم من ذَنبِه، وكَانت صالَته ومشيه إِلَى الْمسجِد نافلَةً.
 
97. Rəvayət edilir ki, Osmanın � mövlası Humran � demişdir: “Bir dəfə 
mən Osman ibn Əffana � (dəstəmaz almaq üçün) su gətirdim. O, dəstə-
maz aldıqdan sonra dedi: “(Bəzi) adamlar Allah Elçisindən � hədislər 
danışırlar ki, mən bunların nə məna daşıdığını bilmirəm. Ancaq onu deyə 
bilərəm ki, mən Allah Elçisini � mənim dəstəmaz aldığım kimi dəstəmaz 
alan gördüm”. Sonra o, belə buyurdu: “Kim bu cür dəstəmaz alsa, onun 
keçmiş günahları bağışlanar. Üstəlik namaz qılmağı və məscidə getməyi 
(onun savabını) artırar”.5 
 

٩۸ - ذَا الْمي هةَ فدرا بثُ أَبدحانَ يأَب نانَ برمح تعمقَالَ: س اددنِ شعِ بامج نرٍعبِش ةاري إِمف ،جِدفَّانَ سع نانَ بثْمأَنَّ ع 
 ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص.نهنيا بمل اتكَفَّار اتوبكْتالْم اتلَوالَى، فَالصعت اللَّه هرا أَموَء كَمضالْو مأَت نم :  

                                                 
1 Alimlərin yekdil rəyinə əsasən dəstəmaza başladıqda əlləri üç dəfə yumaq müstəhəbdir. 
2  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 et-
mək lazımdır ki, burada, üzü yumaq deyəndə, ağız və burunu yaxalamaq, habelə başa məsh et-
mək deyəndə, qulaqlara məsh etmək də buna aid edilir.  
3 Söhbət kiçik günahlardan gedir. 
4 Muslim, 331, 538, 560. 
5 Muslim, 336, 544, 566. 
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98. Rəvayət edilir ki, Cami ibn Şəddad � demişdir: “Mən Bişrin1 əmir 
olduğu dövrdə Humran ibn Əbanın bu məsciddə Əbu Burdəyə belə bir 
hədis danışdığını eşitdim: “Osman ibn Əffan Peyğəmbərin � belə buyur-
duğunu rəvayət etmişdir: “Hər kim dəstəmazı Uca Allahın əmr etdiyi 
kimi tam şəkildə yerinə yetirsə, (qıldığı) fərz buyurulmuş namazlar arala-
rındakı günahlar üçün kəffarə olar”.2 
 

٩۹ - عنِ شرِو بمع نعهدج نع ،أَبِيه نيبٍ، ع  بِيإِىلَ الن ابِيراَء أَعلَّقَالَ: جسو هلَيع لَّى اللَّهصثَالَثاً  م اهوِء، فَأَرنِ الْوضع سأَلُهي
  ».هذَا الْوضوء، فُمن زاد علَى هذَا، فَقَد أَساَء وتعدى وظَلَم« ثَالَثًا قَالَ:

 
99. Amr ibn Şueyb atasından və babasından � rəvayət edir ki, bir dəfə bir 
bədəvi Peyğəmbərin � yanına gəlib ondan dəstəmaz haqqında soruşdu. 
Peyğəmbər � əzalarını üç dəfə yuyaraq (dəstəmaz almağın qaydasını) ona 
göstərdi və buyurdu: “Dəstəmaz budur, kim (üç dəfədən çox yuyaraq) 
artırarsa, düzgün etməmiş, həddini aşmış və zülm etmişdir”.3 
 

Dəstəmazlı yatan 
 

١٠٠ - نع اذعنِ ملٍ ببنِ جع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها«: قَالَ صم نمٍ ملسم تبِيلَى يكْرٍ عراً ذطَاه ارعتفَي نلِ مأَلَ اللَّيساهللا فَي 
  .»إِياه أَعطَاه إِالَّ ، واآلخرة الدنيا من خيراً عز وجلَّ

 
100. Muaz ibn Cəbəl � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Allahı 
zikr edərək dəstəmazlı yatan, gecə oyanıb Allahdan � dünya və Axirəti 
üçün xeyir diləyən elə bir müsəlman yoxdur ki, Allah ona istədiyini 
verməsin”.4 
 

١٠١ - نةَ أَبِي عريرأَنَّ ، ه بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسقَالَ و  :نم اتا برطَاه اتي بف ارِهعش لَكظُ الَ ، مقيتسةً ياعس نم 
 . طَاهرا بات فَإِنه ، فُالَن لعبدك اغْفر اللَّهم:  الْملَك قَالَ إِالَّ اللَّيلِ

 
101. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kim 
dəstəmazlı yatarsa, onun saçlarında bir mələk gecələyər. Gecənin hər hansı 

                                                 
1 Həmin dövrdə Bişr ibn Mərvan Kufənin əmiri idi. 
2 Muslim, 339, 547, 569. 
3 Əhməd, 6684. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2980. 
4 Əbu Davud, 5042, 5044. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1215. 
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vaxtında oyansa, mələk belə dua edər: “Allahım, filan qulunu bağışla! 
Çünki o, dəstəmazlı yatmışdır!”1  
 

Dəstəmaz əzaları Qiyamət günü nur saçacaq 
 

١٠٢ - ودعسنِ منِ اب؟ قَالَ: عكتأُم نى مرت لَم نم رِفعت فلَ اِهللا! كَيوسا ريلَ: يآثَارِ « قَالَ: ق نم لْقلُونَ بجحم غُر
 »تي لَيس َألحد غَيرهاترِدونَ علَى غُرا محجلني من الْوضوِء، سيماُء أُم«....»الْوضوِء

 
102. Rəvayət edilir ki, İbn Məsud � demişdir: “Bir dəfə Allah Elçisindən � 
soruşdular: “Ey Allahın Elçisi! (Qiyamət günü) ümmətindən görmədiyin 
kəsləri necə tanıyacaqsan?” Allah Elçisi � buyurdu: “Dəstəmaz aldıqlarına 
görə üzləri parlaq, əllərinin və ayaqlarının nurlu olmasından tanıyaca-
ğam”.2 Digər rəvayətdə belə deyilir: “Siz (Qiyamət günü) mənim yanıma 
dəstəmaz əzaları nurlu olaraq gələcəksiniz. Ümmətimin siması başqala-
rında olmayacaq”.3  
 

السالَم علَيكُم دار قَومٍ مؤمنِني، وإِنا إِنْ شاَء اللَّه «أَتى الْمقْبرةَ فَقَالَ:  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمأَنَّ رسولَ اللَّه  عن أَبِي هريرةَ - ١٠٣
أَنتم أَصحابِي، وإِخواننا الَّذين لَم يأْتوا «ك يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ: قَالُوا: أَولَسنا إِخوان »بِكُم الَحقُونَ، وددت أَنا قَد رأَينا إِخواننا

دع؟ فَقَالَ:  »بولَ اللَّهسا ري كتأُم نم دعب أْتي لَم نم رِفعت فلَةٌ«فَقَالُوا كَيجحم لٌ غُريخ الً لَهجأَنَّ ر لَو تأَيأَر يرظَه نيب ،
فَإِنهم يأْتونَ غُرا محجلني من الْوضوِء، وأَنا فَرطُهم علَى «قَالُوا: بلَى، يا رسولَ اللَّه، قَالَ:  »خيلٍ دهمٍ بهمٍ، أَالَ يعرِف خيلَه؟

اد الْبعري الضالُّ أُناديهِم: أَالَ هلُم، فَيقَالُ: إِنهم قَد بدلُوا بعدك، فَأَقُولُ: سحقًا الْحوضِ، أَالَ لَيذَادنَّ رِجالٌ عن حوضي كَما يذَ
 .»سحقًا

 
103. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, bir dəfə Allah Elçisi � qəbiristanlığa 
gəlib dedi: “Sizə salam olsun, ey (bu) diyarın mömin sakinləri! Allah istəsə, 
biz də sizə qovuşacağıq. Qardaşlarımızı görməyimizə ümid edirəm!” Səha-
bələr soruşdular: “Biz sənin qardaşların deyilikmi, ey Allahın Elçisi?” Pey-
ğəmbər � buyurdu: “Siz mənim səhabələrimsiniz. Qardaşlarımız isə hələ 
(dünyaya) gəlməmiş kimsələrdir”. (Digər rəvayətdə Peyğəmbər � belə 
demişdir: “Qardaşlarım isə məni görməyib mənə iman gətirən kimsələr-
dir”4). Səhabələr soruşdular: “Hələ (dünyaya) gəlməmiş kimsələrin sənin 

                                                 
1 İbn Mubərak “əz-Zühd” 1244. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2539. 
2 İbn Hibban, 1044. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 178. 
3 İbn Macə, 4282, 4423. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Sunən İbn Macə, 3455. 
4 Əhməd, 7980. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2888. 
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ümmətindən olduğunu necə tanıyacaqsan, ey Allahın Elçisi?” Peyğəmbər 
� 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 � buyurdu: 
“Heç şübhəsiz ki, onlar da aldıqları dəstəmaz səbəbilə (Qiyamət günü 
məhşərə) üzləri parlaq, əlləri və ayaqları nurlu halda gələcəklər. Hamıdan 
əvvəl hovuzun başına gələn mən olacağam. Biləsiniz! İtmiş dəvə qovul-
duğu 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!”1 
 

Gözəl şəkildə dəstəmaz alıb namaz qılan 
 

۱٠٤ - نانَ عثْمع نفَّانَ بع،  هاأَنعاٍء، دغَ بِإِنلَى فَأَفْرع هارٍ ثَالَثَ كَفَّيرا، مملَهسفَغ لَ ثُمخأَد هينمى ياِء فاِإلن ،ضمضفَم 
شنتاسو،ق لَ ثُمغَس ههجثَالَثًا، و هيدينِ إِلَى وفَقَيرارٍ، ثَالَثَ الْمرم ثُم حسم ،هأْسبِر لَ ثُمغَس هلَيارٍ ثَالَثَ رِجرنِ، إِلَى ميبالْكَع ثُم 

 ما لَه غُفر نفْسه، فيهِما يحدثُ الَ ركْعتينِ، صلَّى ثُم هذَا، وضوئى نحو توضأَ من« صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ قَالَ :قَالَ
مقَدت نم بِهذَن«.   

 
104. Rəvayət edilir ki, Osman ibn Əffan � su gətizdirib dəstəmaz alaraq 
əllərinə su töküb onları üç dəfə yudu; sonra sağ əlini qaba salıb (su götür-
dü 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: 
“Allah Elçisi � belə demişdir: “Mənim kimi dəstəmaz alıb, qəlbindən heç 
bir şey keçirtmədən iki rükət namaz qılan kimsənin keçmiş günahları 
bağışlanar”.2 
 

۱٠٥ - نةَ عقْبنِ عرٍ بامع نِىهولُ قَالَ قَالَ الْجسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »مأَ نضوت نسوَء فَأَحضالْو لَّى ثُمنِ صيتكْعقْبِلُ ري 
 من تقَدم ما لَه اللَّه غَفَر فيهِما يسهو الَ ركْعتينِ صلَّى ثُم وضوَءه فَأَحسن توضأَ من«...»الْجنةُ لَه وجبت ووجهِه بِقَلْبِه علَيهِما

 »نبِهذَ
 

                                                 
1 Muslim, 367, 584, 607. 
2 əl-Buxari, 155, 159; Muslim, 331, 537, 560. 
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105. Rəvayət edilir ki, Uqbə ibn Amir əl-Cuhəni � demişdir: “Allah Elçisi 
� belə 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”. 1  Digər rəvayətdə deyilir: “Kim gözəl 
şəkildə dəstəmaz alar, sonra səhv etmədən iki rükət namaz qılarsa, Allah 
onun keçmiş günahlarını bağışlayar”.2 
 

۱٠٦ -  ولِ اللَّهسر نم تعمالً إِذَا سجر تى كُنقُولُ إِنا ييلع تعملَّى اللَّسصلَّمسو هلَيع اَء أَنْ  ها شبِم هنم نِى اللَّهفَعيثًا ندح
و هقْتدى صل لَففَإِذَا ح هلَفْتحتاس ابِهحأَص نلٌ مجثَنِى ردإِذَا حو نِى بِهفَعنكْرٍيو بثَنِى أَبدح هكْرٍ إِنو بأَب قدصو وسر تعملَ قَالَ س

 اللَّهلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ  صي» اللَّه إِالَّ غَفَر اللَّه رفغتسي لِّى ثُمصي ثُم رطَهتفَي قُومي ا ثُمبذَن ذْنِبلٍ يجر نا مملَه .« هذأَ هقَر ثُم
وا علَى ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا اللَّه فَاستغفَروا لذُنوبِهِم ومن يغفر الذُّنوب إِالَّ اللَّه ولَم يصر والَّذين إِذَا فَعلُوا فَاحشةً أَو{اآليةَ 

 .}ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ

 
106. Rəvayət edilir ki, Əli3 � demişdir: “Mən Allah Elçisindən � bir hədis 
eşitdikdə, Allah o hədislə məni istədiyi şəkildə faydalandırırdı. Allah 
Elçisinin � səhabələrindən bir nəfər mənə hədis danışanda ona and içdi-
rirdim. Əgər and içirdisə, ona inanırdım. Bir dəfə Əbu Bəkr � mənə bir 
hədis danışdı. Əbu Bəkr � düz danışan idi, o, belə dedi: “Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitdim: “Günah etdikdən sonra dəstəmaz alaraq 

                                                 
1 ən-Nəsəi “Sunən” 151, 152; Əhməd, 27546, 27586. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6166. 
2 Əhməd, 17095, 17517. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 6165. 
3 Əbu Turab, yaxud Əbu Sibteyn, yaxud da Əbul-Həsən Əli ibn Əbu Talib ibn Abdul-Muttalib 
� 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 � 
atasıdır. 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-Buxari, 4064, 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 xavaric olan Abdur-Rahmən ibn 
Mülcəm əl-Muradi tərəfindən vurulmuş və üç gündən sonra altmış üç yaşında şəhid olmuşdur. 
Onu oğlanları Həsən və Hüseyn, habelə Cəfərin oğlu Abdullah yuyub kəfənləmiş, cənazə 
namazını Həsən qıldırmış və bundan sonra dəfn etmişlər. 
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namaz qılıb Allahdan bağışlanmasını diləyən elə bir kişi yoxdur ki, Allah 
onu bağışlamasın”. Sonra Allah Elçisi � bu ayəni oxudu: “O kəslər ki, bir 
pis iş gördükdə, yaxud özlərinə zülm etdikdə, Allahı xatırlayıb günahla-
rının bağışlanmasını diləyərlər. Axı günahları Allahdan başqa kim 
bağışlaya bilər?” (Ali-İmran, 135)”.1 
 

۱٠٧ - ضا وموفَّانَ يع نانُ بثْمأَ عضوانَ قَالَ: تثْملَى عوانَ مرمح نع ولَ اللَّهسر تأَيقَالَ: ر ا، ثُمنسوًءا حلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص 
  .صالَةُ، غُفر لَه ما خالَ من ذَنبِهتوضأَ فَأَحسن الْوضوَء، ثُم قَالَ: من توضأَ هكَذَا، ثُم خرج إِلَى الْمسجِد الَ ينهزه إِالَّ ال

 

107. Osmanın � mövlası Humran � demişdir: “Bir gün Osman ibn Əffan 
gözəl şəkildə dəstəmaz aldı. Sonra belə dedi: “Mən Peyğəmbəri � gördüm. 
O, dəstəmaz aldı və bunu gözəl şəkildə yerinə yetirdi. Sonra buyurdu: 
“Kim bu şəkildə dəstəmaz alar, sonra da nəfsini yalnız namaz qılmağa 
təhrik edərək məscidə gedərsə, keçmiş günahları bağışlanar”.2 
 

۱٠۸ -  ولَ اللَّهسر تعمفَّانَ قَالَ: سنِ عانَ بثْمع نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ: صوَء، ثُ يضغَ الْوبفَأَس الَةلصأَ لضوت نى إِلَى مشم م
  به.الصالَة الْمكْتوبة، فَصالَّها مع الناسِ، أَو مع الْجماعة، أَو في الْمسجِد، غَفَر اللَّه لَه ذُنو

 

108. Rəvayət edilir ki, Osman ibn Əffan � demişdir: “Mən Peyğəmbərin 
� 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”.3 
 

۱٠۹ - نب قحا إِسثَندانَ، حثْمع دنع تقَالَ: كُن أَبِيه نثَنِي أَبِي عداصِ: حنِ الْعب يدعنِ سرِو بمنِ عب يدعا  سعورٍ فَقَالَ: فَدبِطَه
 ولَ اللَّهسر تعمسلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ:  صكْ«يالَةٌ مص هرضحمٍ تلسرِئٍ مام نا ما، مهكُوعرا وهوعشخا ووَءهضو ِسنحةٌ، فَيوبت

كُلَّه رهالد كذَلةً وكَبِري تؤي ا لَموبِ، مالذُّن نا ملَها قَبمةً لكَفَّار تإِالَّ كَان«. 

 

109. Rəvayət edilir ki, Amr ibn əl-As � demişdir: “Mən Osmanın yanın-
da ikən o, (dəstəmaz almaq üçün) su gətizdirdi və dedi: “Mən Allah Elçisi-
nin � belə buyurduğunu eşitmişəm: “Bir fərz namazının vaxtı yetişdikdə 
onun dəstəmazını, xuşusunu və rukusunu4 gözəl tərzdə yerinə yetirən elə 
                                                 
1 ət-Tirmizi, 406, 408. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 680.  
2 Muslim, 340, 548, 570. 
3 Muslim, 341, 549, 571. 
4 Ruku – fiqh istilahı olub qabağa əyilmə, namazda qiraətdən sonra təzim edirmiş kimi yerə 
paralel şəkildə önə əyilməni bildirir. Ruku namazın rüknlərindən – vacib ünsürlərindən biridir 
və fərzdir. Rukuda əllər dizlərə qoyulur. 
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bir müsəlman bəndə yoxdur ki, böyük günah işləmədikcə bu namazı onun 
əvvəlki günahlarına kəffarə olmasın.1 Bu, hər zaman belədir”.2 
 

۱١٠ -  ولَ اللَّهسةَ، أَنَّ رريرأَبِي ه نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّها«قَالَ:  ص بِه فَعريا وطَايالْخ بِه و اللَّهحما يلَى مع لُّكُم؟أَالَ أَداتجرلد« 
ذَلكُم إِسباغُ الْوضوِء علَى الْمكَارِه، وكَثْرةُ الْخطَا إِلَى الْمساجِد، وانتظَار الصالَة بعد الصالَة، فَ«قَالُوا: بلَى، يا رسولَ اللَّه! قَالَ: 

 .»الرباطُ
 
110. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, bir dəfə Allah Elçisi � səhabələrinə 
buyurdu: “Allahın, sayəsində günahları silib dərəcələri artıracağı şeyi sizə 
bildirimmi?” Onlar: “Bəli, ey Allahın Elçisi!”– deyə cavab verdilər. Allah 
Elçisi � buyurdu: “Bu, çətinliklərə rəğmən (soyuq, xəstəlik səbəbilə) dəstə-
mazı kamil şəkildə almaq, məscidlərə getdikdə addımları çoxaltmaq3 və 
namazdan sonra (növbəti) namazı gözləməkdir. Bunlar keşiyində durmağa 
layiq olan işlərdir”4.5 
 

۱۱١ - رمنِ عنِ ابلَ اِهللا  عوسأَنَّ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهراً إِالَّ « قَالَ: صطَاه تبِيي دبع سلَي هاُهللا، فَإِن كُمراد طَهساَألج هذوا هرطَه
  ».اهراًإِالَّ قَالَ: اللَّهم أَغْفر لعبدك فَإِنه بات طَ )فَلَم يستيقظْ(بات معه ملَك في شعارِه، الَ ينقَلب ساعةً من اللَّيلِ 

 
111. İbn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Vücud-
larınızı təmizləyin, Allah da sizi təmizləsin! Həqiqətən, gecə təmizlənərək 
yatan elə bir qul yoxdur ki, bir mələk onun libasında gecələməsin. O, gecə 
hər dəfə çevrildikdə (oyandıqda6) mələk belə dua edir: “Allahım, qulunu 
bağışla! Həqiqətən, o, təmizlənərək yatmışdır!”7 
 

 ».تبلُغ حلْيةُ أَهلِ الْجنة مبلَغَ الْوضوِء« قَالَ: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعنِ النبِي  عن أَبِي هريرةَ - ۱۱٢

                                                 
1 Müsəlman olan kəs gözəl tərzdə dəstəmaz alıb lazımi qaydada namaz qılarsa, bu namaz onun 
kiçik günahlarını silib aparar. 
2 Muslim, 535, 543, 565. 
3 Burada uzaq məsafədən məscidə gəlmək nəzərdə tutulur. 
4 Hədisdə “keşiyində durulmağa layiq olan işlər” deyildikdə, üç 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. 
5 Muslim, 369, 587, 610. 
6 İbn Hibban, 1048. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2539. 
7 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 13620. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 3936.  
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112. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Cənnət 
əhlinin zinəti dəstəmaz yerlərinə qədər olacaq”.1 
 

Cənabət qüslu əmanətdir 
 

إِميان دخلَ الْجنةَ: من حافَظَ علَى خمس من جاَء بِهِن مع  :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه  عن أَبِي الدرداِء - ۱۱٣
بيت إِنْ استطَاع إِلَيه سبِيلًا, وآتى الصلَوات الْخمسِ, علَى وضوئهِن, وركُوعهِن, وسجودهن, ومواقيتهِن, وصام رمضانَ, وحج الْ

وما أَداُء الْأَمانة؟ قَالَ: الْغسلُ من الْجنابة إِنَّ اللَّه لَم يأْمنِ ابن آدم علَى  يا رسول اهللا :قيلوأَدى الْأَمانةَ",  نفْسه, الزكَاةَ طَيبةً بِها
 شيٍء من دينِه غَيرِها

 
113. Rəvayət edilir ki, Əbu əd-Dərdə � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim iman gətirməklə bərabər 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 � buyurdu: “Cənabət halından2 (təmizlənərək) qüsl etməkdir. 
Həqiqətən, Allah Adəm oğluna dində yalnız bunu əmanət etmişdir”.3 

                                                 
1 İbn Hibban, 1042. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 252. 
2 Cənabət halı - cinsi əlaqə və ya məninin şəhvətlə xaric olmasından sonrakı haldır. 
3 əl-Munziri “Tərğib vət-Tərhib” 544; əl-Heysəmi “Məcməuz-Zəvaid” 139. Hədis həsəndir. Bax: 
Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 369. 



Fəzilətli Əməllər                                                                                             Təmizlik 

 
 

 

FƏRZ VƏ 
CAMAAT 

NAMAZLARI 



Fəzilətli Əməllər                                                              Fərz və Camaat Namazları 
Fərz namazlarının fəziləti  

 
۱۱٤ - باْنثَو نلُ اِهللا  عوسقَالَ: قَالَ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالَ « :صالَة، والص كُمالمأَع ريوا أَنَّ خلَماعوا وصحت لَنوا ويمقتاس

نؤموِء إِالَّ ملَى الْوضظُ عافحي.«  
 
114. Rəvayət edilir ki, Səubən1 � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Düz yol tutun! Bilin ki, (nə qədər çalışsanız da) bunu tam bacara 
bilməyəcəksiniz. Sizin əməllərinizin ən xeyirlisi namazdır. Dəstəmazı isə 
ancaq mömin qoruyar”.2 
 

۱۱٥ - نأَبِي ع رِيسالَ إِدوالْخ،قَالَ نِي :تي كُنسٍ فلجم نابِ محأَص بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص يهِمةُ فادبع نب تامالص 
صلَّى اللَّه  اِهللا رسولَ سمعت أَني أَشهدفَ أَنا أَما:  الصامت بن عبادةُ فَقَالَ سنةٌ: بعضهم وقَالَ واجِب: بعضهم فَقَالَ الْوِتر فَذَكَروا

لَّمسو هلَيقُولُ عانِي: يرِيلُ أَتجِب نم دناِهللا ع كاربالَى تعتا: فَقَالَ وي دمحإِنَّ م لَّ اللَّهجو زقُولُ عي: يإِن قَد تضلَى فَرع كتأُم 
سمخ اتلَوص مافَى نو لَى بِهِنع هِنوئوض هِنيتاقومو هِنكُوعرو نهودجسفَإِنَّ و ي لَهدنع ا بِهِندهأَنْ ع لَهخأُد ةَ، بِهِننالْج نمو 
 رحمته شئْت وإِنْ عذَّبته شئْت إِنْ عهد عندي لَه فَلَيس شبهها كَلمةً أَو شيئًا، ذَلك من انتقَص قَد لَقينِي

 

115. Rəvayət edilir ki, Əbu İdris əl-Xauləni � demişdir: “Bir dəfə Peyğəm-
bərin � səhabələrinin məclisində idim. Ubadə ibn əs-Samit də onların 
arasında idi. Vitr3 namazı haqqında söhbət düşdü. Bəziləri onun vacib 
olduğunu, bəziləri isə sünnə olduğunu dedilər. Ubadə ibn əs-Samit dedi: 
“Mənə gəlincə, mən Allah Elçisinin � belə buyurduğunu eşitmişəm: 
“Cəbrail Uca Allahın dərgahından yanıma gəlib dedi: “Ey Muhəmməd! 
Həqiqətən, Allah � buyurur: “Mən sənin ümmətinə beş namazı fərz 
etdim. Kim bu (namazların) dəstəmazına, vaxtlarına, rukusuna, səcdəsinə 
riayət edərsə, dərgahımda onu Cənnətə daxil edəcəyimə dair əhdi olar. 
Kim Mənimlə görüşərək bunlardan bir şeyi əskiltmiş olsa, Mənim dərga-
hımda onun üçün əhd yoxdur. Mən istəsəm, ona əzab verərəm, istəsəm də, 
ona rəhm edərəm”.4 
 

 الَقَ. واجِب الْوِتر إِنَّ يقُولُ محمد أَبا يدعى بِالشامِ رجالً سمع الْمخدجِى يدعى كنانةَ بنِى من رجالً أَنَّ محيرِيزٍ ابنِ عنِ - ۱۱٦
جِىدخالْم تحةَ إِلَى فَرادبنِ عب تامالص هتربةُ فَقَالَ فَأَخادبع و كَذَبأَب دمحم تعمولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صي » 

                                                 
1 Əbu Abdullah Səubən əl-Yəməni � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Hicri 54-cü ildə Suriyanın 
Hıms şəhərində vəfat etmişdir. 
2 İbn Macə, 277, 290. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 292. 
3 Vitr - tək, İşa namazından Sübh namazınadək olan vaxtda qılınan tək rükətli namaz. 
4 ət-Tayəlisi, 574. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 842. 
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سمخ اتلَوص نهبكَت لَى اللَّهع ادبالْع ناَء فَمبِهِ جن لَم عيضي نهنئًا ميفَافًا شختاس قِّهِنكَانَ بِح لَه دنع اللَّه دهأَنْ ع لَهخدةَ ينالْج 
نمو لَم أْتي بِهِن سفَلَي لَه دنع اللَّه دهاَء إِنْ عش هذَّبإِنْ عاَء وش لَهخةَ أَدنالْج «. 

 
116. İbn Muheyriz � rəvayət edir ki, Bəni Kinanədən əl-Muxdəci adlı bir 
adam Şamda Əbu Muhəmməd adlı birinin “Şübhəsiz vitr vacibdir” dedi-
yini eşitdi. əl-Muxdəci dedi: “Ubadə ibn əs-Samitin yanına gedib bunu ona 
xəbər verdim. Ubadə dedi: “Əbu Muhəmməd yalan dedi. Mən Allah Elçi-
sinin � belə dediyini eşitmişəm: “Allah qullarına beş vaxt namazı vacib 
etdi. Hər kim bu namazları qılarsa və onların haqqını dəyərsiz edərək zay 
etməzsə, Allah onu Cənnətə salacağını vəd etmişdir. Kim bunları yerinə 
yetirməzsə, onun üçün Allah qatında heç bir vəd yoxdur. İstəsə, ona əzab 
verər, istəsə də, onu Cənnətə daxil edər”.1  
 

۱۱٧ - ودعسنِ مب اللَّه دبع نع  بِيى النلَةً فَأَتقُب أَةرام نم ابلًا أَصجأَنَّ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لَه كذَل فَذَكَر لَتزقَالَ فَن}  مأَق
قَالَ فَقَالَ الرجلُ أَلي هذه يا رسولَ } ينالصلَاةَ طَرفَي النهارِ وزلَفًا من اللَّيلِ إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئَات ذَلك ذكْرى للذَّاكرِ

 اللَّه قَالَ لمن عملَ بِها من أُمتي
 
117. Abdullah ibn Məsud � rəvayət edir ki, bir kişi bir qadını öpdü. Sonra 
o, Peyğəmbərin � 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: “Ümmətimdən belə bir 
əməl edən (hər kəsə) aiddir”.2 
 

 إِلَى ورمضانُ الْجمعة إِلَى والْجمعةُ الْخمس الصلَوات«كَانَ يقُولُ  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّه عن أَبِي هريرةَ - ۱۱۸
 .»الْكَبائر اجتنب إِذَا بينهن ما مكَفِّرات رمضانَ

 
118. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Böyük 
günahlardan çəkinildiyi təqdirdə, beş vaxt namaz, (bunların arasındakı gü-
nahlar üçün), habelə cümə namazı, növbəti cüməyədək və Ramazan ayı, 
növbəti Ramazan ayınadək arada olan (kiçik günahlar üçün) kəffarədir”. 3 
                                                 
1 Əbu Davud, 1420, 1422; əd-Dərimi “Sunən” 1577; əd-Dərimi “Musnəd” 1268; Əhməd, 22745, 
22693, 23069. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 370. 
2 Muslim, 2763, 4963, 7177. 
3 Muslim, 552, 574. 
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 خطيئَة من يديها بين ما تحطُّ صلَاة إِنَّ كُلَّ يقُولُ كَانَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِي أَنَّ حدثَه الْأَنصارِي أَيوب أَبا أَنَّ - ۱١۹
 
119. Əbu Əyyub əl-Ənsari � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Hər namaz ondan əvvəl edilən günahlara kəffarədir”.1 
 

۱٢٠ -  نةَعريرأَبِى ه ،  ولَ اللَّهسر عمس هأَنلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صمٍ « :يوكُلَّ ي يهِسلُ فتغي ،كُمدابِ أَحا بِبرهأَنَّ ن لَو متأَيأَر
د نى مقبي كقُولُ ذَلا تا، مسمخنِهئًا :قَالُوا» ؟ريش نِهرد نى مقبا « :قَالَ ،الَ يبِه و اللَّهحمسِ، يمالْخ اتلَوثْلُ الصم كفَذَل

  »الْخطَايا
 
120. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � Allah Elçisinin � belə buyurduğunu 
eşitmişdir: “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, Allah Elçisi � buyurdu: 
“Beş vaxt qılınan namazların məsəli də buna bənzəyir. Belə ki, Allah 
bununla günahları silir!”2 
 

إِنَّ الصلَوات الْخمس يذْهنب بِالذُّنوبِ، كَما يذهب « يقُولُ: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ: سمعت رسولَ اِهللا  عن عثْمانَ - ۱٢١
 ».ُء الدرنَالْما

 
121. Rəvayət edilir ki, Osman � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Beş vaxt namaz günahları, su çirki yuyub apardığı kimi aparır”.3 
 

لْغزو فَرابطُوا ثُم رجعوا إِلَى معاوِيةَ وعنده أَبو أَيوب عن عاصمِ بنِ سفْيانَ الثَّقَفى أَنهم غَزوا غَزوةَ السالَسلِ فَفَاتهم ا - ۱٢٢
. فَقَالَ يا ابن فى الْمساجِد اَألربعة غُفر لَه ذَنبه وعقْبةُ بن عامرٍ فَقَالَ عاصم يا أَبا أَيوب فَاتنا الْغزو الْعام وقَد أُخبِرنا أَنه من صلَّى

 ولَ اللَّهسر تعمى سإِن كذَل نم رسلَى أَيع لُّكى أَدأَخلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ  صا «يم لَه رغُف را أُملَّى كَمصو را أُمأَ كَمضوت نم
 نعم.أَكَذَلك يا عقْبةُ قَالَ ». قَدم من عملٍ

 
122. Asim ibn Sufyan əs-Səqafi � rəvayət edir ki, onlar Muaviyənin 
dövründə baş vermiş Səlasil döyüşündə iştirak etməyib, atlarını sərhəddə 
bağlı saxlamışdılar. Onlar bu əməllərini günah sayaraq peşman halda 
Muaviyənin yanına qayıtdılar. Əbu Əyyub və Uqbə ibn Amir də Muavi-

                                                 
1 Əhməd, 23503, 23550. Hədis səhihdir. Bax: Sahih əl-Cami, 2144. 
2 əl-Buxari, 497, 528; Muslim, 667, 1071, 1554. 
3 Əhməd, 518. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1668. 
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yənin 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, 
sənə bundan daha asanını xəbər verimmi? Allah Elçisinin � belə buyur-
duğunu eşitdim: “Kim əmr olunduğu kimi gözəl şəkildə dəstəmaz alar, 
əmr olunduğu kimi namaz qılarsa, keçmiş günahları bağışlanar”. Elədirmi, 
ey Uqbə?” Uqbə ibn Amir dedi: “Bəli”.1 
 

 فَقَالَ. أَنا: رجلٌ فَقَالَ هذَا؟ يعرِف من: فَقَالَ فيها، وأطْنب صالَته أَطَالَ وقَد يصلِّى، وهو فَىت رأَى عمر بن اللَّه عبد أَنَّ - ۱٢٣
دبع اللَّه نب رمع :لَو تكُن رِفُهأَع هتريلَ أَنْ َألمطي كُوعالر ،ودجالسى وفَإِن تعمولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صإنّ«: ي 
دبإذا الع لِّي قامصي يأت كلِّها بِذُنوبِه تعضعلى فو هرأْس هقَيفَكُلَّما وعات كَعر أو دجس ساقَطَتت عنه«. 

 
123. Bir gün Abdullah ibn Ömər 2  � bir gəncin namazında (qiyamı) 
həddən artıq uzadaraq qıldığını gördü. O soruşdu: “Bunu kim tanıyır?” 
Bir kişi dedi: “Mən tanıyıram”. Abdullah ibn Ömər dedi: “Əgər mən onu 
tanısaydım, ona rukunu və səcdəni uzatmağı buyurardım. Çünki, mən 
Allah Elçisinin � 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”.3 
 

۱٢٤ - نةَ أَبِي عريرولُ قَالَ: قَالَ هساِهللا ر ع لَّى اللَّهصلَّمسو هلَي" :نافَظَ ملَى حلَاِء عؤه اتلَوالص اتوبكْتالْم لَم بكْتي نم 
،نيلافالْغ نمأَ وي قَرف لَةائَةَ لَيم ةآي بكُت نم نيالْقَانِت" 

 
124. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim bu fərz namazlarını öz vaxtlarında qılarsa, qafillərdən 
yazılmaz. Kim də gecə yüz ayə oxuyarsa, müti olanlardan yazılar”.4  
 

                                                 
1 ən-Nəsəi “Sunən” 144-145. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 196. 
2 Əbu Abdur-Rahmən Abdullah ibn Ömər ibn Xəttab əl-Ədəvi əl-Quraşi � 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. 
3 İbn Hibban, 1734; əl-Beyhəqi “Sünənul-Kubra” 4473, 4884. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 
1671.  
4 əl-Hakim, 1160. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1437. 
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Camaat namazının adi namazdan üstünlüyü 
 

 ما لَه غُفر الْمالَئكَة تأْمني تأْمينه وافَق من فَإِنه فَأَمنوا اِإلمام أَمن إِذَا« :الَقَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِى أَنَّعن أَبِي هريرةَ ،  - ۱٢٥
مقَدت نم بِهذَن«  

 
125. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “İmam 
“Amin” deyəndə, siz də ”Amin” deyin! Bilin ki, kimin “Amin” deməsi 
mələklərin “Amin” deməsi ilə üst-üstə düşərsə, onun keçmiş günahları 
bağışlanar”.

1
 

 
۱٢٦ - رمنِ عاب نع  ولَ اللَّهسأَنَّ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص الْفَذِّ بِس لَاةص نلُ مأَفْض ةاعملَاةُ الْجةًقَالَ صجرد رِينشععٍ وب 

 
126. Abdullah ibn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Camaatla qılınan namaz tək qılınan namazdan iyirmi yeddi dərəcə üstün-
dür”.2 
 

۱٢٧ -  نةَعريرأَبِى ه ،  بِىنِ النعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّها « :قَالَ صسمخ هوقى سف هالَتصو ،هتيى بف هالَتلَى صع زِيديعِ تمالَةُ الْجص
 الَةَ، لَمإِالَّ الص رِيدالَ ي ،جِدسى الْمأَتو نسأَ فَأَحضوإِذَا ت كُمدةً، فَإِنَّ أَحجرد رِينشعو هفَعةً إِالَّ رطْوطُ خخطَّ يحةً، وجرا دبِه اللَّه

الْمالَئكَةُ ما دام  –يعنِى علَيه  –ى عنه خطيئَةً، حتى يدخلَ الْمسجِد، وإِذَا دخلَ الْمسجِد كَانَ فى صالَة ما كَانت تحبِسه، وتصلِّ
  »فر لَه، اللَّهم ارحمه، ما لَم يحدثْ فيهفى مجلِسه الَّذى يصلِّى فيه اللَّهم اغْ

 
127. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “(İnsa-
nın) camaatla qıldığı namazı öz evində və ya bazarda (fərdi şəkildə) qıldığı 
namazdan iyirmi beş dəfə artıqdır.3 Çünki sizdən biri lazımı qaydada dəs-
təmaz alıb məscidə ancaq namaz qılmaq məqsədilə 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 ərzin-
də namazda olduğu kimi sayılar. Namazını qılacağı yerdə gözlədiyi vaxt 
ərzində dəstəmazı pozulanadək mələklər onun üçün: “Allahım, onu bağış-
la! Allahım, ona rəhm et!” - deyə dua edərlər”.4 
 

                                                 
1 əl-Buxari, 738, 780; Muslim, 618, 912, 942. 
2 Muslim, 1038, 1509; ən-Nəsəi “Sunən” 829, 837, 846. 
3 Burada söhbət namazın savabından gedir. 
4 əl-Buxari, 457, 477; Muslim, 1059, 1476, 1538. 
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 في الصلَاة من لَيعجب اللَّه إِنَّ يقُولُ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ معتس قَالَ الْخطَّابِ بنِ عمر بن اللَّه عبد حدثَنِي - ۱٢۸
  الْجميعِِِِِ

 
128. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Ömər ibn əl-Xattab � demişdir: 
“Mən Allah Elçisinin � belə dediyini eşitdim: “Həqiqətən, Allah camaatla 
qılınan namaza təəccüblənir1”.2 
 

۱٢۹ - نةَ عرمبٍ بن سدنولُ قَالَ: قَالَ جسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ إِذَا" :ص امرِ{: اِإلموبِ غَيضغالْم ،هِملَيال عو 
الِّنيفَقُولُوا ، }الض :،نيآم كُمجِباللَّ يه." 

 
129. Rəvayət edilir ki, Səmura ibn Cundəb � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “İmam “əl-Fatihə” surəsində: “Ğayril məğdu:bi aleyhim vələd-
da:lli:n” (Qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!)” (əl-Fatihə, 7) - 
dedikdə, siz: “Amin”- deyin ki, Allah onu (“əl-Fatihə” surəsinin əhatə 
etdiyi duanı) qəbul etsin”.3 
 

۱٣٠ -  نةَ يأَبِعريرقَالَ ه: تعمولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صلُ« :يفْضالَةُ تيعِ صمالَةَ الْجص كُمدأَح هدحسٍ ومبِخ 
رِينشعو زًءا،ج عمتجتكَةُ والَئلِ مكَةُ اللَّيالَئمارِ وهى النف الَةرِ صقُولُ:. »الْفَجُءوا يإِنْ فَاقْر مئْتآنَ إِنَّ {:شرِ قُركَانَ الْفَج 
  } مشهودا

 
130. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
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 Quranın4 şahidləri olur”. (əl-İsra, 
78)”.5 
 

۱٣١ - نع ىنِ أُببٍ بلَّى قَالَ كَعا صولُ بِنسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها صموي حبفَقَالَ الص »داهقَالَ. الَ قَالُوا. »فُالَنٌ أَش »داهأَش 
 الركَبِ علَى حبوا ولَو َألتيتموهما فيهِما ما تعلَمونَ ولَو الْمنافقني علَى الصلَوات أَثْقَلُ صالَتينِال هاتينِ إِنَّ« قَالَ. الَ قَالُوا. »فُالَنٌ
 وحده صالَته من أَزكَى الرجلِ مع الرجلِ صالَةَ نَّوإِ الَبتدرتموه فَضيلَته ما علمتم ولَو الْمالَئكَة صف مثْلِ علَى اَألولَ الصف وإِنَّ

                                                 
1 Allahın sifətlərinin necəliyi barəsində fikir yürütmək olmaz. 
2 Əhməd, 5112. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 406; Silsilə əs-Səhih, 1652. 
3 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 6748. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 
516. 
4 Bu vaxt qılınan Sübh namazını gecə mələkləri ilə gündüz mələkləri müşahidə edirlər. 
5 əl-Buxari, 612, 648; Muslim, 649, 1035, 1505. 
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هالَتصو عنِ ملَيجكَى الرأَز نم هالَتص علِ مجا الرمو كَثُر وفَه بإِلَى أَح الَى اللَّهعت«. 
 
131. Rəvayət edilir ki, Ubey ibn Kəb1 � demişdir: “Bir gün Allah Elçisi � 
bizə Sübh namazını qıldırdı və soruşdu: “Filankəs buradadır?” Səhabələr: 
“Xeyr!”- dedilər. Allah Elçisi � yenə soruşdu: “Bəs filankəs buradadır?” 
Oradakılar yenə: “Xeyr!”- dedilər. Allah Elçisi � 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 qılmasından, iki nəfərlə birlikdə qılması da, bir nəfərlə 
birlikdə qılmasından daha fəzilətlidir. (Namazda iştirak edənlərin sayı) nə 
qədər çox olarsa, (həmin namaz) Uca Allaha bir o qədər sevimli olar”.2 
 

۱٣٢ - ناِء أَبِى عدرقَالَ الد تعمولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صا « يم نم ى ثَالَثَةف ةيالَ قَروٍ ودالَ ب قَامت يهِمالَةُ فالص 
 فى الصالَةَ بِالْجماعة يعنِى السائب قَالَ زائدةُ قَالَ. » الْقَاصيةَ الذِّئْب يأْكُلُ فَإِنما بِالْجماعة فَعلَيك الشيطَانُ يهِمعلَ استحوذَ قَد إِالَّ

ةاعمالْج. 

 
132. Rəvayət edilir ki, Əbu əd-Dərdə � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitmişəm: “Kənddə və ya çöllükdə üç nəfər olub bir 
yerdə camaat namazı qılmazlarsa, şeytan mütləq onlara üstün gələr. 
Camaatı heç vaxt tərk etmə! Çünki canavar yalnız sürünü tərk edəni 
yeyər”. Rəvayətçi əs-Səib dedi: “Camaat” sözü ilə qəsd edilən camaat 
namazıdır”.3 
 

Camaata sarılmaq 
 

فينا  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّماللَّه  عنِ ابنِ عمر قَالَ خطَبنا عمر بِالْجابِية فَقَالَ يا أَيها الناس إِنى قُمت فيكُم كَمقَامِ رسولِ - ۱٣٣
ويشهد الشاهد ثُم الَّذين يلُونهم ثُم الَّذين يلُونهم ثُم يفْشو الْكَذب حتى يحلف الرجلُ والَ يستحلَف  أُوصيكُم بِأَصحابِى«فَقَالَ 

كُملَيطَانُ عيا الشمثَهإِالَّ كَانَ ثَال أَةرلٌ بِامجنَّ رلُوخأَالَ الَ ي دهشتسالَ يو  وهو داحالْو عطَانَ ميقَةَ فَإِنَّ الشالْفُرو اكُمإِيو ةاعمبِالْج
هاَءتسو هتنسح هترس نةَ ماعممِ الْجلْزفَلْي ةنةَ الْجوحبحب ادأَر نم دعنِ أَبيثْناال نمنمؤالْم كفَذَل هئَتيس .« 

                                                 
1 Ubeyy ibn Kəb əl-Ənsari � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Hicrətin 35-ci ilində vəfat etmişdir. 
2 Əbu Davud, 554. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1066. 
3 Əbu Davud, 547. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 5701. 
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133. Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Bir gün Ömər Cabiyədə1 
bizə xütbə verərək belə dedi: “Ey insanlar! Allah Elçisinin � bizim 
aramızda durub xütbə söylədiyi kimi, mən də sizin aranızda durub xütbə 
söyləyirəm. Allah Elçisi � belə buyurdu: “Sizə səhabələrimin, sonra onla-
rın 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! Parçalanmadan çəkinin, çünki 
şeytan (camaata qarışmayıb) tək qalanla bərabər, (camaat olan) iki nəfər-
dən isə uzaqdır. Kim Cənnətin ən gözəl yerlərindən köşkə sahib olmaq 
istəyərsə, camaata sarılsın. Kimin savab işləri onu sevindirib, günahları 
kədərləndirirsə, o, mömindir”.2 
 

 يشكُر الَ ومن كُفْر، وتركُها شكْر اِهللا بِنِعمة التحدثُ«: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ بشريٍ بنِ النعمان عنِ - ۱٣٤
 .»عذَاب والْفُرقَةُ بركَه والْجماعةُ اَهللا، يشكُر الَ الناس يشكُر الَ ومن الْكَثري، يشكُر الَ الْقَليلَ

 
134. Rəvayət edilir ki, Numən ibn Bəşir � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurmuşdur: “Allahın neməti barəsində danışmaq şükür, danışmamaq 
isə küfrdür. Aza şükür etməyən kəs çoxa da şükür etməz. İnsanlara 
təşəkkür etməyən kəs Allaha da şükür etməz.3 Camaat bərəkət, ayrılıq isə 
əzabdır”.4 
 

                                                 
1 Cəbiyə - Şamda yer adıdır. 
2 ət-Tirmizi, 2165, 2318. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 2546. 
3
 Qazi İyad � demişdir: “İnsan Allaha itaət etdiyi və Onun əmrlərini yerinə yetirdiyi təqdirdə 

həqiqi mənada Allaha şükür etmiş sayılır. Allahın insana əmr etdiklərindən biri də budur ki, 
ona yaxşılıq edən kimsəyə təşəkkür etsin. Çünki yaxşılıq edən adam məhz Allahın ona bəxş 
etdiyi neməti sayəsində yaxşılıq edir. Yaxşılıq edən adama təşəkkür etməyən kimsə əslində 
Allahın nemətinə qarşı nankorluq etmiş hesab edilir”. (Tuhfətul-Əhvazi, 1877-ci hədisin şərhi). 
Çünki insanlara verilən nemətlərin hamısı Allaha məxsusdur. Bu xüsüsda Uca Allah buyurur: 
“Sizə verilən nemətlərin hamısı Allahdandır” (ən-Nəhl, 53); digər ayədə O, buyurur: “Əgər 
Allahın nemətlərini sayacaq olsanız, onları sayıb qurtara bilməzsiniz” (İbrahim, 34). Yaxud 
bu hədisi başqa cür izah edib demək olar ki, əlindəki az miqdarda nemətə görə insanlara şükür 
etməyən kimsə, göylərdə və yerdə olan mülkün Sahibinə də şükür etməz. Yuxarıdakı hədis aza 
şükür etməyən adamın çoxa da şükür etməyəcəyinə bariz nümunədir. 
4 İbn Əbi əd-Dunyə “əş-Şukur” 64; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 4105, 4419. Hədis həsəndir. Bax: 
Səhih əl-Cami, 3014. 
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۱٣٥ -  نعناسٍ اببع نا عبِيلن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص: نأَى مر نم ريِهئًا أَميش ههكْري بِرصفَلْي هلَيع هفَإِن نم قةَ فَاراعمالْج 
  .جاهليةً ميتةً مات إِالَّ فَمات شبرا

 
135. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kim öz 
rəhbərinin xoşagəlməz bir hərəkətini görsə, qoy buna səbir etsin. Çünki 
kim (müsəlman) camaatından bircə qarış kənarlaşıb ölərsə, cahiliyyət 
dövründə olduğu kimi ölmüş olar”.1 
 

۱٣٦ - نع دمحنِ مرِ بيبنِ جمٍ بطْعم نأَ عقَالَ بِيه ولُ قَامسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص فيبِالْخ نى منفَقَالَ م »رضن أً اللَّهرام 
عمى سقَالَتا مهلَّغفَب بلِ فَرامح قْهف رغَي يهفَق برلِ وامح قْهإِلَى ف نم وه أَفْقَه هنلُّ الَ ثَالَثٌ مغي هِنلَيع نٍ قَلْبمؤم الَصلِ إِخمالْع 

لَّهةُ ليحصالنو الَةول نيملسالْم وملُزو هِمتاعمفَإِنَّ ج مهتوعيطُ دحت نم هِمائرو«. 

 
136. Muhəmməd ibn Cubeyr ibn Mutim atasının � belə dediyini rəvayət 
etmişdir: “Allah Elçisi � Minadakı Xeyf məscidində belə buyurdu: 
“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 var ki, möminin 
qəlbində onlara görə 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”.2 
 

Rəhbərə itaət 
 

 وصلُّوا ربكُم اللَّه اتقُوا « فَقَالَ الْوداعِ حجة فى يخطُب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ سمعت يقُولُ أُمامةَ أَبا - ١٣٧
كُمسموا خومصو كُمرهوا شأَدكَاةَ وز كُمالوأَ أَمواويعذَا ط رِكُملُوا أَمخدةَ تنج كُمبر «. 

 
137. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitmişəm: “Allahdan qorxun, beş vaxt namazınızı 
qılın, ramazan ayının orucunu tutun, malınızın zəkatını verin və 
(müsəlman) rəhbərinizə itaət edin, beləliklə də, Rəbbinizin Cənnətinə daxil 
olarsınız”.3  

                                                 
1 əl-Buxari, 6531, 7054; Muslim, 1849, 3439, 4897. 
2 İbn Macə, 3056, 3172. Hədis səhihdir. Bax: Ziləlul-Cənnə, 1085. 
3 ət-Tirmizi, 2/516; Silsilətul-Əhadisis-Sahiha, 867. 
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Camaat namazını qırx gün tərk etməmək 
 

۱٣۸ -  ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر كالنِ مسِ بأَن نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »نيعبأَر لَّهلَّى لص نةَ اُألولَى مكْبِريالت رِكدي ةاعمى جا فموي 
 ».كُتبت لَه براَءتان براَءةٌ من النارِ وبراَءةٌ من النفَاقِ

 

138. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim qırx gün birinci təkbirə çataraq camaatla namaz qılarsa, 
ona iki bəraət yazılar; Cəhənnəmdən və nifaqdan”.1 
 

Camaat namazını məsciddə qılmaq niyyəti 
 

۱٣۹ -  ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »ر ثُم وَءهضو نسأَ فَأَحضوت نم طَاها أَعلَّوص قَد اسالن دجفَو اح
 لَّاللَّهجو زئًا عيش مرِهأَج نم كذَل قُصنا الَ يهرضحا والَّهص نرِ مثْلَ أَجم.« 

 
139. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � 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”.2 
 

قَالَ إِذَا ثُوب للصلَاة فَلَا تأْتوها وأَنتم تسعونَ وأْتوها وعلَيكُم السكينةُ  اللَّه علَيه وسلَّم صلَّىأَنَّ رسولَ اللَّه  عن أَبِي هريرةَ - ۱٤٠
وفَه لَاةإِلَى الص دمعإِذَا كَانَ ي كُمدوا فَإِنَّ أَحمفَأَت كُما فَاتملُّوا وفَص مكْترا أَدفَم لَاةي صف 

 
140. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � 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”.3 
 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 241. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2652. 
2 Əbu Davud, 564. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6163. 
3 Muslim, 602, 945, 1390. 
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Camaat namazlarına gedərək məscidləri ziyarət edənlər 
 

۱٤١ - نسٍ عولُ قَالَ: قَالَ أَنساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ«: ص ي اللَّهادنلَي موي ةاميالْق نانِي؟ أَيجِري نانِي؟ أَيقُولُ قَالَ جِريفَت 
 »الْمساجِد؟ عمار أَين فَيقُولُ يجاوِرك أَنْ ينبغي ومن ربنا الْمالئكَةُ

 

141. Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Həqiqətən, Allah Qiyamət günü belə müraciət edəcək: “Hanı Mənim qon-
şularım, hanı Mənim qonşularım?!” Mələklər deyəcəklər: “Ey Rəbbimiz! 
Sənə qonşu olmağa kim layiq ola bilər?” Allah buyuracaq: “Məscidləri 
ziyarət edənlər hanı?!”1 
 

۱٤٢ - نةَ يأَبِ عريرنِ هع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ: قَالَ ص اجِدسلْما لادتكَةُ أَوالَئالْم ،مهاؤلَسوا إِنْ جغَاب ،مهوندقفْتإِنْ يو 
 أَو ، محكَمة كَلمة أَو ، مستفَاد أَخٍ: خصالٍ ثَالَث علَى جِدالْمس جليس: وقَالَ .أَعانوهم حاجة في كَانوا وإِنْ عادوهم، مرِضوا
ةمحر ةظَرتنم. 

 

142. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Həqiqə-
tən, daim məscidlərə gələn (insanlar) var ki, mələklər bu insanlarla oturub-
durarlar. (Həmin insanlar) gəlmədikdə mələklər onları axtararlar. Xəstə-
ləndikdə (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“.2 
 

۱٤٣ -  بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ  ص» لَه اللَّه شبشبالذِّكْرِ إِالَّ تو الَةلصل اجِدسالْم ملسلٌ مجر طَّنوا تم
 ».هلُ الْغائبِ بِغائبِهِم إِذَا قَدم علَيهِمكَما يتبشبش أَ

 

143. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Əgər 
müsəlman bir kişi məscidləri özünə namaz qılmaq və zikr etmək üçün 
məskən edərsə, qohum-əqrəbası uzaqdan gələni necə qarşılayırsa, Allah da 
onu elə qarşılayar”.3 
 

۱٤٤ -  نةَ أَبِىعريرنِ هع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص: »نا مإِلَى غَد جِدسالْم احرو دأَع اللَّه لَه لَهزن نم ةنا الْجا كُلَّمغَد أَو 
احر«  

                                                 
1 əl-Haris “Musnəd” 126. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2728. 
2 Əhməd, 9414, 9424. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 329. 
3 İbn Macə, 800, 849. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 5604. 
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144. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kim 
səhər və axşamüstü məscidə gedərsə, hər gedişində Allah onun üçün 
Cənnətdə bir yer hazırlayar”.1 
 

  ».جِد بيت كُلّ تقيالْمس«يقُولُ:  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ: سمعت رسولَ اِهللا  عن أَبِي الدرداِء - ۱٤٥
 
145. Rəvayət edilir ki, Əbu əd-Dərdə � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Məscid - hər bir təqvalı (qulun) evidir”.2 
 

فَأَحسن الْوضوء ثُّم أَتى الْمسجِد، فَهو زائر اهللا،  من توضأَ في بيته« قَالَ: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعنِ النبِي  عن سلَيمان - ۱٤٦
رائالز كْرِمور أَنْ يزلَى الْمع قحو.« 

 
146. Süleyman � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Evində 
gözəl bir şəkildə dəstəmaz aldıqdan sonra məscidə gələn Allahın ziyarət-
çisidir. Ziyarət edənə ehtiram göstərmək isə ziyarət olunanın üzərində bir 
haqdır”.3 
 

۱٤٧ - نانَ عثْمنِ عفَّانَ بع هقَالَ أَن :تعمولَ سساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صي" :نأَ مضوغَ تبوَء فَأَسضالْو ىإِلَ مشى ثُم 
لَاةص ةوبكْتا ملَّاهفَص عامِ مالْإِم رغُف لَه هبذَن" 

 
147. Rəvayət edilir ki, Osman ibn Əffan � demişdir: “Mən Allah Elçisinin 
� belə dediyini eşitmişəm: “Kim kamil şəkildə dəstəmaz alar, sonra fərz 
namazını imamla qılmaq üçün (məscidə) gedərsə, günahı bağışlanar”.4 
 

۱٤۸ - نلٌ ميثم عجر نابِ محلِ أَصوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِي« :قَالَ صلَغأَنَّ ب لَكو الْمدغي هتايبِر عل مأَو نو مدغإِلَى ي 
 بِها يزال فَالَ يغدو، من أَول مع السوق إِلَى بِرايته يغدو الشيطَانَ وإِنَّ منزِلَه، بِها فَيدخلَ عيرجِ حتى معه بِها يزالُ فَالَ الْمسجِد،

هعى متح جِعرلَها يدخفَي زِلَهنم«. 

 
148. Allah Elçisinin � səhabələrindən olan Meysəm � demişdir: “Mənə 
çatmışdır ki, mələk öz bayrağı ilə səhər məscidə birinci gedənlə yanaşı 

                                                 
1 əl-Buxari, 622, 662; Muslim, 1073, 1556. 
2 əş-Şihab ”Musnəd” 72. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 716. 
3  ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 6139. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 322; 
Silsilə əs-Səhihə, 1169. 
4 İbn Xuzeymə, 1489. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 300. 
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gedir və evinə qayıdıb girənədək mələk (bayrağı ilə) onun yanında olur. 
Həqiqətən, şeytan öz bayrağı ilə səhər bazara birinci gedənlə yanaşı gedir 
və o, evinə qayıdıb girənədək şeytan (bayrağı ilə) onun yanında olur”.1 
 

۱٤۹ - ناِء أَبِي عدرالد هولُ قَالَ: قَالَ أَنساهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :نى مشي مف ةلِ ظُلْماجِد إِلَى اللَّيسالْم يلَّ اهللا لَقجو زع 
 الْقيامة يوم بِنورٍ

 

149. Əbu əd-Dərdənin � belə dediyi rəvayət edilmişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Kim zülmət gecədə məscidlərə gedərsə, Qiyamət günü 
Allahla � nur içində görüşəcək”.2  
 

۱٥٠ - نةَ عديرب يلَمنِ ، اَألسع بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسرِ« : قَالَ وشب  موي امورِ التبِالن اجِدسى الظُّلَمِ إِلَى الْمف نيائشالْم
ةاميالْق.« 

 

150. Bureydə əl-Əsləmi � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Zülmət qaranlıqda (Sübh və İşa namazları vaxtı) məscidlərə gedənləri 
Qiyamət günü tam bir nur (saçacaqları) ilə müjdələ!”3 
 

من تطَهر فى بيته ثُم مشى إِلَى بيت من بيوت اللَّه ليقْضى « صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه  عن أَبِي هريرةَ قَالَ - ۱٥١
طْوخ تكَان ضِ اللَّهائفَر نةً مةًفَرِيضجرد فَعرى تراُألخيئَةً وططُّ خحا تماهدإِح اهت.« 

 

151. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim evində gözəl bir şəkildə dəstəmaz alar, sonra Allahın fərz 
namazlarından birini yerinə yetirmək üçün Allahın evlərindən birinə 
gedərsə, atdığı hər iki addımdan biri onun bir günahını silər, digəri isə onu 
bir dərəcə yüksəldər”.4 
 

حدثُكُموه إِالَّ احتسابا سمعت عن سعيد بنِ الْمسيبِ قَالَ حضر رجالً من اَألنصارِ الْموت فَقَالَ إِنى محدثُكُم حديثًا ما أُ - ۱٥٢
 ولَ اللَّهسرلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ  صي»بى إِالَّ كَتنمالْي همقَد فَعري لَم الَةإِلَى الص جرخ وَء ثُمضالْو نسفَأَح كُمدأَ أَحضوإِذَا ت اللَّه 

عنه سيئَةً فَلْيقَرب أَحدكُم أَو ليبعد فَإِنْ أَتى الْمسجِد فَصلَّى فى  عز وجلَّحسنةً ولَم يضع قَدمه الْيسرى إِالَّ حطَّ اللَّه  لَه عز وجلَّ
 ىقبا وضعا بلَّوص قَدو جِدسى الْمفَإِنْ أَت لَه رغُف ةاعما جلَّوص قَدو جِدسى الْمفَإِنْ أَت ككَانَ كَذَل ىقا بم مأَتو كرا أَدلَّى مص ضعب

كالَةَ كَانَ كَذَلالص مفَأَت.« 

                                                 
1 İbn Əbu Asim, 2715, 2394. Hədis səhih-məvqufdur. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 422. 
2  ət-Tabərani “Müsnəduş-Şəmiyyin” 3513, “Mucəmul-Kəbir” 1744, 1788. Hədis səhih li-
ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 424. 
3 ət-Tirmizi, 223. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 721. 
4 Muslim, 666, 1070, 1553. 
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152. Rəvayət edilir ki, Səid ibn Museyyib � demişdir: “Ənsardan olan bir 
kişi ölüm ayağında dedi: “Sizə bir hədis söyləyəcəyəm. Bu hədisi yalnız 
Allahdan mükafatını umduğuma görə söyləyirəm. Mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitmişəm: “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 bir-birinə) yaxınlaşdırsın,1 
istəsə isə uzaqlaşdırsın! 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”.2 
 

من راح إِلَى مسجِد الْجماعة، فَخطْوةٌ تمحو سيئَةً، « :ى اللَّه علَيه وسلَّمصلَّقَالَ: قَالَ النبِي  عن عبد اِهللا بنِ عمرٍو - ۱٥٣
 ».وخطْوةٌ تكْتب لَه حسنةٌ ذَاهبا وراجِعا

 
153. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr � demişdir: “Peyğəmbər � belə 
buyurdu: “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”.3 
 

 مشى ومن كَحجة، فَهِي الْجماعة، في مكْتوبة ةصال إِلَى مشى من :قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِي عنِ أُمامةَ عن أَبِي - ۱٥٤
 )تامة( نافلة كَعمرة فَهِي تطَوعٍ صالة إِلَى

 
154. Əbu Umamə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kim fərz 
namazını camaatla qılmaq üçün (məscidə) piyada gedərsə, bu, həcc etmək 
kimidir. Kim nafilə namazını qılmaq üçün (məscidə) piyada gedərsə, bu, 
ümrə etmək kimidir”.4 

 

                                                 
1 Yəni çoxlu savab əldə etmək üçün qısa addımlar atsın.  
2 Əbu Davud, 563. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 440. 
3 İbn Hibban, 2037. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 299. 
4 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7457. əl-Hakim, 4279; ən-Nəsəi “Sunən” 692, 699, 707; Əhməd, 
15981, 16077. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6225, 6556. 
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Hər kəs özü üçün qaladığı odu söndürsün! 
 

۱٥٥ -  ولِ اللَّهسر نع ودعسبن م اللَّه دبع نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ: ص هأَن با بين يقُولُ: يفَي ،الةكُلِّ ص ةرضح دنع ادنثُ مع
فَإِذَا حضرت الْعصر فَمثْلُ  فَيغفَر لَهم ما بينهماالظهر  ويصلُّونَ ما أَوقَدتم علَى أَنفُِسكُم، فَيقُومونَ فَيتطَهرونَ آدم، قُوموا فَأَطْفئُوا

 .فَمدلج في خيرٍ، ومدلج في شر إِذَا حضرت الْمغرِب فَمثْلُ ذَلك، فَإِذَا حضرت الْعتمةُ فَمثْلُ ذَلك، فَينامونَذَلك، فَ

 
155. Abdullah ibn Məsud � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Hər bir namazın vaxtı gələndə Allah bir carçı (mələk) göndərir və o, belə 
deyir: “Ey Adəm övladları, 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”.1 
 

Ən xeyirli əməl 
 

۱٥٦ - نع دبع نِ اللَّهب ىشبح ىمثْعأَنَّ الْخ بِىالن  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَصئس الِ أَىملُ اَألعامِ طُولُ« قَالَ أَفْضييلَ. »الْقق فَأَى 
قَةدلُ الصقَالَ أَفْض »دهلِّ جقيلَ. »الْمق فَأَى ةرلُ الْهِجقَالَ أَفْض »نم رجا هم مرح اللَّه هلَييلَ. »عق فَأَى ادلُ الْجِهقَالَ أَفْض »نم 
داهج نيرِكشالْم هالبِم نويلَ. »فِْسهق لِ فَأَىالْقَت فرقَالَ أَش »نم رِيقأُه همد رقعو هادوج«. 

 
156. Abdullah ibn Hubşi əl-Xasami � rəvayət edir ki, Peyğəmbərdən � 
soruşdular: “Ən üstün əməl hansıdır?” O buyurdu: “Namazda qiyamın 
uzun olması”. Yenə soruşdular: “Ən üstün sədəqə hansıdır?” O buyurdu: 
“Kasıb olduqda verilən sədəqə”. Yenə soruşdular: “Ən üstün hicrət 
hansıdır?” O buyurdu: “Allahın haram buyurduğunu tərk etmək”. Yenə 
soruşdular: “Bəs ən üstün 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”.2 
 

Namazı gözləmək 
 

۱٥٧ - نةَ أَبِي عريرو قَالَ: قَالَ همِ أَبالْقَاس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأَ إِذَا: صضوكُ تدأَحي مف هتيب ى ثُمأَت جِدسي كَانَ الْمف الَةى صتح 
،جِعرقُلْ فَالَ يكَذَا يه كبشو نيب هابِعأَص. 

                                                 
1
 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 10104, 10252. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 

359. 
2 Əbu Davud, 1451. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 3833. 
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157. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Əbul-Qasim (yəni 
Muhəmməd peyğəmbər �) dedi: “Biriniz evində dəstəmaz alıb məscidə 
gələrsə, evinə qayıdana qədər namazdakı kimi sayılar. Amma belə etmə-
sin”- deyib, əl barmaqlarını bir-birinə keçirdi”.1 
 

 الصلَاةَ يرعى الْمسجِد أَتى ثُم جلُالر تطَهر إِذَا قَالَ أَنه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولِ عن يحدثُ عامرٍ بن عن عقْبةَ - ۱٥۸
بكَت لَه اهبكَات أَو هببِكُلِّ كَات ةطْوا خطُوهخإِلَى ي جِدسالْم رشع اتنسح دالْقَاعى وعرلَاةَ يالص كَالْقَانِت بكْتيو نم لِّنيصالْم 

ننيِ مح جرخي نم تيبى هتح جِعري هإِلَي. 

 
158. Uqbə ibn Amir � rəvayət edir ki, bir dəfə Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Dəstəmaz alıb namaz qılmaq üçün məscidə gedən kişiyə əməllərini yazan 
iki və ya bir mələyi məscidə doğru atdığı hər addıma görə on savab yazır. 
Evindən çıxıb evinə qayıdana qədər (məsciddə) oturaraq namazı gözləyən, 
namaz qılan mütilərdən yazılar”.2  
 

١٥۹ - نةَ أَبِى عريرولَ أَنَّ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالُ الَ « قَالَ صزي كُمدى أَحف الَةا صم تامالَةُ دالص هبِسحالَ ت هعنمأَنْ ي 
بقَلنإِلَى ي هلالَةُ إِالَّ أَهالص «.  

 
159. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Sizdən 
biriniz (məsciddə) namazı gözlədiyi və evə qayıtmasının qarşısını yalnız 
namaz aldığı müddətdə namazda sayılır”.3 
 

۱٦٠ - نةَ أَبِى عريرقَالَ :قَالَ ه بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالُ الَ« صزي دبى الْعف الَةا صى كَانَ مف جِدسالْم رظتنالَةَ، يا الصم لَم 
 »يحدثْ

 
160. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Peyğəmbər � belə 
buyurdu: “Bəndə məsciddə namazı gözlədiyi müddət ərzində dəstəmazı 
pozulmadıqca namazda olduğu kimi sayılır”.4  
 

١٦١ - نةَ أَبِى عريرولَ أَنَّ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكَةُ« قَالَصالَئلِّى الْمصلَى تأَ عكُمدا حم امى دف الَّهصى ملَّى الَّذص يهف 
 »علَيه تب اللَّهم ارحمه اللَّهم لَه اغْفر اللَّهم...«  »ارحمه اللَّهم لَه اغْفر اللَّهم يقُمِ أَو يحدثْ لَم ما

                                                 
1 əl-Hakim, 744. Hədis səhihdir. Bax: Səhih-Cami, 446. 
2 Əhməd, 17440, 17476; İbn Hibban, 2036. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 298. 
3 Muslim, 1062, 1542; Əhməd, 10308, 10313. 
4 əl-Buxari, 176. 
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161. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə 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!” 1  Digər 
rəvayətdə belə əlavə var: “...Allahım, onu bağışla! Allahım, ona rəhm et! 
Allahım, onun tövbəsini qəbul et!” 2 
 

ي سبِيلِ شتد بِه فَرسه فابعد الصالَة، كَفَارِسٍ  منتظر الصالَة من« قَالَ: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اِهللا  - ۱٦٢
 ».اِهللا علَى كَشحه، تصلِّي علَيِه مالَئكَةُ اِهللا مالَم يحدثُ أَو يقُوم، وهو في الرباط اَألكْبرِ

 
162. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “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 çəkən 
(kimi) sayılır”.3 
 

۱٦٣ - نةَ أَبِى عريرولَ أَنَّ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأَالَ« قَالَ ص كُمبِرا أُخو بِمحمي اللَّه ا بِهطَايالْخ فَعريو بِه اتجراغُ الدبإِس 
 .»الرباطُ فَذَلكُم اطُالرب فَذَلكُم الرباطُ فَذَلكُم الصالَة بعد الصالَة وانتظَار الْمساجِد إِلَى الْخطَا وكَثْرةُ الْمكَارِه علَى الْوضوِء

 
163. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Sizə 
Allahın günahları nə ilə sildiyini və dərəcələri nə ilə yüksəltdiyini xəbər 
verimmi? Çətin olsa belə, kamil şəkildə dəstəmaz almaq, məscidlərə 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!”4 
 

Sübh namazının fəziləti 
 

١٦٤ - نسِ عنِ أَنب كالولُ قَالَ قَالَ مسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص » نلَّى ما صنالَتلَ ، صقْبتاسا ونلَتبأَكَلَ ، قا ونتذَبِيح ، 
كفَذَل ملسى الْمالَّذ ةُ لَهمذ ةُ اللَّهمذو هولسوا فَالَ ، ررفخت ى اللَّهف هتمذ « 

 

                                                 
1 Əbu Davud, 469. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6727. 
2 Əhməd, 7424, 7637. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3823. 
3 Əhməd, 8610. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 450. 
4 ən-Nəsəi “Sunən” 143-144. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 187. 
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164. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim bizim qıldığımız namazı qılır, üzünü qibləmizə tərəf 
çevirir və kəsdiyimiz qurbandan yeyirsə, o, Allahın və Onun Elçisinin 
mühafizəsi altında olan müsəlmandır. Belə kimsələrin haqqına girməklə 
Allaha xəyanət etməyin”.1 
 

۱٦٥ -  بِىنِ النانَ عفْينِ سبِ بدنج نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ  ص»هتمى ذف وا اللَّهرفخفَالَ ت اللَّه ةمى ذف وفَه حبلَّى الصص نم«. 
 
165. Cundəb ibn Sufyan � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Kim Sübh namazını qılarsa, Allahın himayəsi altında olar. Elə isə Allahın 
himayəsində olanın haqqına girməklə Allaha xəyanət etməyin”.2  
 

Bu əməl Həcc və Ümrə savabını qazandırır 
 

۱٦٦ - عأَ نولُ قَالَ: الَقَ سِنسا رللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :نلَّى مص ريف الْفَج ةاعمج ثُم دقَع ذْكُرى اهللا يتح طْلُعت سمالش ثُم 
 تامة تامة تامة وعمرة حجة كَأَجرِ كانت ركْعتينِ صلَّى

 
166. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “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”.3 
 

Sübh və Əsr namazlarını qılan Cənnətə girər 
 

  »لْبردينِ دخلَ الْجنةَمن صلَّى ا« :قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمأَنَّ رسولَ اللَّه عن أَبِي موسى  - ۱٦٧
 
167. Əbu Musa4 � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � buyurdu: “Kim iki sərini 
(Sübh və Əsr namazlarını) qılarsa, Cənnətə girər”.5 
 

                                                 
1 əl-Buxari, 378, 391. 
2 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 13032. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 3565. 
3 İbn Həcər “Ravdatul-Muhəddisin” 4617. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6346. 
4 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. 
5 əl-Buxari, 540, 574; Muslim, 635, 1004, 1469. 
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لَن يلج النار أَحد صلَّى قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ  يقُولُ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ سمعت قَالَ أَبِيه عن رؤيبةَ بنِ عمارةَ - ۱٦۸
رصالْعو رنِي الْفَجعا يوبِهلَ غُرقَبو 

 
168. Umara ibn Ruveybə atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: “Mən 
Allah Elçisinin � belə buyurduğunu eşitmişəm: “Günəş doğmadan və 
batmadan əvvəl Sübh və Əsr namazlarını qılan kimsə Cəhənnəm oduna 
girməz!”1 
 

Məğrib namazını vaxtında qılmaq 
 

۱٦۹ - نع ثَدرنِ مب دبع ا قَالَ اللَّهلَم ما قَدنلَيو عأَب وبا أَيةُ غَازِيقْبعو نرٍ بامع ذئمولَى يع رصم رفَأَخ رِبغالْم فَقَام هو إِلَيأَب 
وبفَقَالَ أَي :ا لَهم هذالَةُ ها الصةُ؟ يقْبا فَقَالَ: علْنغا قَالَ:. شأَم تعمولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ: صالُ الَ« يزى تتأُم 
  »النجوم تشتبِك أَنْ إِلَى الْمغرِب يؤخروا لَم ما -  الْفطْرة علَى قَالَ أَو -  بِخيرٍ

 
169. Rəvayət edilir ki, Mərsəd ibn Adbullah � demişdir: “Əbu Əyyub 
cihad üçün bizim yanımıza gələndə, Uqbə ibn Amir həmin vaxt Misir 
valisi idi. O, Məğrib namazını gecikdirdikdə, Əbu Əyyub durub ona belə 
dedi: “Bu nə namazdır, ey Uqbə?” O dedi: “Başımız qarışdı”. Əbu Əyyub 
dedi: “Məgər sən Allah Elçisinin �: “Ümmətim Məğrib namazını ulduzlar 
görsənən vaxta qədər gecikdirməyincə xeyir içində - yaxud fitrət üzərində 
olacaqdır”- buyurduğunu eşitməmisən?!”2 

 
İşa və Sübh namazlarını camaatla qılmaq 

 
فَقَالَ يا  مانُ بن عفَّانَ الْمسجِد بعد صلَاة الْمغرِبِ فَقَعد وحده فَقَعدت إِلَيهدخلَ عثْ قَالَ عمرةَ أَبِى بن الرحمنِ عبد حدثَنا - ۱٧٠

 ولَ اللَّهسر تعمي سأَخ نابلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ  صي» نلَّى ماَء صشى الْعف ةاعما جمفَكَأَن قَام فلِاللَّ نِصي نملَّى وص حبالص 
 .» كُلَّه اللَّيلَ صلَّى فَكَأَنما جماعة فى

 
170. Rəvayət edilir ki, Abdur-Rahmən ibn Amra � demişdir: “Osman ibn 
Əffan Məğrib namazından sonra məscidə daxil oldu və oturdu. O, tək 
oturmuşdu, mən də onun yanında oturdum. Osman mənə dedi: “Ey 
qardaşım oğlu! Mən Allah Elçisinin � belə buyurduğunu eşitmişəm: “Kim 

                                                 
1 Muslim, 634, 1003, 1468. 
2 Əbu Davud, 418. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 609. 
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İşa namazını camaatla qılarsa, gecənin yarısını namaz qılmış kimidir. Kim 
də Sübh namazını camaatla qılarsa, bütün gecəni namaz qılmış kimidir”.1 
 

İşa namazının fəziləti 
 

۱٧١ - نع دبع نِ اللَّهرٍو بما قَالَ عنلَّيص عولِ مسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص رِبغالْم عجفَر نم عجر قَّبعو نم قَّباَء عفَج 
 أَبوابِ من بابا فَتح قَد ربكُم هذَا أَبشروا« فَقَالَ ركْبتيه عن حسر قَد و النفَس فَزهح قَد مسرِعا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ
  »أُخرى ينتظرونَ وهم فَرِيضةً قَضوا قَد عبادى إِلَى انظُروا يقُولُ الْمالَئكَةَ بِكُم يباهى السماِء

 
171. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr � demişdir: “Biz Allah Elçisi � 
ilə birlikdə Məğrib namazını qıldıqdan sonra bizdən gedən getdi, qalan da 
qaldı. Birdən Allah Elçisi � təngənəfəs və dizləri açıq halda tələsik gəldi və 
dedi: “Sizə müjdə olsun! Budur, Rəbbiniz səma qapılarından birini açmış, 
mələklərin qarşısında sizinlə öyünərək buyurur: “Qullarıma baxın! Artıq 
bir fərzi yerinə yetirib digərini gözləyirlər!”2 
 

۱٧٢ -  بِىالن رسٍ قَالَ أَخأَن نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاِء صشالَةَ الْعقَالَ  ص لَّى ثُمص لِ، ثُماللَّي فا «إِلَى نِصوا، أَمامنو اسلَّى النص قَد
 » .إِنكُم فى صالَة ما انتظَرتموها

 
172. Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Bir dəfə Peyğəmbər � İşa nama-
zını gecənin yarısına qədər gecikdirdi. Sonra namazı qıldırdı və belə bu-
yurdu: “İnsanlar namaz qılıb yatdılar. Siz isə namazı gözlədikcə, namazda 
sayılırsınız”.3 
 

Kəffarələr 
 

۱٧٣ - نع اذعنِ ملٍ ببنِ جع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هقَالَ بِطُولى« وإِن تسعن تفَاسا ثْقَلْتمون تأَيى فَربى رنِ فسأَح ةورص 
 عن اللَّه عبد بن جهضم حدثَنا الْيشكُرِى هانِئ أَبو هانِئ بن معاذُ حدثَنا بشارٍ بن محمد حدثَنا. »اَألعلَى الْمُأل يختصم فيم فَقَالَ
 يخامر بنِ مالك عن حدثَه أَنه الْحضرمى عائشٍ بنِ الرحمنِ عبد عن سالَّمٍ أَبِى عن سالَّمِ بنِ زيد عن كَثريٍ أَبِى بنِ يحيى

ىككْسالس نع اذعنِ ملٍ ببقَالَ ج بِستا احنولُ عسر لَ اللَّهع لَّى اللَّهصلَّمسو هي ذَات اةغَد نع الَةحِ صبى الصتا حنداَءى كرتن نيع 
 لَنا الَقَ بِصوته دعا سلَّم فَلَما صالَته فى وتجوز صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ فَصلَّى بِالصالَة فَثُوب سرِيعا فَخرج الشمسِ

 فَتوضأْت اللَّيلِ من قُمت إِنى الْغداةَ عنكُم حبسنِى ما سأُحدثُكُم إِنى أَما« قَالَ ثُم إِلَينا انفَتلَ ثُم. »أَنتم كَما مصافِّكُم علَى«

                                                 
1 Muslim, 656, 1049, 1523; İbn Hibban, 2056. 
2 İbn Macə, 801, 850. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 661.  
3 əl-Buxari, 572, 661. 
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تلَّيصا وم رى قُدل تسعى فَنى فالَتى صتح تاسا فَإِذَا ثْقَلْتى أَنببِر كاربالَى تعتى ونِ فسأَح ةورا فَقَالَ صي دمحم .قُلْت كيلَب 
بقَالَ .ر يمف مصتخُأل يلَى الْماَألع رِى الَ قُلْتا. أَدقَالَ ثَالَثًا قَالَه هتأَيفَر عضو كَفَّه نيب فَىكَت تىح تدجو درب هلامأَن نيب ىيثَد 

 قُلْت هن ما قَالَ الْكَفَّارات فى قُلْت اَألعلَى الْمُأل يختصم فيم قَالَ رب لَبيك قُلْت. محمد يا فَقَالَ وعرفْت شىٍء كُلُّ لى فَتجلَّى
ىشامِ مإِلَى اَألقْد مالْجاتاع لُوسالْجى وف اجِدسالْم دعب اتلَواغُ الصبإِسوِء وضى الْوف اتوهكْرقَالَ. الْم يمف قُلْت امامِ إِطْعالطَّع 
نيلالَةُ الْكَالَمِ والصلِ وبِاللَّي اسالنو املْ قَالَ .نِيس .قُلْت مى اللَّهإِن أَلُكأَس لَفع اتريالْخ كرتو اتكَرنالْم بحنيِ واكسأَنْ الْمو 
رفغى تنِى لمحرتإِذَا وو تدةَ أَرنتمٍ ففَّنِى قَووفَت رغَي ونفْتم أَلُكأَس كبح بحو نم كبحي بحلٍ ومع بقَرإِلَى ي كبقَالَ. »ح 

 »تعلَّموها ثُم فَادرسوها حق إِنها« صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ
 
173. Muaz ibn Cəbəl � rəvayət edir ki, bir dəfə Allah Elçisi � Sübh nama-
zına gecikirdi, hətta az qala günəş çıxacaqdı. Birdən tələsik gəldi və nama-
za iqamə verildi. Allah Elçisi � namazı yüngül qıldırdı. Salam verdikdən 
sonra uca səslə: “Sıralarda olduğunuz kimi qalın!”- dedi. Sonra bizə tərəf 
dönərək buyurdu: “Sübhə gecikməyimin səbəbini sizə söyləyəcəyəm. Gecə 
qalxıb dəstəmaz aldım və mənə təqdir olunan qədər namaz qıldım. Birdən 
namazımda mürgülədim, hətta yuxum ağırlaşdı və mən bu arada Uca 
Rəbbimi ən gözəl surətdə gördüm. O buyurdu: “Ey Muhəmməd!” Mən 
dedim: “Əmrinə müntəzirəm, ey Rəbbim!” Allah buyurdu: “Mələklər nə 
haqda mübahisə edirlər?” Mən dedim: “Bilmirəm!” Bunu üç dəfə təkrar-
ladı. 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: “Kəffarələr1 haqqında”. O buyurdu: “Nədir onlar?” 
Mən dedim: “Camaat namazlarına piyada getmək, namazlardan sonra 
məscidlərdə oturub növbəti namazı gözləmək, soyuqda dəstəmazı tam 
almaq”. Allah buyurdu: “Sonra nə haqda?” Mən dedim: “Yemək yedirt-
mək, mülayim söz söyləmək, insanlar yatdığı vaxt namaz qılmaq”. Allah 
buyurdu: “İstə!” Mən dedim: “Allahım! Səndən xeyir işlər görməyi, pis 
işlərdən uzaq olmağı, kasıbları sevməyi, məni bağışlamağını, mənə rəhm 
etməyini və hər hansı bir qövmü fitnəyə salmaq istədikdə, fitnəyə düşmə-
miş canımı almağını diləyirəm. Səndən Sənin və Səni sevənin məhəb-
bətini qazanmağımı və məhəbbətinə yaxınlaşdıracaq hər bir əməli sev-

                                                 
1 Kəffarə - günahın əvəzinə keçən, günahları yuyan əməllər mənasında işlədilir. 
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məyi istəyirəm”.1 Allah Elçisi � dedi: “Bu yuxu haqdır, bunları yaxşıca 
öyrənin”.2 
 

وإِعمالُ اَألقْدامِ إِلَى  إِسباغُ الوضوِء علَى الْمكَارِه« :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  عن علي بنِ أَبِي طَالبٍ - ۱٧٤
اجِدسالًالْمطَاياَ غَسِسلُ الْخغي الَةالص دعب الَةالص ظَارتانو ،.«  

 
174. Rəvayət edilir ki, Əli ibn Əbu Talib � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Çətin şəraitdə3 dəstəmazı kamil şəkildə almaq, məscidə piyada 
getmək və bir namazdan sonra digər namazı gözləmək günahları yuyub 
aparır”.4 
 

 ، كَفَّارات وثَالثٌ ، منجيات وثَالثٌ ، مهلكَات ثَالثٌ: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ قَالَ:  قَالَ ، عمر ابنِ عنِ - ۱٧٥
 ، الْغضبِ في فَالْعدلُ:  الْمنجيات وأَما.  بنفِْسه الْمرِء وإِعجاب ، متبع وهوى ، مطَاع حفَش:  الْمهلكَات فَأَما.  درجات وثَالثٌ

 وإِسباغُ ، الصالة بعد الصالة ظَارفَانت:  الْكَفَّارات وأَما.  والْعالنِية السر في اللَّه وخشيةُ ، والْغنى الْفَقْرِ في والْقَصد ، والرضى
 والناس ، بِاللَّيلِ وصالةٌ ، السالمِ وإِفْشاُء ، الطَّعامِ فَإِطْعام:  الدرجات وأَما.  الْجماعات إِلَى اَألقْدامِ ونقْلُ ، السبرات في الْوضوِء

امنِي  . 

 
175. Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Üç həlak, üç xilas, üç kəffarə və üç dərəcə var. Həlak olmağa 
gəlincə, bu, xəsis olmaq, nəfsə uymaq və özünü bəyənməkdir. Xilas 
olmağa gəlincə, bu, qəzəb və razılıq anında ədalətli olmaq, kasıblıqda da, 
zənginlikdə də mötədil olmaq, gizlində də, aşkarda da Allahdan 
qorxmaqdır. Kəffarələrə gəlincə, bu, bir namazdan sonra digər namazı 
gözləmək, çətin vəziyyətdə dəstəmazı kamil şəkildə almaq və camaatla 
(namaz qılmaq) üçün getdikdə addımları çoxaltmaqdır. Dərəcələrə gəlincə, 
bu, yemək yedizdirmək, salamı yaymaq və gecə insanlar yatarkən namaz 
qılmaqdır”.5 

                                                 
1 Transkripsiyası: Alla:hummə inni: əs'əlukə fi'ləl-xayra:ti va tərkəl-munkəra:ti va hubbəl mə-
sə:kini va ən təğfira li: və tərhəməni: va izə: əradtə fitnətə qaumin fətəvaffəni: ğayra məf-
tu:nin. Əs'əlukə hubbəkə va hubbə mən yuhibbukə va hubbə aməlin yuqarribu ilə: hubbikə. 
2 ət-Tirmizi, 3235, 3543. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 747. 
3 Yəni, soyuq və ya xəstəlik səbəbilə. 
4 əl-Hakim, 456. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 926. 
5 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 651. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 3045. 
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Məscidə uzaq yerdən gəlmək 
 

 }وآثَارهم قَدموا ما ونكْتب{ فَنزلَت وايقْترِب أَنْ فَأَرادوا الْمسجِد من منازِلُهم بعيدةً اَألنصار كَانت قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ - ۱٧٦
 .فَثَبتوا قَالَ

 
176. Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Ənsarların evləri məscid-
dən uzaq idi və onlar (məscidə) yaxın yerə köçmək istəyirdilər. Ona görə 
bu ayə nazil oldu: “Onların bu dünyada törətdiklərini və tərk etdiklərini 
yazan Bizik” (Yasin, 12) - və onlar yerlərində qaldılar”.1 
 

 ».اَألبعد فَاَألبعد من الْمسجِد أَعظَم أَجراً« قَالَ: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعنِ النبِي  عن أَبِي هريرةَ - ۱٧٧
 
177. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Məscidə 
ən uzaq yerdən gələnin mükafatı daha böyükdür”.2 
 

۱٧۸ -  نى أَبِىعوسقَالَ :قَالَ م بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :»ظَماسِ أَعا النرى أَجف الَةالص مهدعأَب عفَأَبمهى، دشمى مالَّذو 
رظتنالَةَ يى الصتا حهلِّيصي عامِ ماِإلم ظَما أَعرأَج نى ملِّى الَّذصي ثُم امني«.  

 

178. Rəvayət edilir ki, Əbu Musa � demişdir: “Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“(Camaatla birlikdə) namaz qıldıqlarına görə ən böyük mükafatı (məscidə 
gələndə) ən uzaq məsafəni qət edənlər qazanırlar. İmamla birgə namaz 
qılmaq üçün namazı gözləyənin mükafatı isə namazı qılan kimi yıxılıb-
yatan kimsənin mükafatından daha böyükdür”.3 
 

İmamın qıldırdığı namaz 
 

تفْعلُ ولَك من الْقدمِ ما لَك؟ نا أَبو حازِمٍ قَالَ: كَانَ سهلُ بن سعد الساعدى يقَدم فتيانَ قَومه يصلُّونَ بِهِم فَقيلَ لَه: حدثَ - ۱٧۹
 ولَ اللَّهسر تعمى سقَالَ: إِنلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ:  صي»اَء اِإلمإِنْ أَسو ملَهو فَلَه نسفَإِنْ أَح نامض نِى  -امعالَ  -يو هلَيفَع

هِملَيع.« 
 
179. Rəvayət edilir ki, Əbu Hazim � demişdir: “Səhl ibn Səd əs-Səidi � 
qövmünün gənclərini namaz qıldırmaq üçün önə keçirərdi. Soruşdular: 

                                                 
1 İbn Macə, 785, 834. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 305. 
2 Əbu Davud, 556. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 306. 
3 əl-Buxari, 614, 651. 
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“Sən yaşlı olduğun halda nəyə görə belə edirsən?” O, belə cavab verdi: 
“Mən Allah Elçisinin � belə buyurduğunu eşitdim: “İmam zamindir. Əgər 
o, (imamlığı) yaxşı edərsə, həm ona, həm də qılanlara savab yazılar. Yox, 
əgər o, (imamlığı) yaxşı etməzsə, ona (günah) yazılar, qılanlara isə yazıl-
maz”.1 
 

۱۸٠ - نةَ أَبِي عريرلَ اِهللا  هوسأَنَّ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ: ص » غَفَرةَ، وماُهللا اَألئ دشفَأَر ،نمتؤذِّنُ مؤالْمو ،نامض اماِإلم
ذِّنِنيؤلْمل.« 

 
180. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “İmam 
zamin, müəzzin isə etibar olunandır. Allah imamları doğru yola yönəltsin, 
müəzzinləri də bağışlasın!”2 
 

نِ يؤم أَحدهما صاحبه، أَزكَى عند اِهللا من صالَةُ رجلَي« قَالَ: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعن قَبات بنِ أَشيم أَنَّ رسولَ اِهللا  - ۱۸١
أَحدهم، أَزكَى عند اِهللا صالَةُ أَربعه يؤمهم أَحدهم، أَزكَى عند اِهللا من صالَة ثَمانِية تترى، وصالَةُ ثَمانِية يؤمهم  صالَة أَربعه تترى

 الَةص نىمرتت ئَهم.« 
 
181. Qabbət ibn Əşyəm � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “İki 
kişinin biri imam duraraq namaz qılmaları dörd nəfərin ayrılıqda qıldıq-
ları 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“.3 
 

Vaxtında qılınan namaz 
 

۱٨٢ -  ولَ اللَّهسر أَلْتقَالَ: س ودعسنِ مب اللَّه دبع نعصلَّمسو هلَيع لُ؟ قَالَ: لَّى اللَّهلِ أَفْضمالْع ا«: أَيهقْتوالَةُ لقَالَ:  »الص
  رعاًء علَيه.فَما تركْت أَستزِيده إِالَّ إِ »الْجِهاد في سبِيلِ اللَّه«قَالَ: قُلْت: ثُم أَي؟ قَالَ:  »بِر الْوالدينِ«قُلْت: ثُم أَي؟ قَالَ: 

 
182. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Məsud � demişdir: “Mən Allah Elçisin-
dən � 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?” 
                                                 
1 İbn Macə, 981; əl-Buxari, 653, 694. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1767. 
2 İbn Hibban, 1670. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Sahih ət-Tərğib vat-Tərhib, 217. 
3 əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 4745. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 3836. 
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O buyurdu: “Allah yolunda cihad etmək”. Mən onu yormaq istəmədiyim 
üçün ona bundan artıq sual vermədim”.1 
 

Çöllükdə qılınan namaz 
 

فَحانت الصالَة، فَلْيتوضأ فَإِن  إِذَا كَانَ الرجلُ بِأرضٍ قي« :ى اللَّه علَيه وسلَّمصلَّعن سلْمانَ الْفَارِسي قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  - ۱٨٣
 ودنج نم لْفَهلَّى خص أَقَامإِنْ أَذَّنَ ولَكَاه، وم هعلَّى مص م، فَإِن أَقَامميتاَء فَلْيجِد مي ى طَلَمرا الَ ياِهللا مفَاهر.« 

 
183. Rəvayət edilir ki, Salman əl-Farisi2 � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “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, onun arxasında 
Allahın ucu-bucağı görünməyən orduları namaz qılar”.3 
 

 وحده صالَته علَى تزِيد جماعة في الرجلِ صالَةُ«: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعن أَبِي سعيد الْخدرِي قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  - ۱٨٤
 »درجةً خمِسني صالَته بلَغت وسجودها وركُوعها وضوَءها فَأَتم فَالَة بِأَرضِ صالَّها فَإِذَا درجةً وعشرِين خمساً

 
184. Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Allah Elçisi � 
buyurdu: “Bir kişinin camaatla qıldığı namazı tək qıldığı namazından iyir-
mi beş dərəcə üstündür. Namazın dəstəmazına, rukusuna və səcdələrinə 
tam riayət edərək səhrada qıldığı namaz isə əlli dərəcə üstün olar”.4 
 

Namaz vacibdir 
 

۱٨٥ - نانَ عثْمنِ عفَّانَ بقَالَ: قَالَ ع ولُراِهللا س لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :»نم مللَاةَ أَنَّ عالص قح اجِبلَ وخةَ دنالْج«. 
 
185. Rəvayət edilir ki, Osman ibn Əffan � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim namazın vacib haqq olduğunu bilərsə, Cənnətə daxil 
olar”.5 

                                                 
1 Muslim, 120, 252, 262. 
2 Əbu Abdullah Salman əl-Farisi � Peyğəmbərin � səhabələrindən olub. Hicrətin 35-ci ilində 
Mədaində vəfat etmişdir. 
3 Abdur-Razzaq “Musannəf” 1955. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 414. 
4 Abd ibn Humeyd “Musnəd” 976. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3824. 
5 Əhməd, 423; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 2551, “Sunənul-Kubra” 1745. Hədis həsən li-ğeyrihi-
dir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 382. 
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الصالَةُ ثَالَثَةُ أَثْالَث، الطُّهور ثُلثٌ، والركُوع ثُلُثٌ، والسجود « :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  عن أَبِي هريرةَ - ۱٨٦
 رائس هنقُبِلَ مو ،هنم ا قُبِلَتقِّها بِحاهأَد نثُلُثٌ؛ فَمهلمع رائس هلَيع در ،هالَتص هلَيع تدر نمو ،هلمع« 

 
186. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Namaz üç hissədən ibarətdir; üçdə biri təmizlik, üçdə biri ruku, 
üçdə biri də səcdə. 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”.1 
 

Namazda olan səfin fəziləti 
 

۱٨٧ - نةَ عشائع ولُ اِهللا قَالَتسلَّى: قَالَ رص لَّمسو هلَيع ي اللَّها فتيب ى لَهنب ةً، أَوجرا دبِه اللَّه هفَعر في صةً فجفُر دس نم :
.ةنالْج  

 
187. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � buyurdu: “Kim 
namazdakı səfin bir boşluğunu doldurarsa, Allah onu bir dərəcə yüksəldər 
və Cənnətdə ona bir ev tikər”.2 
 

۱٨۸ - نع  ولُ اللَّهسقَالَ ر ةَ قَالَتشائعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص » دس نمو فُوفلُونَ الصصي ينلَى الَّذلُّونَ عصي هكَتالَئمو إِنَّ اللَّه
اللَّه هفَعةً رجةً فُرجرا دبِه .« 

 
188. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Həqiqətən, Allah və Onun mələkləri (namazdakı) səfləri dolduranlara 
salavat edirlər. Kim səfdəki bir boşluğu doldurarsa, Allah onu bir dərəcə 
yüksəldər”.3 
 

۱٨۹ -  ولَ اللَّهسأَنَّ ر رمنِ عب اللَّه دبعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوا  صينللَلَ ووا الْخدسبِ واكنالْم نياذُوا بحو فُوفوا الصيمقَالَ أَق
وا فُرذَرلَا تو انِكُموي إِخدى بِأَييسقُلْ عي لَم انِكُموي إِخدبِأَياللَّه ها قَطَعفص قَطَع نمو اللَّه لَهصا وفلَ صصو نمو طَانيلشل اتج 

 
189. İbn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Səfləri 

                                                 
1 əl-Heysəmi “Kəşful-Əstər an Zəvaidul-Bəzzər” 349. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib 
vat-Tərhib, 539, Silsilə əs-Səhihə, 2537. 
2 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 5795; İbn Əbu Şeybə “Musnəd” 3844. Hədis səhih li-ğeyrihidir. 
Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 505. 
3 İbn Macə, 995, 1048. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 1843; Silsilə əs-Səhihə, 2532. 
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düzəldin, çiyinlərinizi birləşdirin, boş yerləri doldurun, qardaşlarınızla 
mülayim davranın və şeytan üçün boş yer buraxmayın! Kim səfi birləş-
dirərsə, Allah onu birləşdirər. Kim də səfi kəsərsə, Allah onu kəsər1”.2 
 

۱۹٠ - نةَ أَبِي عامولُ قَالَ قَالَ أُمسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ ص اللَّه هكَتلَائمو صلَى لُّونَيع فلِ الصا قَالُوا الْأَوولَ يسر اللَّه 
صلَّى  اللَّه رسولُ قَالَ الثَّانِي وعلَى قَالَ الثَّانِي وعلَى اللَّه رسولَ يا قَالُوا الْأَولِ الصف علَى يصلُّونَ وملَائكَته اللَّه إِنَّ قَالَ الثَّانِي وعلَى

 بِمنزِلَة بينكُم يدخلُ الشيطَانَ فَإِنَّ الْخلَلَ وسدوا إِخوانِكُم أَيدي في ولينوا مناكبِكُم بين وحاذُوا صفُوفَكُم سووا ه علَيه وسلَّماللَّ
ذَفنِي الْحعي لَادأَو أْنالض ارغإِنَّ ...الص اللَّه  زلَّعجو هكَتلَائملُّونَ وصلَى يع فلِ الصالْأَو أَو فُوفلِ الصالْأُو.... كُماريخ كُمنأَلْي 
 فَسدها الصف في فُرجة إِلَى رجلٌ مشاها خطْوة من أَجرا أَعظَم خطْوة من وما ، الصالة في مناكبا

 
190. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
du: “Həqiqətən, Allah və Onun mələkləri birinci səfdə duranlara salavat 
edirlər”. Səhabələr dedilər: “Ey Allahın Elçisi, ikinci səfdə duranlara da?” 
O buyurdu: “Həqiqətən, Allah və Onun mələkləri birinci səfdə duranlara 
salavat edirlər”. Səhabələr dedilər: “Ey Allahın Elçisi, ikinci səfdə duran-
lara da?” O buyurdu: “İkinci səfdə duranlara da”. Allah Elçisi � dedi: 
“Səflərinizi düzəldin, çiyinlərinizi bərabərləşdirin və (səfə daxil olmaq 
istəyənlər üçün) çiyinlərinizi yumşaldın, 3  boşluqları doldurun, çünki 
şeytan sizin aranızdan balaca quzular kimi keçər”.4 Digər rəvayətlərdə belə 
deyilir: “Həqiqətən, Allah � və Onun mələkləri birinci və ya ön səflərdə 
duranlara salavat edirlər”.5 “Sizin ən xeyirliniz namazda çiyni (səfə daxil 
olmaq istəyənlər üçün) yumşaq olanınızdır. Kişinin səfi doldurmaq üçün 
atdığı addımdan mükafatı daha böyük addım yoxdur”.6 
 

 ».إِنَّ من تمامِ الصالَة إِقَامةُ الصف« :يه وسلَّمصلَّى اللَّه علَعن جابِرِ بنِ عبد اِهللا قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  - ۱٩١
 
191. Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Həqiqətən, səfin düz olması namazın kamilliyindəndir”.7 

                                                 
1 Yəni kim səfi birləşdirərsə, Allah ona Öz rəhmətini çatdırar. Kim səfi ayırarsa, Allah da onu 
Öz rəhmətindən ayırar. (İslam Fiqhi, səh. 184). 
2 Əbu Davud, 570. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 495. 
3 Yəni səfdən keçmək istəyəni sıxmamaq və keçməyinə imkan yaratmaq nəzərdə tutulur. 
4 Əhməd, 22263, 22317. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 491. 
5 Əhməd, 17641, 18390. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 492. 
6 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 5240, “Mucəmul-Kəbir” 937. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: 
Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 504. 
7 Əhməd, 14494. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 2225. 
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Azan verməyin fəziləti 
 

 لَه يغفَر والْمؤذِّنُ الْمقَدمِ الصف علَى يصلُّونَ ومالَئكَته اللَّه إِنَّ« قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه نبِى أَنَّ عازِبٍ بنِ الْبراِء عنِ - ۱٩٢
دبِم هتوص قُهدصيو نم هعمس نطْبٍ مابِسٍ ريو لَهثْلُ ورِ مأَج نلَّى مص هعم« 

 

192. əl-Bəra ibn Azib � rəvayət edir ki, Allahın Peyğəmbəri � buyurdu: 
“Allah və Onun mələkləri birinci səfdə duranlara salavat edirlər. Müəzzi-
nin səsinin çatacağı yer qədər günahları bağışlanır. Onun səsini eşidən yaş 
və quru nə varsa, onu təsdiq edir və ona onunla birlikdə namaz qılanların 
savabı qədər savab yazılır”.1 
 

۱٩٣ - نع دبنِ اِهللا عب دبنِ عمحنِ الرةَ أَبِي بعصعص ، نع كَانَ ، أَبِيهو وهي أَبرِ فجَأَبِي ح يدعس رِيدي قَالَ:  قَالَ,  الْخو لأَب 
يدعإِذَا:  س تي كُني فادوالْب ، فَعفَار كتوص ي ، بِاَألذَانفَإِن تعمولَ سسلَّى اِهللا راهللا ص هليع لَّمقُولُ وسالَ«:  ي هعمسي جِن ، 

 .»لَه شهِد إِالَّ ، حجر والَ ، شجر والَ ، إِنس والَ
 

193. Abdullah ibn Abdur-Rahmən ibn Əbu Sasaə atasından � rəvayət edir 
ki, atası Əbu Səid əl-Xudrinin dizinin dibində böyümüşdü, Əbu Səid ona 
belə dedi: “Obada olduğun zaman azanı yüksək səslə oxu! Çünki mən 
Allah Elçisinin belə buyurduğunu eşitmişəm: “Müəzzinin səsini eşidən elə 
bir cin, insan, ağac və daş yoxdur ki, (Qiyamət günü) ona şahidlik etmə-
sin”.2  
 

۱٩٤ - نةَ أَبِي عريرقَالَ ، ه  :تعمس ني مولَ فسلَّى اِهللا راهللا ص هليع لَّمقُولُ وسذِّنُ« : يؤالْم فَرغي لَه دم هتوص تسيورفغ لَه 
 .»بينهما ما عنه ويكَفَّر حسنةً وعشرونَ خمس لَه يكْتب الصالَة وشاهد ويابِسٍ رطْبٍ كُلُّ

 

194. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitmişəm: “Səsinin çatdığı yerə qədər müəzzinin gü-
nahları 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 bağışlanır”.3 
 

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

                                                 
1 ən-Nəsəi “Sunən” 646, 653. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 235. 
2 İbn Macə, 723, 772. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Sunən İbn Macə, 591. 
3 İbn Macə, 724, 773; Əbu Davud, 528. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 667. 
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195. İbn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � 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”.1 
 

قُلْ كَما « وسلَّم عليه اهللا صلَّىوننا. فَقَالَ رسولُ اللَّه عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو أَنَّ رجالً قَالَ يا رسولَ اللَّه إِنَّ الْمؤذِّنِني يفْضلُ - ۱٩٦
طَهعلْ تفَس تيهتقُولُونَ فَإِذَا اني« 

 
196. Abdullah ibn Amr � rəvayət edir ki, bir kişi: “Ey Allahın Elçisi, 
müəzzinlər bizdən üstün oldular”- dedi. Allah Elçisi � buyurdu: “Onların 
söylədikləri kimi de, bitirdikdən sonra istədiyini dilə, sənə veriləcək”.2  
 

۱٩٧ - نسٍ عولُ قَالَ ، أَنسلَّى اِهللا راهللا ص هليع لَّمإِذَا«: وس يودن الَةبِالص تحفُت ابواِء أَبمالس جِيبتاساُء وعالد«. 

 
197. Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Namaza azan verildikdə səma qapıları açılır və dua qəbul olunur”.3 
 

۱٩۸ - تعمةَ ساوِيعم نانَ أَبِى بفْيولُ قَالَ قَالَ سسر لَّى اللَّهاهللا ص هليع لَّمونَ« وسذِّنؤلُ الْماسِ أَطْواقًا الننأَع موي ةاميالْق«. 
 
198. Rəvayət edilir ki, Muaviyə ibn Əbu Sufyan � Allah Elçisinin � belə 
buyurduğunu eşitmişdir: “Qiyamət günü müəzzinlər boyunları ən uzun 
olan insanlardır”.4 
 

۱٩۹ - نةَ عقْبنِ عرٍ بامقَالَ ع تعمس سولَر لَّى اللَّهاهللا ص هليع لَّمقُولُ وسي »بجعي كبر نى ماعمٍ رى غَنأْسِ فر ةيظلِ شبالْج 
 وأَدخلْته لعبدى غَفَرت قَد ىمن يخاف الصالَةَ ويقيم يؤذِّنُ هذَا عبدى إِلَى انظُروا عز وجلَّ اللَّه فَيقُولُ ويصلِّى بِالصالَة يؤذِّنُ
 »الْجنةَ

 
199. Rəvayət edilir ki, Uqbə ibn Amir � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə dediyini eşitdim: “Rəbbin dağın başında qoyun otaran çobanın azan 
verib namaz qılmasına təəccüb edir.5 Allah � belə buyurur: “Bu quluma 

                                                 
1 İbn Macə, 728, 777. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 678. 
2 Əbu Davud 524, 526. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 256.  
3 Əbu Yalə, 4072. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 803, Silsilə əs-Səhihə, 1413. 
4 Muslim, 580, 878; İbn Macə, 725, 774. 
5 Allahın sifətlərinin necəliyi barəsində fikir yürütmək olmaz. 
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baxın! Məndən qorxduğuna görə azan verib namaz qılır. Artıq Mən 
qulumu bağışladım və Cənnətə daxil etdim”.1 
 

٢٠٠ -  نةَ أَبِىعريرولَ أَنَّ هسر لَّى اللَّهاهللا ص هليع لَّمقَالَ وس: »لَو لَمعي اسا النى ماِء فدال النوفلِ، صاَألو ثُم وا لَمجِدأَنْ إِالَّ ي 
  »حبوا ولَو َألتوهما والصبحِ الْعتمة فى ما يعلَمونَ ولَو إِلَيه، الَستبقُوا التهجِريِ فى ما يعلَمونَ ولَو الَستهموا، علَيه يستهِموا

 
200. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Əgər 
insanlar azan verməyin və namazda birinci sırada (durmağın nə qədər 
xeyirli və bərəkətli) olduğunu bilsəydilər və buna nail olmaq üçün püşk at-
maqdan 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) qılma-
ğın (nə qədər xeyirli və bərəkətli) olduğunu bilsəydilər, bu namazları 
qılmaq üçün dizləri üstündə sürünə-sürünə də olsa, məscidə gələrdilər”.2  
 

Quba' məscidinin fəziləti 
 

 لَه كَانَ صالَةً فيه فَصلَّى قُباٍء مسجِد أَتى ثُم هبيت فى تطَهر من« وسلَّم عليه اهللا صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ حنيف بن سهلُ قَالَ - ٢٠١
 .»عمرة كَأَجرِ

 
201. Rəvayət edilir ki, Səhl ibn Huneyf � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim evində təmizlənər, sonra Quba' məscidinə gedib orada 
namaz qılarsa, ona ümrə savabı kimi yazılar”.3 
 

Peyğəmbər � məscidinin fəziləti 
 

٢٠٢ - نةَ أَبِي عريرقَالَ ه :تعمولَ سسر لَّى اللَّهاهللا ص هليع لَّمقُولُ وسي :»ناَء مي ججِدسذَا، مه لَم هأْترٍ إِالَّ ييخل هلَّمعتي أَو 
،هلِّمعي وزِ فَهنبِملَة داهجي الْمبِيلِ فس ،اللَّه نماَء ورِ جيغل كذَل وفَه زِلَةنلِ بِمجالر ظُرناعِ إِلَى يتم رِهغَي«. 

 
202. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitdim: “Kim mənim bu məscidimə yalnız xeyir öyrən-

                                                 
1 ən-Nəsəi “Sunən” 660, 666, 674. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 247. 
2 əl-Buxari, 580, 615. 
3 İbn Macə, 1412, 1477. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1181. 
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mək və ya öyrətmək məqsədilə gələrsə, o kimsə Allah yolunda savaşan 
mücahidin mərtəbəsindədir. Kim də bundan başqa bir məqsədlə gələrsə, 
özgəsinin var-dövlətinə baxan adamın vəziyyətindədir”.1 
 

Məscidul-Haramda (Kəbə olan məsciddə) qılınan namazın fəziləti 
 

صالَةٌ في مسجِدي هذَا أَفْضلُ من أَلْف صالَة فيما « :وسلَّم عليه اهللا صلَّىعن جابِرِ بنِ عبد اِهللا قَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا  - ٢٠٣
 »لْحرامِ أَفْضلُ من مائَة أَلْف صالَة فيما سواهسواه إِالَّ الْمسجِد الْحرام، وصالَةٌ في الْمسجِد ا

 
203. Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “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 fəzilətlidir”.2 
 

Səhv səcdəsi 
 

٢٠٤ - نةَ عشائع لُ قَالَ: قَالَتوسلَّى اِهللا راهللا ص هليع لَّما« :وستدجهوِ سالس زِئَانجت نكُلِّ م ةادزِي انقْصنو«. 

 
204. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Səhv səcdəsi (namazda) olan bütün əlavələri və əskiklikləri aradan 
götürür”.3 

                                                 
1 İbn Macə, 227, 233. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 87. 
2 Əhməd, 15271, 15306; İbn Macə, 1406. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3838. 
3 Əbu Yalə, 4592. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 3626. 
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NAMAZLAR 



Fəzilətli Əməllər                                                                                Nafilə Namazlar  
Nafilə namazlarının fəziləti 

 
ركْعتان « فَقَالُوا فُالَن، فَقَالَ:» من صاحب هذَا الْقَبرِ؟« مر بِقَبرٍ فَقَالَ: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اِهللا - ٢٠٥

اكُميند ةيقب نذَا مإِلَى ه بأَح.«  
 
205. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, bir gün Allah Elçisi � bir qəbrin 
yanından keçərkən soruşdu: “Bu kimin qəbridir?” Səhabələr dedilər: 
“Filankəsin”. O buyurdu: “İki rükət namaz bunun üçün dünyanızda qalan 
(hər şeydən) daha sevimlidir”.1 
 

 ».الصالَةُ خري موضوعٍ، فَمنِ استطَاع أَنْ يستكْثر فَلْيستكْثر« :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  عن أَبِي هريرةَ - ٢٠٦
 
206. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Namaz əmr olunanların ən xeyirlisidir. Kim çox qılmağı 
bacarırsa, çox qılsın!”2 
 

٢٠٧ - نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ« ص قَالَ اللَّه نى مادى عا ليلو فَقَد هتبِ، آذَنرا بِالْحمو بقَرت 
ى إِلَىدبٍء عىبِش بأَح ا إِلَىمم تضرافْت ،هلَيا عمالُ وزي ىعدب بقَرتي لِ إِلَىافوى بِالنتح ،هبفَإِذَا أُح هتببأَح تكُن هعمى سالَّذ 

عمسي ،بِه هرصبى والَّذ رصبي ،بِه هديى والَّت طُشبا يبِه لَهرِجى وى الَّتشما، يإِنْ بِهأَلَنِى وس ،هنيطلَ ُألعنِواذَنِى ئعتاس ،هيذَنا ُألعمو 
تددرت نٍء عىا شأَن لُهى فَاعددرت نفْسِ عنِ، نمؤالْم هكْري توا الْمأَنو هأَكْر هاَءتسم« 

 
207. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Allah buyurur: “Kim Mənim dostumla düşmənçilik edərsə, 
Mən ona hərb elan edərəm. Qulumun Mənə sevimli olan və onun vasitə-
silə Mənə yaxınlaşdığı ən gözəl əməl ona vacib buyurduğum əməllərdir. 
Qulum nafilə ibadətləri yerinə yetirməklə Mənə o qədər yaxınlaşar ki, Mən 
onu sevərəm. Onu sevdiyim təqdirdə onun eşidən qulağı, görən gözü, 
tutan əli və yeriyən ayağı olaram. Məndən diləsə, ona dilədiyini verərəm, 
sığınacaq istəsə, ona sığınacaq verərəm. Mən görəcəyim bir işdə, ölmək 
istəməyən möminin canını aldıqda tərəddüd etdiyim kimi heç bir şeydə 
tərəddüd etmirəm, çünki Mən ona yamanlıq etmək istəmirəm”.3 

                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 920. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 391. 
2 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 243. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 3870. Burada namazı 
“çox qılsın” dedikdə, sünnədə olan namazlar qəsd olunur. Dəlil olmadan qılınan əlavə namaz-
lar bidət sayılır. 
3 əl-Buxari, 6021, 6502. 
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Təklikdə qılınan nafilə namazlarının fəziləti 

 
ه علَى صالَته حيثُ يراه الناس، فَضلُ صالَة الرجلِ في بيت« :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  عن صهيب - ٢٠٨

لَةافلَى النع ةوبكْتلِ الْمكَفَض.« 

 
208. Rəvayət edilir ki, Suheyb1 � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Fərz namazı nafilə namazından üstün olduğu kimi, kişinin evində qıldığı 
nafilə namazı da insanların yanında qıldığı (nafilə) namazdan üstündür”.2  
 

Sünnələri evdə qılmaq 
 

ته إِذَا قَضى أَحدكُم الصلَاةَ في مسجِده فَلْيجعلْ لبيته نصيبا من صلَا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه  عن جابِرٍ قَالَ - ٢٠۹
 فَإِنَّ اللَّه جاعلٌ في بيته من صلَاته خيرا

 
209. Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Sizdən biriniz namazını məsciddə qıldıqda, evi üçün də namazından bir 
pay ayırsın, çünki Allah (bu) namazın səbəbilə onun evində bir xeyir yara-
dır”.3 
 

٢١٠ - نع دينِ زب ولَ أَنَّ ثَابِتسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهذَ صخةً اترجقَالَ - ح تِسبح هقَالَ أَن - نريٍ مصى حانَ فضمر 
 من رأَيت الَّذى عرفْت قَد« :فَقَالَ إِلَيهِم فَخرج يقْعد، جعلَ بِهِم علم فَلَما أَصحابِه، نم ناس بِصالَته فَصلَّى لَيالى، فيها فَصلَّى

،كُمنِيعلُّوا صا فَصهأَي اسى النف ،كُموتيلَ فَإِنَّ بأَفْض الَةالَةُ الصِء صرى الْمف هتيإِالَّ ب كْتةَالْموب«.  
 
210. Zeyd ibn Sabit � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � Ramazan ayında özü 
üçün hücrə (kiçik alaçıq) düzəltdi və bir neçə gecə orada namaz qıldı. 
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 evlərinizdə 
namaz qılın, çünki fərz namazlarından başqa ən fəzilətli namaz insanın öz 
evində qıldığı namazdır”.4 
 

                                                 
1 Əbu Yəhyə Suheyb ibn Sinan ər-Rumi � Peyğəmbərin � səhabələrindən olmuşdur. Hicrətin 
38-ci ilində Mədinədə vəfat etmişdir. 
2 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7322. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 4217. 
3 Muslim, 778, 1298, 1858. 
4 əl-Buxari, 689, 731. 
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On iki rükət nafilənin fəziləti 

 
٢١١ -  ولُ اللَّهسقَالَ ر ةَ قَالَتبِيبح أُم نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص » ةنى الْجف تيب لَه نِىةً بكْعةَ ررشع ىتنث لَةلَيمٍ ووى يلَّى فص نم

نِ بيتكْعرا وهدعنِ بيتكْعررِ ولَ الظُّها قَبعبرِأَرالْفَج الَةلَ صنِ قَبيتكْعراِء وشالْع دعنِ بيتكْعررِبِ وغالْم دع.« 
 

211. Rəvayət edilir ki, Ummu Həbibə � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim gün ərzində 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”.1 
 

Sübh namazının sünnəsi 
 

   ».جرِ خير من الدنيا وما فيهاركْعتا الْفَ«قَالَ  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعن النبِي  عن عائشةَ - ٢١٢
 

212. Aişə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: “Sübh 
namazının iki rükət (sünnəsi) dünya və onun içindəkilərindən daha 
xeyirlidir”.2 
 

٢١٣ -  نةَعشائع قَالَت كُنِ لَمي بِىلَّ النصلَّمسو هلَيع لَى ى اللَّهٍء عىش نلِ مافوالن دأَش هنا مداهعلَى تىِ عتكْعرِ رالْفَج.  
 

213. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Peyğəmbər � nafilə namazların-
dan heç birini Sübh namazının sünnəsi3 kimi davamlı qılmazdı”.4 
 

Zöhr namazından qabaq qılınan namaz 
 

كَانَ يصلِّي أَربعاً بعد أَنْ تزولَ الشمس قَبلَ الظُّهرِ، وقَالَ  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعن عبد اِهللا بنِ السائبِ أَنَّ رسولَ اِهللا  - ٢١٤
»:الس ابوا أَبيهف حفْتةٌ تاعا سهإِنحاللٌ صما عيهي فل دعصأَنْ ي بأُحاِء، وم.« 

 

214. Abdullah ibn əs-Səib � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � günəş zenitdən 
keçdikdən sonra Zöhr namazından qabaq dörd rükət namaz qılar və belə 
deyərdi: “Bu, səma qapılarının açıldığı bir vaxtdır. Mən də mənim üçün 
yaxşı əməlin Allaha o vaxt yüksəlməsini sevirəm”.5 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 415, 417. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1159. 
2 Muslim, 1193, 1721. 
3 Söhbət sübh namazından qabaq qılınan iki rükət sünnə namazından gedir. 
4 əl-Buxari, 1093, 1169. 
5 ət-Tirmizi, 478, 480. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1169. 
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  ».أربع ركَعات قَبلَ الظُّهرِ يعدلن بِصالَة السحرِ« :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعن أَبِي صالحٍ قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  - ٢۱٥
 
215. Rəvayət edilir ki, Əbu Salih � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
muşdur: “Zöhr namazından əvvəl dörd rükət (nafilə namazı) gecə nama-
zına bərabərdir”.1 
 

Zöhr namazından əvvəlki və sonrakı nafilələr 
 

من حافَظَ علَى أَربعِ ركَعات قَبلَ الظُّهرِ وأَربعٍ بعدها حرمه اللَّه «يه وسلَّمصلَّى اللَّه علَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّه عن أُم حبِيبةَ - ٢۱٦
  ».علَى النارِ

 
216. Rəvayət edilir ki, Ummu Həbibə � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurmuşdur: “Kim müntəzəm olaraq Zöhr (namazından) əvvəl və sonra 
dörd rükət nafilə qılsa, Allah Cəhənnəmi ona haram edər”.2 
 

Əsr namazından əvvəl qılınan nafilə 
 

٢۱٧ -  ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر رمنِ عنِ ابعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّها« صعبرِ أَرصلَ الْعلَّى قَبأً صرام اللَّه محر.« 
 

217. Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
du: “Əsr (namazından) əvvəl dörd rükət namaz qılan kimsəyə Allah rəhm 
etsin!”3 
 

İşa namazından sonra qılınan nafilə namaz4 
 

٢۱۸ - نع دبنِ اِهللا عرٍو بمَقَالَ ع  :نلَّى مص باأَرع دعاِء بشالْع كُن نرِهكَقَد نم لَةرِ لَيالْقَد. 

 
218. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr � demişdir: “Kim İşa namazın-
dan sonra dörd rükət namaz qılarsa, Qədr gecəsində qılınan dörd rükət 
kimi savab qazanar”.5  

                                                 
1 İbn Əbi Şeybə “Musannəf” 5940. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1431. 
2 ət-Tirmizi, 428, 430. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1167. 
3 Əbu Davud, 1271, 1273; Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 588. 
4 Qeyd edilən əsərlər səhabə sözüdür, lakin Peyğəmbərə � nisbət olunmuş hökmündədir, çünki 
səhabənin qeybi məlumatları özündən deməsi mümkün deyil. 
5 İbn Əbu Şeybə, 7351. Əsərin isnadı səhihdir. Bax: Silsilə əd-Daifə, 5060-cı hədisin haşiyəsi. 
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٢۱۹ - نع دبقَالَ ، اِهللا ع  :نلَّى ما صعبأَر دعاِء بشلُ الَ الْعفْصي نهنييمٍ بلسبِت لْندع هِنثْلبِم نم لَةرِ لَيالْقَد. 

 

219. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Məsud � demişdir: “Kim İşa namazın-
dan sonra dörd rükət namaz qılar və onların arasını salamla ayırmazsa, 
bunlar Qədr gecəsində qılınan (dörd rükət) kimi olar”.1  
 

Vitr namazı 
 

ع أَنْ يقُوم من خاف أَنْ لَا يقُوم من آخرِ اللَّيلِ فَلْيوتر أَولَه ومن طَم صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه  عن جابِرٍ قَالَ - ٢٢٠
 آخره فَلْيوتر آخر اللَّيلِ فَإِنَّ صلَاةَ آخرِ اللَّيلِ مشهودةٌ وذَلك أَفْضلُ

 

220. Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Kim Vitr namazını gecənin axır vaxtında qıla bilməməsindən ehtiyat 
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”.2 
 

٢٢١ - نابِرِ عنِ جب دبع ولُ الَقَ قَالَ اللَّهسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكْرٍ َألبِى صب »نيٍ أَىح روتلَ قَالَ »تلِ أَواللَّي دعب ةمتقَالَ. الْع 
»تا فَأَني رمفَقَالَ. »ع رلِ آخفَقَالَ. اللَّي بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها« صأَم تا أَنا يكْرٍ أَبب ذْتثْقَى فَأَخا بِالْوأَمو تا أَني رمع 

ذْتفَأَخ ةبِالْقُو«. 

 
221. Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah � demişdir: “Allah Elçisi � 
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 � buyurdu: “Sən, ey Əbu Bəkr, işinə 
ehtiyatlı yanaşmısan. Sən isə, ey Ömər, işinə əzmkarlıqla yanaşmısan”.3 
 

٢٢٢ -  ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر ىلع نعلَّى اللَّهص لَّمسو هلَيع »رالْوِت بحي روِت وا فَإِنَّ اللَّهرتأَو آنلَ الْقُرا أَهي.« 
 
222. Rəvayət edilir ki, Əli � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: “Ey 
Quran əhli, Vitr namazını qılın! Allah Vitrdir (Təkdir) və tək olanı sevir”.4 
 

                                                 
1 İbn Əbu Şeybə, 7353. Əsərin isnadı səhihdir. Bax: Silsilə əd-Daifə, 5060-cı hədisin haşiyəsi. 
2 Muslim, 1255, 1802. 
3 İbn Macə, 1202, 1258. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Səhih Sunən İbn Macə, 988. 
4 Əbu Davud, 1416, 1418. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 594. 
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كُم صالَةً وهي الْوِتر فَحافظُوا قَد زاد عز وجلَّإِنَّ اَهللا «قَالَ:  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعنِ عبد اِهللا بن عمرو أَنَّ رسولَ اِهللا  - ٢٢٣
  ».علَيها

 
223. Abdullah ibn Amr � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Həqiqətən, Allah � sizin üçün Vitr namazını əlavə etmişdir, elə isə ona 
riayət edin!”1 
 

٢٢٤ -  بِينِ النع رمنِ عنِ ابعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلِ« قَالَ: صالَةَ اللَّيوا صرتارِ فَأَوهالن ررِب وتغالَةُ الْمص.«  
 
224. İbn Ömər � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Məğrib 
namazı günün vitridir. Elə isə gecənin də vitrini qılın!”2 
 

٢٢٥ - ب عدس نقَّاصٍعلَ اِهللا  نِ أَبِي ووسر تعمقَالَ: سلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ: صي »ح ،روتى يتح امني ال يالَّذازِم.«  
 
225. Rəvayət edilir ki, Səd ibn Əbu Vaqqas � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Vitri qılıb yatan tədbirlidir”.3 
 

Duha namazı4 
 

٢٢٦ - ناِء أَبِى عدرأَبِى الدو ذَر نولِ عسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِ« صع لَّ اللَّهجو زع هقَالَ أَن ناب مآد كَعى ارل نلِ مأَو 
 »آخره أَكْفك ركَعات أَربع النهارِ

 
226. Əbu əd-Dərdə və Əbu Zərr � rəvayət edirlər ki, Allah Elçisi � 
Allahın � belə buyurduğunu xəbər verdi: “Ey Adəm oğlu! Günün 
əvvəlində Mənim üçün dörd rükət namaz qıl ki, günün sonunadək səni 
qoruyum”.5 
 

أَربعاً بنِي لَه بِها بيت  من صلَّى الضحى أَربعاً، وقَبلَ األولَى« :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعن أَبِي موسى قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  - ٢٢٧
ةني الْجف.«  

                                                 
1 Əhməd, 6941. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1772. 
2 Əhməd, 4847. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6720. 
3 Əhməd, 1461. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 5493, Silsilə əs-Səhihə, 2208. 
4 Duha - Səhər gündüzün başlanğıcına deyilir. Duha namazının vaxtı isə günəş üfüqdən bir nizə 
hündürlüyündə qalxdıqdan sonra - yəni təqribən günəş çıxdıqdan 20-30 dəqiqə sonra günəş 
səmanın ortasına - zenitə yüksəlməsindən bir az əvvələdək - təqribən 20-30 dəqiqə qabaq.  
5 ət-Tirmizi, 477. Hədis səhihdir. Bax: Səhih və Daif Sunən ət-Tirmizi, 475. 
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227. Rəvayət edilir ki, Əbu Musa � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Kim dörd rükət Duha namazı və dörd rükət Zöhr namazından əvvəl 
namaz qılarsa, buna görə onun üçün Cənnətdə bir ev tikilər”.1 
 

٢٢۸ -  نةَ أَبِىعريرانِى قَالَ هصأَو يللىخ الَ بِثَالَث نهعى أَدتح وتمِ أَموص امٍ ثَالَثَةأَي نرٍ، كُلِّ مهش الَةصى، وحمٍ الضونو 
  وِترٍ علَى

 
228. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Ən əziz dostum (yəni 
Peyğəmbər �) mənə üç şeyi nəsihət etmişdir və mən ölənədək onları 
buraxan deyiləm; hər ay üç gün oruc tutmaq, Duha namazını qılmaq və 
vitri qılıb yatmaq”.2 
 

٢٢۹ - ملع ا لَقَدى فَقَالَ أَمحالض نلُّونَ مصا يمأَى قَور قَمأَر نب ديأَنَّ ز انِىبيمِ الشنِ الْقَاسعالَةَ فوا أَنَّ الص ةاعالس هذرِ هى غَي
 ولَ اللَّهسلُ. إِنَّ رأَفْضلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالُ«قَالَ  صصالْف ضمرت نيح ابِنيالَةُ اَألوى إِالَّ «...»صحالض الَةلَى صظُ عافحال ي

 ».وهي صالَةُ اَألوابِني« قَالَ:». أَواب
 
229. Rəvayət edilir ki, Qasim əş-Şeybani � demişdir: “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 � belə buyurmuşdur: “Allaha üz tutanların nama-
zı, istidən dəvə balasının ayaqlarının yandığı (günəş şüalarının bədəni 
qızışdırdığı) vaxtdır”.3 Digər rəvayətdə deyilir: “Duha namazına yalnız 
Allaha üz tutan riayət edər. O, Allaha üz tutanların namazıdır”.4 
 

٢٣٠ - أَبِي ذَر نع نع  بِيالنلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكُلُّ  صقَةٌ ودص ةبِيحسقَةٌ فَكُلُّ تدص كُمدأَح نى ملَاملَى كُلِّ سع بِحصقَالَ ي هأَن
ص وفرعبِالْم رأَمقَةٌ ودص ةكْبِريكُلُّ تقَةٌ ودص يلَةلهكُلُّ تقَةٌ ودص ةيدمحت انتكْعر كذَل نم زِئجيقَةٌ ودكَرِ صنالْم نع يهنقَةٌ ود

 يركَعهما من الضحى
 
230. Əbu Zərr � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Sizdən biri 
hər bir sümüyü bir sədəqə borcu olduğu halda səhərə çıxır. Hər təsbih 
(“Subhə:n-Allah” demək) sədəqədir, hər təhmid (“Əlhəmdulilləh” demək) 
                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 4753. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2349. 
2 əl-Buxari, 1107, 1178; Muslim, 1182, 1669, 1705. 
3 Muslim, 1237, 1780. Şeyx Abdul-Muhsin əl-Abbad Duha namazının ən fəzilətli vaxtının günəş 
çıxandan bir və ya bir saat otuz dəqiqə sonra olduğunu demişdir.  
4 əl-Hakim, 1182. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 7628, Silsilə əs-Səhihə, 703. 
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sədəqədir, hər təhlil (“lə: ilə:hə 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”.1 
 

سرِيه فَغنِموا وأَسرعوا الرجعةَ، فَتحدثَ الناس بِقُربِ  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعن عبد اِهللا بنِ عمرٍو قَالَ: بعثَ رسولُ اِهللا  - ٢٣١
اهزغلُ اِهللا موسفَقَالَ ر ،تهمعة رجعرسو تهممغَنِي ةكَثْرو ملَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةً « :صمغَنِي أَكْثَرى، وزغم هنبِ ملَى أَقْرع أَالَ أَدلُّكُم

ةحسبل جِدسا إِلَى الْمغَد أ ثُمضوت ن؟ مهعجر كشأَوو الضهعجر كشأَوةً وغَنِيم أَكْثَرى وزغم بأَقْر وى فَهح.«  
 
231. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr � demişdir: “Bir dəfə Allah 
Elçisi � bir dəstəni döyüşə göndərdi. Dəstə qənimət əldə edib qısa bir 
müddətdə geriyə qayıtdı. İnsanlar onların necə çoxlu qənimət əldə etmə-
ləri və qısa bir müddətdə qayıtmaları haqqında danışırdılar. Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Sizə onlardan daha yaxın döyüşü, daha çox qəniməti, daha 
qısa müddətdə geri dönməyi göstərimmi? Kim dəstəmaz alar, sonra Duha 
namazını qılmaq üçün məscidə gedərsə, bu, daha xeyirli döyüş, daha çox 
qənimət və daha qısa müddətdə geri dönməkdir”.2 
 

٢٣٢ - نةَ أَبِى عامولَ أَنَّ أُمسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص »نم جرخ نم هتيا برطَهتإِلَى م الَةص مةوبكْت هررِ فَأَجكَأَج اجالْح 
 فى كتاب بينهما لَغو الَ صالَة أَثَرِ علَى وصالَةٌ الْمعتمرِ كَأَجرِ فَأَجره إِياه إِالَّ ينصبه الَ الضحى تسبِيحِ إِلَى خرج ومن الْمحرِمِ
نيلِّيع« 

 

232. Əbu Umamə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Kim 
dəstəmazlı olaraq fərz namazını qılmaq üçün evindən çıxarsa, onun müka-
fatı, 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 yazılır3“.1  

                                                 
1 Muslim, 720, 1181, 1704. 
2 Əhməd, 6638. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 668. 
3 İlliyyun - möminlərin əməllərinin yazıldığı kitabdır. Uca Allah buyurur: “Xeyr! Həqiqətən, 
yaxşıların kitabı İlliyyundadır! Sən haradan biləsən ki, İlliyyun nədir?! O, elə bir yazılı 
kitabdır ki, onu yalnız Allaha yaxın olanlar görürlər!” (əl-Mutaffifin, 18-21). Uzun bir hədisdə 
Peyğəmbər � ölən möminin ruhunun mələklərin səmaya qaldırdığı haqda buyurur: “Nəhayət, 
yeddinci göyə gəlib çatdıqda, Allah � buyurur: “Mənim qulum barədə olan qeydləri İlliyyuna3 
yazın, sonra da onu yerə qaytarın, çünki Mən söz vermişəm ki, onları torpaqdan yaradıb, 
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٢٣٣ -  ولُ اللَّهسلَّى رص :ةَ قَالَتشائع نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ي، ول راغْف مقَالَ: اللَّه ى ثُمحالض ابوالت تأَن كإِن ،لَيع بت
.ةرئَةَ ما مى قَالَهتح ،يمحالر  

 

233. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � Duha namazını 
qıldıqdan sonra yüz dəfə: “Allahım, məni bağışla, mənim tövbəmi qəbul 
et! Şübhəsiz ki, Sən tövbələri Qəbul Edənsən, Rəhmlisən! - (Alla:humməğ-
firli, va tub aleyyə, innəkə əntət-Təvva:bur-Rahi:m)”- demişdir”.2 
 

Təravih namazı 
 

٢٣٤ - رأَبِي ه نولُ اِهللا عسةَ قَالَ: قَالَ رريلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهصتاحاناً ومانَ، إِيضمر قَام نم :بِهذَن نم مقَدا تم لَه راباً، غُفس .  
 
234. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim Ramazan gecələrində imanla, mükafatını (yalnız Allahdan) 
umaraq nafilə namazları qılarsa, keçmiş günahları bağışlanar”.3 
 

٢٣٥ -  ولِ اللَّهسر عا منمقَالَ ص أَبِى ذَر نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  بى ذَهتا حبِن رِ فَقَامهالش نم عبس ىقى بتا حلِّ بِنصي فَلَم
ا فبِن قَامو ةسادى السا فبِن قُمي لَم لِ ثُمثُلُثُ اللَّيذا هنلَتةَ لَييقا بنفَّلْتن لَو ولَ اللَّهسا ري ا لَهلِ فَقُلْناللَّي طْرش بى ذَهتح ةسامى الْخ ه

ى ثَالَثٌ من الشهرِ وصلَّى بِنا فى الثَّالثَة ثُم لَم يصلِّ بِنا حتى بق». إِنه من قَام مع اِإلمامِ حتى ينصرِف كُتب لَه قيام لَيلَة«فَقَالَ 
.ورحقَالَ الس ا الْفَالَحمو لَه قُلْت .ا الْفَالَحفْنوخى تتا حبِن فَقَام اَءهنِسو لَها أَهعدو 

 
235. Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr � demişdir: “Allah Elçisi � 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!” Sonra ayın sonuna üç gün 
qalmışa qədər bizimlə namaz qılmadı. Üçüncü gün isə ailəsini və qadın-
                                                                                                                                 
öləndən sonra ora qaytaracaq və (Qiyamət günü) bir daha oradan (dirildib) çıxardacağam”. 
(Əhməd, 18557, 19038. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1676). 
1 Əbu Davud, 558. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 6228. 
2 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 619. Hədisin isnadı səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 483. 
3 əl-Buxari, 37. 
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larını çağırdı və bizimlə “nicat” olana qədər namaz qıldı”. Mən dedim: 
“Nicat nədir?” O dedi: “Səhur”.1 
 

Qiyamı uzun olan namaz 
 

 أَفْضلُ الصلَاة طُولُ الْقُنوت صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ عن جابِر - ٢٣٦

 
236. Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: “Ən 
fəzilətli namaz qiyamı uzun olandır”.2 
 

٢٣٧ - نع دبال عنِ لَّهب ىشبح ىمثْعأَنَّ الْخ بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَ صئس الِ أَىملُ اَألعامِ طُولُ« قَالَ أَفْضييلَ. »الْقق فَأَى 
قَةدلُ الصقَالَ أَفْض »دهلِّ جقيلَ. »الْمق فَأَى ةرلُ الْهِجقَالَ أَفْض »نم رجا هم مرح اللَّه هلَييلَ. »عق فَأَى ادلُ الْجِهقَالَ أَفْض »نم 
داهج نيرِكشالْم هالبِم فِْسهنيلَ. »وق لِ فَأَىالْقَت فرقَالَ أَش »نم رِيقأُه همد رقعو هادوج«. 

 
237. Abdullah ibn Hubşi əl-Xasami � rəvayət edir ki, Peyğəmbərdən � 
soruşdular: “Ən fəzilətli əməl hansıdır?” O buyurdu: “Namazda qiyamın 
uzun olması”. Yenə soruşdular: “Ən fəzilətli sədəqə hansıdır?” O buyur-
du: “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”.3 
 

Davudun � namazı 
 

٢٣۸ -  نعدبع نِ اللَّهرِو بمنِ عاصِ بولَ أَنَّ الْعسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص لَه: »بأَح الَةإِلَى الص الَةُ اللَّهص داود  هلَيع
المالس بأَحامِ ويإِلَى الص اللَّه اميص ،داوكَانَ دو امني فلِ نِصاللَّي قُوميو ثُلُثَه امنيو ،هسدس ومصيا وموي رفْطيا وموي«.   

 
238. Abdullah ibn Amr ibn əl-As � rəvayət edir ki, bir dəfə Allah Elçisi � 
ona belə dedi: “Allahın ən çox xoşuna gələn namaz Davudun � qıldığı 
namaz, ən çox xoşuna gələn oruc isə Davudun tutduğu orucdur. Davud 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 806, 811; Əbu Davud, 1375, 1377. Hədis səhihdir. Bax: İrvaul-Ğalil, 2/193, hədis: 447. 
2 Muslim, 756, 1257, 1804, 1805. 
3 Əbu Davud, 1451. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 3833. 
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gecənin yarısını yatar, sonra qalxıb onun üçdə birini namaz qılar, sonra da 
yerdə qalan altıda birini yatardı. Orucu da günaşırı tutardı”.1 
 

Təsabih namazı 
 

٢٣۹ -  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِىرٍو قَالَ قَالَ النمع نب اللَّه دبع»يكطأُعو كيبأُثو وكبا أَحنِى غَدينِى ». ائْتطعي هأَن تنى ظَنتح
فَاستوِ جالسا  -يعنِى من السجدة الثَّانِية  - ترفَع رأْسك «كَر نحوه قَالَ فَذَ». إِذَا زالَ النهار فَقُم فَصلِّ أَربع ركَعات«عطيةً قَالَ 

إِنك لَو كُنت فَ«قَالَ ». ربعِ ركَعاتوالَ تقُم حتى تسبح عشرا وتحمد عشرا وتكَبر عشرا وتهلِّلَ عشرا ثُم تصنع ذَلك فى اَأل
كبِذَل لَك را غُفبضِ ذَنلِ اَألرأَه ظَمةَ قَالَ ». أَعاعالس لْكا تهلِّيأَنْ أُص عطتأَس فَإِنْ لَم ارِ«قُلْتهالنلِ واللَّي نا ملِّهص.« 

 
239. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr � demişdir: “Bir dəfə 
Peyğəmbər � mənə: “Sabah yanıma gəl, sənə hədiyyə verim, səni mükafat-
landırım“- deyə buyurdu, mən də elə güman etdim ki, o mənə hədiyyə 
verəcək. O dedi: “Günortadan sonra dörd rükət namaz qıl. İkinci səcdədən 
sonra başını qaldırıb qamətini düzəldərək otur və on dəfə “subhə:n-Allah”, 
on dəfə “əlhəmdulilləh”, on dəfə “Alla:hu Əkbər” və on dəfə “lə: ilə:hə 
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 � 
buyurdu: “Gecə və gündüz (istədiyin vaxtda) qıl”.2 
 

٢٤٠ -  ولَ اللَّهساسٍ أَنَّ ربنِ عنِ ابعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهبِ  صطَّلالْم دبنِ عاسِ ببلْعأَالَ«قَالَ ل اهما عي اسبا عي  كحنأَالَ أَم يكطأُع
رآخو لَهأَو كبذَن لَك اللَّه غَفَر كذَل لْتفَع تالٍ إِذَا أَنصخ رشع لُ بِكأَالَ أَفْع وكبأَالَ أَح هريغص هدمعو طَأَهخ يثَهدحو هميقَد ه

صخ رشع هتالَنِيعو هرس هكَبِريورالْق نم غْتةً فَإِذَا فَرورسابِ وتةَ الْكحفَات ةكْعى كُلِّ رأُ فقْرت اتكَعر عبأَر لِّىصى الٍ أَنْ تف اَءة
بر خمس عشرةَ مرةً ثُم تركَع فَتقُولُها وأَنت راكع أَولِ ركْعة وأَنت قَائم قُلْت سبحانَ اللَّه والْحمد للَّه والَ إِلَه إِالَّ اللَّه واللَّه أَكْ

شع اجِدس تأَنا وقُولُها فَتاجِدوِى سهت ا ثُمرشا عقُولُهكُوعِ فَتالر نم كأْسر فَعرت ا ثُمرشعقُولُهفَت ودجالس نم كأْسر فَعرت ا ثُما ر
 ركْعة تفْعلُ ذَلك فى أَربعِ ركَعات إِن عشرا ثُم تسجد فَتقُولُها عشرا ثُم ترفَع رأْسك فَتقُولُها عشرا فَذَلك خمس وسبعونَ فى كُلِّ

م تفْعلْ فَفى كُلِّ جمعة مرةً فَإِنْ لَم تفْعلْ فَفى كُلِّ شهرٍ مرةً فَإِنْ لَم تفْعلْ فَفى استطَعت أَنْ تصلِّيها فى كُلِّ يومٍ مرةً فَافْعلْ فَإِنْ لَ
 ».كُلِّ سنة مرةً فَإِنْ لَم تفْعلْ فَفى عمرِك مرةً

 
240. İbn Abbas � rəvayət edir ki, bir dəfə Allah Elçisi � əmisi Abbasa � 
dedi: “Ey əmim Abbas, sənə elə var-dövlət, bəxşiş verimmi ki, ona əməl 
etdikdə Allah sənin on xislətini (nöqsan, qüsur, eyib) - əvvəldə və sonda, 
                                                 
1 əl-Buxari, 1063, 1131; Muslim, 1969-1970, 2796-2797. 
2 Əbu Davud, 1300. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Səhih və Daif Sunən Əbu Davud, 1298. 
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keçmişdə və hazırda, qəsdən və səhvən, kiçik və böyük, gizlində və aşkar-
da olan günahlarını bağışlasın? Dörd rükət namaz qıl! Hər rükətində “əl-
Fatihə” surəsini və digər surələr oxu! Birinci rükətdə surələri oxuyub qur-
tardıqdan sonra qiyamda on beş dəfə: “Subhə:n-Alla:hi vəlhəmdulillə:hi və 
lə: ilə:hə illəlla:hu və Alla:hu 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 həftədə bir dəfə, yaxud 
ayda bir dəfə, yaxud ildə bir dəfə, yaxud da ömründə bir dəfə olsa belə, bu 
namazı qıl!”1 
 

Evdən çıxdıqda və evə girdikdə qılınan namaz 
 

٢٤١ - نةَ أَبِي عريرنِ هع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِذَا: "قَالَ ص تجرخ نم زِلكنلِّ منِ فَصيتكْعر عانِكنمي نم جرخوِء، مالس 
  ."السوِء مدخلَ من يمنعانِك ركْعتينِ فَصلِّ منزِلَك إلَى دخلْت وإِذَا

 

241. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Evindən 
çıxdıqda iki rükət namaz qıl, bu səni çöldəki pisliklərdən qoruyar. Evinə 
daxil olduqda da iki rükət namaz qıl, bu da səni evdəki pis hadisələrdən 
qoruyar”.2 
 

Çoxlu səcdə etmək 
 

أَخبِرنِي بِعملٍ أَعملُه  فَقُلْت صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمحةَ الْيعمرِي قَالَ لَقيت ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّه حدثَنِي معدانُ بن أَبِي طَلْ - ٢٤٢
أَلْتس ثُم كَتفَس الِ إِلَى اللَّهمالْأَع ببِأَح قَالَ قُلْت ةَ أَونالْج بِه لُنِي اللَّهخدولَ يسر كذَل نع أَلْتثَةَ فَقَالَ سالثَّال هأَلْتس ثُم كَتفَس ه

 اللَّهلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةً صجرا دبِه اللَّه كفَعةً إِلَّا ردجس لَّهل دجسلَا ت كفَإِن لَّهل ودجالس ةبِكَثْر كلَيطَّ  فَقَالَ عحيئَةًوطا خبِه كنع 
 
242. Mədan ibn Əbu Talha əl-Yə'məri � demişdir: “Allah Elçisinin � 
köləlikdən azad etdiyi Səubən adlı səhabəsi ilə görüşdüm və ona dedim: 
“Mənə elə bir əməl haqqında xəbər ver ki, ona əməl etdiyim təqdirdə Allah 
                                                 
1 Əbu Davud, 1299; İbn Macə, 1387, 1450. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 7937.  
2 əl-Bəzzər, 8567; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 3078. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1323.  
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məni Cənnətə daxil etsin!” O susdu. Mən yenə soruşduqda, o, yenə də 
susdu. Üçüncü dəfə soruşduqda, o dedi: “Mən də bu haqda Allah 
Elçisindən � 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”.1 
 

Gecə vaxtı namaz qılmaq 
 

 بينِ من فهولحا وِطَائه عن ثَار رجلٍ رجلَينِ من عز وجلَّ ربنا عجِب« قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِى عنِ مسعود ابنِ عنِ - ٢٤٣
هلأَه هيحإِلَى و هالَتقُولُ صا فَينبا رى أَيكَتالَئوا مظُرى إِلَى اندبع ثَار نم هاشرف هوِطَائو نمنِ ويب هيح هلأَهإِلَى و هالَتةً صغْبا ريمف 

 حتى فَرجع الرجوعِ فى لَه وما الْفرارِ من علَيه ما فَعلم فَانهزموا عز وجلَّ اللَّه سبِيلِ فى غَزا ورجلٍ. عندى مما وشفَقَةً عندى
رِيقأُه همةً دغْبا ريمى فدنلَّعجو زفَقَةً عشا ومى مدنقُولُ عفَي لَّ اللَّهجو زكَ عالَئملهوا تظُرى إِلَى اندبع عجةً رغْبا ريمى فدنع 
 »دمه أُهرِيق حتى عندى مما ورهبةً

 
243. İbn Məsud � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: “Rəbbi
miz � iki kişiyə təəccüblənir2. (Onlardan biri) o kişidir ki, yatağından 
qalxıb ailəsini tərk edərək namaza durur. Rəbbimiz buyurur: “Ey mələk-
lərim, Mənim quluma baxın! O, yatağından qalxıb ailəsini tərk edərək, 
dərgahımda olan (mükafata) can ataraq və dərgahımda olan (əzabdan) 
qorxaraq namaza durur”. Həmçinin, o kişi ki, Allahın � yolunda döyüşə 
gedir və (döyüş yoldaşları) darmadağın edildiyi halda döyüşdən qaçmağın 
haram olduğunu və döyüşə qayıtmağın onun xeyrinə olduğunu bilərək, 
qayıdıb Allahın � dərgahında olana can ataraq və Onun dərgahında 
olandan qorxaraq son damla qanı tökülənə qədər döyüşür. Allah � 
mələklərinə buyurur: “Mənim quluma baxın! O, dərgahımda olan (müka-
fata) can ataraq və dərgahımda olan (əzabdan) qorxaraq qayıtdı və son 
damla qanı tökülənə qədər döyüşdü”.3 
 

رحم اللَّه رجالً قَام من اللَّيلِ فَصلَّى وأَيقَظَ امرأَته فَصلَّت فَإِنْ « صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رسولُ اللَّهعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ  - ٢٤٤
وز قَظَتأَيو لَّتلِ فَصاللَّي نم تأَةً قَامرام اللَّه محاَء را الْمهِهجى وف حضن تاَءأَبالْم هِهجى وف تحضى نا فَإِنْ أَبهج.« 

 
244. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə bu-
yurdu: “Gecə vaxtı yatağından qalxıb namaz qılan və zövcəsini namaza 
                                                 
1 Muslim, 488, 753, 1121. 
2 Allahın sifətlərinin necəliyi barəsində fikir yürütmək olmaz. 
3 Əhməd, 3753, 3949, 4028. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1251. 
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oyadan, oyanmadığı təqdirdə isə onun üzünə su çiləyən kişiyə Allah rəhm 
etsin! Habelə, gecə vaxtı yatağından qalxıb namaz qılan, ərini namaza oya-
dan, oyanmadığı təqdirdə isə onun üzünə su çiləyən qadına Allah rəhm 
etsin!”1 
 

شرف الْمؤمن صالَته بِاللَّيلِ وعزه استغناؤه عما في أَيدي « :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعن أَبِي هريرةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  - ٢٤٥
  ».الناسِ

 
245. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Möminin şərəfi gecə namazını qılmasında, izzəti isə insanların 
əlində olana möhtac olmamasındadır”.2 
 

  ».سينهاه ما تقُولُ« :عن أَبِي هريرةَ قَالَ: قيلَ يا رسولَ اِهللا! إِنَّ فُالْناً يصلِّي اللَّيلَ كُلَّه فَإِذَا أَصبح سرق قَالَ - ٢٤٦
 
246. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Peyğəmbərdən � soruş-
dular: “Ey Allahın Elçisi! Filankəs bütün gecəni namaz qılır, səhər açıldıq-
da isə oğurluq edir”. O buyurdu: “(Namaz) onu bu söylədiyin (günahdan) 
çəkindirəcək”.3 
 

٢٤٧ - ناِء أَبِي عدرلُغُ ، الدبي بِه بِيلَّى الناهللا ص هليع لَّمقَالَ وس  :نى مأَت هاشرف ، وهوِي ونأَنْ ي قُومي لِّيصفَي نلِ ماللَّي ، هتلَبفَغ 
هنيى عتح بِحصي ، بكُت ا لَهى موكَانَ ، نو هموقَةً ندص هلَيع نم هبر. 

 
247. Əbu əd-Dərdə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kim 
yatağına girdiyi zaman gecə qalxıb namaz qılacağına niyyət edərsə, sonra 
da yuxu ona qalib gələr və yatıb qalarsa, niyyət etdiyinin savabını qazanar 
və bu yuxu onun üçün Rəbbindən bir sədəqə olar”.4 
 

ما منِ امرِئٍ تكُونُ لَه صالَةٌ بِلَيلٍ فَغلَبه علَيها نوم إِالَّ كَتب «قَالَ  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمه أَنَّ عائشةَ أَخبرته أَنَّ رسولَ اللَّ - ٢٤۸
هلَيقَةً عدص هموكَانَ نو هالَتص رأَج لَه اللَّه.« 

 

                                                 
1 Əbu Davud, 1450, 1452. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1230. 
2 İbn Asakir “Tarixu-Dəməşqi” 23/81; əl-Hakim, 7921. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 
1903. 
3 İbn Hibban, 2551; Əhməd, 9778. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1237. 
4 ən-Nəsəi “Sunən” 1787, 1798. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 601. 
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248. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Gecə namazını 
qılan hər hansı bir kişi yuxuya gedərsə, Allah onun üçün gecə namazının 
savabını yazar, yuxusu isə ona sədəqə olar”.1  
 

Dəstəmaz namazı 
 

٢٤۹ -  ولُ اللَّهسر حبةُ قَالَ أَصديرثَنِى أَبِى بدحلَّمسو هلَيع لَّى اللَّها بِالَالً فَقَالَ فَ صعد» لْتخا دم ةننِى إِلَى الْجقْتبس ا بِالَلُ بِمي
تيت علَى قَصرٍ مربعٍ مشرف من الْجنةَ قَطُّ إِالَّ سمعت خشخشتك أَمامى دخلْت الْبارِحةَ الْجنةَ فَسمعت خشخشتك أَمامى فَأَ

ا لرجلٍ من قُريشٍ قُلْت أَنا قُرشى لمن هبٍ فَقُلْت لمن هذَا الْقَصر فَقَالُوا لرجلٍ من الْعربِ فَقُلْت أَنا عربِى لمن هذَا الْقَصر قَالُوذَ
محا مأَن قُلْت دمحم ةأُم نلٍ مجرقَالُوا ل رذَا الْقَصطَّابِهنِ الْخب رمعقَالُوا ل رذَا الْقَصه نمل د .« تا أَذَّنم ولَ اللَّهسا رفَقَالَ بِالَلٌ ي

لَىع لَّهأَنَّ ل تأَيرا وهدنع أْتضوثٌ قَطُّ إِالَّ تدنِى حابا أَصمنِ ويتكْعر تلَّينِ. فَقَطُّ إِالَّ صيتكْعر  ولُ اللَّهسقَالَ ر هلَيع لَّى اللَّهص
لَّمسا« وبِهِم.« 

 
249. Rəvayət edilir ki, Əbu Bureydə � demişdir: “Bir dəfə səhər vaxtı Allah 
Elçisi � Bilalı çağırdı və ona dedi: “Ey Bilal! Hansı əmələ görə Cənnətə gir-
məkdə 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 və dedim: “Bu saray kimindir?” Mənə 
dedilər: “Bir ərəbindir”. Dedim: “Mən ərəbəm, bu saray kimindir?” Dedi-
lər: “Qureyşli bir kişinin”. Dedim: “Mən Qureyşliyəm, bu saray kimindir?” 
Dedilər: “Muhəmməd ümmətindən bir kişinin”. Dedim: “Mən Muhəmmə-
dəm, 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 � dedi: “Elə bu 
iki şeyə görə (Cənnətə məndən öncə girirsən)”.2 
 

٢٥٠ - نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهبِالَلٍ صل دنع الَةص اةدا« الْغثْنِى بِالَلُ يدى حجلٍ بِأَرمع هلْتمع 
كدنى عالَمِ فةً اِإلسفَعنى مفَإِن عمسلَةَ تاللَّي فشخ كلَيعن نيب ىدى يف ةنا بِالَلٌ قَالَ. »الْجم لْتمالً عمى عالَمِ فى اِإلسجأَر 
  .أُصلِّى أَنْ لى اللَّه كَتب ما هورِالطُّ بِذَلك صلَّيت إِالَّ نهارٍ والَ لَيلٍ من ساعة فى تاما طُهورا أَتطَهر الَ أَنى من منفَعةً عندى

 

                                                 
1 ən-Nəsəi “Sunən” 1784, 1795. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 5691. 
2 ət-Tirmizi, 3689, 4053. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1326. 



Fəzilətli Əməllər                                                                               Nafilə Namazlar 

 
 

250. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “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: “Gecə-
nin və gündüzün hər hansı bir vaxtı tam şəkildə dəstəmaz alaraq Allahın 
mənə yazdığı qədər namaz qılmağımdan başqa İslamda mənə fayda 
verəcəyinə daha çox ümid bəslədiyim bir əməl etmədim”.1 
 

Namazda on, yüz və min ayə oxuyanın savabı 
 

من قَام بِعشرِ آيات لَم يكْتب من الْغافلني، ومن قَام : «صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  عن عبد اِهللا بنِ عمرٍو - ٢٥١
نم بكُت ةآي ئَةطَرِين بِمقَنالْم نم بكُت ةآي بِأَلْف قَام نمني، والْقَانِت.« 

 

251. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim (gecə namazında) on ayə oxuyarsa, qafillərdən yazılmaz. 
Kim yüz ayə oxuyarsa, Allaha müti olanlardan yazılar. Kim min ayə 
oxuyarsa, savabı qintarlarla2 yazılar”.3 
 

٢٥٢ -  ولُ اللَّهسةَ قَالَ: قَالَ رريرن أَبِي هعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَّى صص نمو ،نيلافالْغ نم بكْتي لَم ،ةآي ائَةبِم لَةي لَيلَّى فص نم :
  لَيلَة بِمائَتي آية، فَإِنه يكْتب من الْقَانِتني الْمخلصني في

 

252. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � 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”.4 
 

Nafilə namazlarının fəziləti 
 

٢٥٣ - نع دينِ زب نِ ثَابِتع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلُ« قَالَ صأَفْض كُمالَتى صف كُموتيةَ إِالَّ بوبكْتالْم«  
 

253. Zeyd ibn Sabit � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: 
“Sizin fərz namazlarından başqa ən fəzilətli namazınız evlərinizdə qıldı-
ğınız namazdır”.5 

                                                 
1 Muslim, 4497, 6478. 
2 Bir qintar gümüş mübadiləsində 12000 dirhəm edir. Bu da təqribən 35.64 kq gümüşdür. 
3 Əbu Davud, 1398, 1400. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1201. 
4 əl-Hakim, 1161. Silsilə əs-Səhihə, 2/141, hədis: 642. 
5 ət-Tirmizi, 450, 452. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1134. 
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٢٥٤ - عن ضمرة بن حبيب عن رجل مأَ نصالنيب  ابِحلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهطَ صقال ت دنع هعطَوعلى ت زِيدي هتيلِ يف بجالر عو
هدحالته وعلى ص ةماعلِ يف ججالر لِ صالةاسِ كَفَضالن 

 
254. Dumra ibn Həbib � səhabələrdən bir kişidən rəvayət edir ki, 
Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kişinin camaatla qıldığı namaz tək qıldığı 
namazdan üstün olduğu kimi, evində qıldığı nafilə namazı da camaat 
arasında qıldığı nafilə namazlarından daha üstündür”.1 
 

س تعدلُ صالَته علَى أَعينِ الناسِ صالَةُ الرجلِ تطَوعاً حيثُ الَ يراه النا« صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: اهللا رسولَ قَالَ: قَالَ هيبص عن
رِينشعساً ومخ.« 

 
Rəvayət edilir ki, Suheyb � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: “Bir 
kişinin təklikdə qıldığı nafilə namazı insanların gözü önündə qıldığı iyirmi 
beş (nafilə) namaza bərabərdir”.2  
 

Beytul-Məqdisdə namaz qılmağın fəziləti 
 

٢٥٥ - نع دبع نِ اللَّهرٍو بمع نولِ عسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهانَ أَنَّ« صملَيس نب داود لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها صى لَمنب تيب 
 َألحد ينبغى الَ ملْكًا عز وجلَّ اللَّه وسأَلَ فَأُوتيه حكْمه يصادف حكْما عز وجلَّ اللَّه سأَلَ ثَالَثَةً خالَالً لَّعز وج اللَّه سأَلَ الْمقْدسِ

نم هدعب هيأَلَ فَأُوتسو لَّ اللَّهجو زع نيغَ حفَر ناِء مبِن جِدسالَ أَنْ الْم هيأْتي دالَ أَح هزهنالَةُ إِالَّ يالص يهأَنْ ف هرِجخي نم هيئَتطخ 
 لثَةَالثَّا أُعطي قَد يكُونَ أَنْ وأَرجو أُعطيهما فَقَد اثْنتان أَما صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِي فَقَالَ .»أُمه ولَدته كَيومِ

 
255. Abdullah ibn Amr � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Davudun oğlu Süleyman � Beytul-Məqdisi (Qüds məscidini) tikəndə 
Allahdan � üç şey istədi; Allahdan � düzgün 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 � dedi: “İkisi ona verildi və ümid edirəm ki, üçüncüsü də ona 
verilmişdir”.3 
 

                                                 
1 Abdur-Razzəq, 4835; İbn Əbu Şeybə, 6516. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 2953. 
2 əd-Deyləmi “Musnədul-Firdovs” 2/244. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3821.  
3 İbn Macə, 1408; ən-Nəsəi “Sunən” 693, 701. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 2090. 
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Misvak və ondan istifadə edib namaz qılmaq 
 

٢٥٥ - تعمةَ سشائنِ عع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص »اكوةٌ السرطْهلْفَمِ ماةٌ لضرم بلرل«. 

 
255. Aişə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Misvak ağızın 
təmizliyi və Rəbbin razılığıdır”.1 
 

٢٥٦ - نع ىلا: قَالَ عنرأُم اكوقَالَ بِالسإِنَّ«:و دبإِذَا الْع لِّى قَامصي اهأَت لَكالْم فَقَام لْفَهخ عمتسآنَ يو، الْقُرنديالُ الَفَ وزي عمتسي 
  .»الْملَك جوف فى كَانت إِالَّ آيةً يقْرأُ فَالَ فيه، علَى فَاه يضع حتى ويدنو

 
256. Rəvayət edilir ki, Əli � demişdir: “Peyğəmbər � 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”.2 

                                                 
1 İbn Macə, 289; İbn Xuzeymə, 135. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 381. 
2 əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 161, 165. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1213. 



Fəzilətli Əməllər                                                                               Nafilə Namazlar 

 
 

 

CÜMƏ 



Fəzilətli Əməllər                                                                                                  Cümə  
Cümə gününün fəziləti 

 
٢٥٧ - ريرأَبِي ه نولَ اِهللا عسةَ أَنَّ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ:  ص»ةعمالْج مواِهللا ي دنامِ علُ الْأَيأَفْض«. 

 
257. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Allah 
dərgahında ən fəzilətli gün Cümə günüdür”.1 
 

٢٥٨ -  نيأَبِع ةَهرير هأَن عمولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صي: »نحونَ نرابِقُونَ اآلخالس موي ،ةاميالْق ديب مهوا أَنأُوت 
ابتالْك نا، منلقَب ذَا ثُمه مهموى يالَّذ فُرِض هِملَيلَفُوا عتي فَاخف،ا هاندفَه ،اللَّه اسا فَالنلَن يهف ،عبت ودها الْيى غَدارصالنو دعب غَد«.  

 
258. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � Allah Elçisinin � belə dediyini eşit-
mişdir: “Hərçənd onlara2 bizdən əvvəl Kitab verilmişdir, lakin biz sonun-
cular3 Qiyamət günü birinci4 olacağıq. Onlar özlərinə fərz buyurulmuş bu 
günləri barəsində ixtilafa düşdülər.5 Lakin Allah bizi (bu günü ehtiramla 
keçirməyə) müvəffəq etdi və bu xüsusda insanlar bizim ardımızca gəldilər, 
yəhudilər sabahkı günü6, xristianlar isə ondan sonrakı günü7 (təntənə ilə qeyd 
edirlər)”.8 
 

ذَكَر يوم الْجمعة فَقَالَ فيه ساعةٌ لَا يوافقُها عبد مسلم وهو يصلِّي  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمأَنَّ رسولَ اللَّه  عن أَبِي هريرةَ - ٢٥٩
أَلُ اللَّهسي اهإِي طَاهئًا إِلَّا أَعيا شقَلِّلُهي هدبِي ارأَشو هتايي رِوةُ فبيقُت ادز 

 
259. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � 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 olduğu-
nu göstərdi”.9 
 

                                                 
1 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 2783. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1098. 
2 Burada yəhudilər və xristianlar nəzərdə tutulur.  
3 Yəni zəmanəyə görə sonuncu ümmətik. 
4 Axirətdə bu ümmətin Sirat körpüsündən hamıdan əvvəl keçib Cənnətə daxil olacağı qəsd 
edilir.  
5 Allah Kitab əhlinə Cümə gününü ehtiramla keçirməyi vacib buyurmuş, onlar isə bu xüsusda 
fikir ayrılığına düşüb asi olmuşlar. 
6 Yəni şənbə gününü. 
7 Yəni bazar gününü. 
8 əl-Buxari, 827, 876. 
9 Muslim, 852, 1406. 
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٢٦٠ -  بِىنِ النع كالنِ مسِ بأَن نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ  ص هأَن»مرِ إِلَى الْتصالْع دعب ةعممِ الْجوى يى فجرى تةَ الَّتاعوا السس
 ».غَيبوبة الشمسِ

 
260. Ənəs ibn Məlik � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“(Duaların qəbul olunacağı) vaxtı axtarın! Ümid edilir ki, bu, Cümə günü 
Əsrdən sonra günəş batana qədər olan vaxtdadır”.1 
 

٢٦١ - نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »ريمٍ خوي تطَلَع يهف سمالش موي ةعمالْج يهف قلخ مآد) يهفو 
 الْجمعة يوم مِسيخةٌ وهى إِالَّ دابة من وما الساعةُ تقُوم وفيه مات وفيه علَيه تيب وفيه أُهبِطَ وفيه )امنه أُخرِج وفيه الْجنةَ أُدخلَ

نم نيح بِحصى تتح طْلُعت سمفَقًا الشش نم ةاعإِالَّ الس الْجِن ساِإلنو يهفو اعا الَ ةٌسفُهادصي دبع ملسم وهلِّى وصأَلُ يسي اللَّه 
 النبِى صدق فَقَالَ التوراةَ كَعب فَقَرأَ قَالَ. جمعة كُلِّ فى بلْ فَقُلْت .يوم سنة كُلِّ فى ذَلك كَعب قَالَ. »إِياها أَعطَاه إِالَّ حاجةً

 أَيةَ علمت قَد سالَمٍ بن اللَّه عبد فَقَالَ كَعبٍ مع بِمجلِسى فَحدثْته سالَمٍ بن اللَّه عبد لَقيت ثُم هريرةَ أَبو قَالَ. لَّه علَيه وسلَّمصلَّى ال
ةاعس ىو قَالَ .هةَ أَبريره فَقُلْت نِى لَهبِرفَأَخ فَقَالَ. ابِه دبع اللَّه نالَمٍ بس ىه رآخ ةاعس نمِ موي ةعمالْج .فَقُلْت فكَي ىه رآخ 
ةاعس نمِ موي ةعمالْج قَدولُ قَالَ وسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها الَ« صفُهادصي دبع ملسم وهلِّى وصي«. لْكتةُ واعلَّى الَ السصي 
 حتى صالَة فى فَهو الصالَةَ ينتظر مجلسا جلَس من« صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ يقُلْ أَلَم سالَمٍ بن اللَّه عبد فَقَالَ. فيها

لِّىصقَالَ. »ي لَى فَقُلْتقَالَ. ب وه ذَاك. 

 
261. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Günəşin üzərinə doğduğu ən xeyirli gün Cümə günüdür. O 
gün Adəm yaradılmış, (həmin gün Adəm yaradılmış, Cənnətə daxil edil-
miş və oradan çıxarılmışdır2), o gün yer üzünə endirilmiş, o gün tövbəsi 
qəbul edilmiş və o gün vəfat etmişdir. Qiyamət günü də o gün qopacaq. 
Cin və insanlardan başqa elə bir canlı yoxdur ki, Cümə günü dan yeri ağa-
randan günəş çıxana qədər Qiyamətin qopmasına görə qorxu içində gözlə-
məsinlər. Bu gündə elə bir saat var 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 � doğru söyləyib”. Əbu Hureyra dedi: “Bundan sonra 
mən Abdullah ibn Səlamla3 rastlaşdım. Ona Kəblə olan söhbəti dedim. 
Abdullah ibn Səlam dedi: “Mən o saatın hansı saat olduğunu bilirəm”. 
Əbu Hureyra dedi: “Mən dedim: “Elə isə mənə də söylə!” O dedi: “Cümə 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 489, 491. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2583. 
2 Muslim, 1411, 2014. 
3 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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gününün son saatıdır”. Mən dedim: “Bu necə ola bilər?! Axı Allah Elçisi �: 
“Müsəlman bir qul həmin saatda namaz qılarkən...”- deyib, bu son saatda 
isə namaz qılınmaz”. Abdullah ibn Səlam dedi: “Allah Elçisi �: “Namaz 
qılmaq üçün bir yerdə oturub gözləyən şəxs namaz qılıncaya qədər 
namazdadır”- deyə buyurmayıbmı?!” Mən: “Bəli”- dedim. O da buyurdu: 
“Bu da belədir”.1 
 

٢٦٢ -  ولِ اللَّهسر نع اللَّه دبنِ عابِرِ بج نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ  ص هةَ«أَنرشا عتنث ةعمالْج موةً ». ياعس رِيدي» دوجالَ ي
سم أَلُ اللَّهسي ملَّلجو زع  اللَّه اهئًا إِالَّ آتيلَّشجو زرِ عصالْع دعب ةاعس را آخوهسمفَالْت.« 

 
262. Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Cümə günü on ikidir”- o, bununla 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”.2 
 

٢٦٣ - نى أَبِي عوسم رِيعولُ قَالَ: قَالَ اَألشسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ«: ص ثُ اللَّهعبي اماَألي موي ةاميلَى الْقا، عهأَتيه 
 كَالثَّلْجِ أَلْوانهم ضوئها، في يمشونَ ، لَهم تضيُء كَرِميها إِلَى تهدى كَالْعروسِ بِها يحفُّونَ أَهلُها منِريةً، زهراَء الْجمعةَ ويبعثُ
 الَ الْجنةَ، يدخلُونَ حتى تعجبا يطْرِقُونَ الَ الثَّقَالن إِلَيهِم ينظُر الْكَافُورِ، جِبالِ في يخوضونَ كَالْمسك، يسطَع ورِحيهم بياضا،

مطُهالخي دونَ إِالَّ أَحذِّنؤونَ الْمِسبتحالْم«. 
 
263. Rəvayət edilir ki, Əbu Musa əl-Əşari � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Həqiqətən, Allah Qiyamət günü günləri olduğu kimi gətirəcək. 
Cümə gününü isə parlaq və nurlu halda gətirəcək. Gəlin bəzədilib bəyə 
təhvil verilirmiş kimi, Cümə əhli3 onu dövrəyə alacaq. Onlara işıq saçacaq 
və onun işığının ardınca gedəcəklər. Rəngləri buz kimi ağ olacaq, qoxuları 
müşk ətri verəcək, kəfur 4  ağacları ilə örtülü dağlarda gəzəcəklər, ta 
Cənnətə girənə kimi insanlar və cinlər təəccübdən gözlərini onlardan çək-
məyəcəklər. Onların toplumuna Allahdan savab uman müəzzinlərdən 
başqa heç kəs qarışa bilməyəcək”.5 

                                                 
1 Əbu Davud, 1048. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1359. 
2 ən-Nəsəi “Sunən” 1372, 1389, 1400. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 8190. 
3 Cüməyə daim gedənlər və onu səbəbsiz tərk etməyənlər. 
4 Kəfur - gözəl ətri olan ağac. 
5 əl-Hakim, 1027; İbn Xuzeymə, 1730. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 706. 
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Cümə namazının fəziləti 
 

٢٦٤ -  بِىنِ الناصِ عنِ الْعرِو بمنِ عب اللَّه دبع نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ  ص هأَن»سمو ةعمالْج مولَ يسنِ اغْتم  هأَتريبِ امط نم
ما بينهما ومن لَغا وتخطَّى ولَبِس من صالحِ ثيابِه ثُم لَم يتخطَّ رِقَاب الناسِ ولَم يلْغُ عند الْموعظَة كَانت كَفَّارةً ل -إِنْ كَانَ لَها  -

 ».رِقَاب الناسِ كَانت لَه ظُهرا
 
264. Abdullah ibn Amr ibn əl-As � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim Cümə günü qüsl edib, zövcəsinin olsa belə, ətirindən 
vuraraq gözəl libas geyinsə, sonra (məscidə gəlib) insanların çiyinləri üzə-
rindən 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”.1 
 

من توضأَ فَأَحسن الْوضوَء ثُم أَتى الْجمعةَ فَاستمع وأَنصت غُفر  ه وسلَّمصلَّى اللَّه علَيقَالَ رسولُ اللَّه  عن أَبِي هريرةَ قَالَ - ٢٦٥
 لَه ما بينه وبين الْجمعة وزِيادةُ ثَلَاثَة أَيامٍ ومن مس الْحصى فَقَد لَغا

 
265. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim gözəl bir şəkildə dəstəmaz alıb Cümə namazına gələr və 
(xütbəni) sakitcə dinləyərsə, iki Cümə arasındakı və əlavə olaraq üç gün-
lük günahları bağışlanar. Kim (xütbə verilərkən) çınqıl daşları ilə oyna-
yarsa, boş və mənasız bir şey etmiş olar”.2 
 

٢٦٦ -  ولَ اللَّهسر تعمقَالَ س ىسٍ الثَّقَفنِ أَوسِ بأَو نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ  صي» كَّرب لَ، ثُمساغْتو ةعاجلُم مولَ يغَس نم
 مامِ واستمع وأَنصت ولَم يلْغُ كانَ لَه بِكُلِّ خطْوة يخطُوها من بيته إِلَى املَسجِد عملُ سنةوابتكَر ومشى ولَم يركَب ودنا من اِإل

 ».أَجر صيامها وقيامها

 
266. Rəvayət edilir ki, Əus ibn Əus əs-Səqafi � demişdir: “Mən Allah 
Elçisinin � belə buyurduğunu eşitdim: “Kim Cümə günü yaxşıca yuyu-
naraq 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”.3 

                                                 
1 Əbu Davud, 347. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6067. 
2 Muslim, 857, 1419; Əbu Davud, 886.  
3 Əbu Davud, 345; İbn Macə, 1087. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1388. 
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٢٦٧ - نع ىانَ الْفَارِسلْمس  بِىقَالَ: قَالَ النلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهرٍ، : «صطُه نم طَاعتا اسم رطَهتيو ،ةعمالْج مولٌ يجِسلُ رتغالَ ي
رق بين اثْنينِ، ثُم يصلِّى ما كُتب لَه، ثُم ينصت إِذَا تكَلَّم اِإلمام، إِالَّ ويدهن من دهنِه، أَو يمس من طيبِ بيته ثُم يخرج، فَالَ يفَ

 ».غُفر لَه ما بينه وبين الْجمعة اُألخرى

 
267. Rəvayət edilir ki, Salman əl-Farisi � demişdir: “Peyğəmbər � belə 
buyurdu: “Hər kim Cümə günü qüsl edib bacardığı qədər təmizlənər, (saç-
larını) yağlayar1 və ya evində olan ətirlə ətirlənər, sonra (Cümə namazına) 
gedər və iki nəfərin arasına ayırmaz, (bir tərəfə çəkilib Allahın) ona yaz-
dığı qədər namaz qılar və bundan sonra imam xütbə verərkən susub dinlə-
yərsə, onun həmin Cümə ilə ötən Cümə arasında olan (kiçik günahları) 
bağışlanar”.2 
 

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

 
268. Rəvayət edilir ki, Əbu Əbs � Cümə namazına gedərkən demişdir: 
“Mən Peyğəmbərin � belə dediyini eşitmişəm: “Kimin ayaqları Allah 
yolunda toz-torpağa batarsa, Allah ona Cəhənnəm odunu haram edər!”3 

 
٢٦٩ - بِىنِ النرٍو عمنِ عب اللَّه دبع نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها «قَالَ  صهنم ظُّهح وهو ولْغا يهرضلٌ حجفَرٍ رةَ ثَالَثَةُ نعمالْج رضحي

 ا اللَّهعلٌ دجر وو فَهعدا يهرضلٌ حجرلَّوجو زةَ  عقَبطَّ رختي لَمو كُوتسو اتصا بِإِنهرضلٌ حجرو هعناَء مإِنْ شو طَاهاَء أَعإِنْ ش
من جاَء بِالْحسنة فَلَه {يقُولُ  وجلَّ عزأَنَّ اللَّه مسلمٍ ولَم يؤذ أَحدا فَهِى كَفَّارةٌ إِلَى الْجمعة الَّتى تليها وزِيادةُ ثَالَثَة أَيامٍ وذَلك بِ

 ».}عشر أَمثَالها
 
269. Abdullah ibn Amr ibn əl-As � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Cüməyə üç qisim 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. Həmçinin 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 

                                                 
1 Əvvəllər saça yağ sürtərdilər. 
2 əl-Buxari, 834, 883. 
3 əl-Buxari, 856, 907. 
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(Qiyamət günü) yaxşılıq gətirərsə, ona gətirdiyinin on qat əvəzi verilər” 
(əl-Ənam, 160)”.1 
 

Cümə namazında xütbəni dinləyən və imama yaxın olan 
 

احضروا الذِّكْر وادنوا من اِإلمامِ، فَانَّ الرجلَ الَ يزالُ « قَالَ: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ: أَنَّ النبِي  عن سمرةَ بنِ جندبٍ - ٢٧٠
 ».هايتباعد حتى يؤخر في الْجنة وإِنْ دخلَ

 

270. Rəvayət edilir ki, Səmura ibn Cundəb � demişdir: “Peyğəmbər � belə 
buyurdu: “(Cümə günü) xütbəni dinləyin və imama yaxın olun! Çünki, 
insan uzaqlaşmağa davam etdikcə, Cənnətə girsə belə, (onun yüksək 
mərtəbəsini əldə etməkdə) geridə qalar”.2 
 

Cümə qüslu 
 

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

 

271. Rəvayət edilir ki, Səmura ibn Cundəb � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim Cümə günü dəstəmaz alarsa, gözəl etmişdir. Kim qüsl 
alarsa, bu, daha fəzilətlidir”.3  
 

٢٧٢ -  لُكفَقَالَ: غُس ةعمالْج موِسلُ يا أَغْتأَنأَبِى و لَىلَ عخةَ قَالَ: دادنِ أَبِى قَتب اللَّه دبع نع :؟ قَالَ قُلْتةعملْجل أَو ةابنج نم
 ولَ اللَّهسر تعمى سفَإِن ،رالً آخغُس دقَالَ: أَع .ةابنج نملَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ: صي » ةارى طَهكَانَ ف ةعمالْج مولَ يسنِ اغْتم

 ».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 � belə buyurduğunu 
eşitdim: “Kim Cümə günü qüsl alarsa, növbəti Cüməyə qədər (kiçik 
günahlardan) təmiz qalar”.4 

                                                 
1 Əbu Davud, 1113, 1115. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 8045. 
2 Əhməd, 20130. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 365. 
3 ət-Tirmizi, 497, 499; Əbu Davud, 353-354. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 540. 
4 əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 1475; əl-Hakim, 1044; ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 8180. Hədis 
həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 6065. 
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Cümə gününün ilk saatında məscidə gələn 
 

اغْتسلَ يوم الْجمعة غُسلَ الْجنابة ثُم راح فَكَأَنما قَرب  منِ«قَالَ:  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمأَنَّ رسولَ اللَّه  عن أَبِي هريرةَ - ٢٧٣
ح فى الساعة كَأَنما قَرب كَبشا أَقْرنَ، ومن رابدنةً، ومن راح فى الساعة الثَّانِية فَكَأَنما قَرب بقَرةً، ومن راح فى الساعة الثَّالثَة فَ

خرج اِإلمام حضرت الْمالَئكَةُ يستمعونَ الرابِعة فَكَأَنما قَرب دجاجةً، ومن راح فى الساعة الْخامسة فَكَأَنما قَرب بيضةً، فَإِذَا 
الذِّكْر« 

 
273. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Cənabət 
qüslu kimi qüsl alıb Cümə gününün ilk saatında məscidə gələn dəvə, 
ikinci saatında gələn inək, üçüncü saatında gələn buynuzlu qoç, dördüncü 
saatında gələn toyuq və beşinci saatında gələn yumurta qurban vermiş 
kimidir. İmam (minbərə) qalxdıqda isə mələklər zikri dinləməyə hazır-
laşırlar1”.2 
 

Cümə günü camaatla qılınan Sübh namazı 
 

٢٧٤ - عر نمالَقَ ابن ع راهللا  ولُسلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: ةعمالْج موحِ يبالةُ الصص اللَّه دنع اتلَولَ الصأَفْض ةاعمي جف 
 
274. Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
du: “Allah dərgahında ən fəzilətli namaz Cümə günü camaatla qılınan 
Sübh namazıdır”.3 
 

Cümə günü və ya gecəsi vəfat edən 
 

ما من مسلمٍ يموت يوم الْجمعة أَو لَيلَةَ الْجمعة إِالَّ « صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه  عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو قَالَ - ٢٧٥
 ».وقَاه اللَّه فتنةَ الْقَبرِ

 
275. Rəvayət edilir ki, Abdullah bin Amr � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Cümə günü və ya Cümə gecəsi ölən elə bir müsəlman yoxdur 
ki, Allah onu qəbir fitnəsindən qorumasın”.4 

                                                 
1 Yəni bundan sonra Cüməyə yetişənləri siyahıya almazlar. 
2 əl-Buxari, 832, 881. 
3 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 2783. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1566. 
4 ət-Tirmizi, 1074, 1095. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1367. 
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Cümə günü deyilən salavat 
 

٢٧٦ - نةَ أَبِى عامولُ قَالَ قَالَ أُمسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوا« :صرأَكْث لَىع نم الَةى الصمِ كُلِّ فوي ةعمالَةَ فَإِنَّ جى صتأُم 
ضرعت لَىى عمِ كُلِّ فوي ،ةعمج نكَانَ فَم مهأَكْثَر لَىالَةً عكَانَ ص مهبى أَقْرنزِلَةً منم«. 

 
276. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Hər Cümə günü mənə çox salavat deyin! Həqiqətən, hər Cümə 
günü ümmətimin salavatı mənə bildirilir. Kimin salavatı daha çox olarsa, 
(Qiyamət günü) o, mənə daha yaxın mərtəbədə olacaq”.1 
 

٢٧٧ - نسٍ عولُ قَالَ قَالَ أَنسر اللَّه  هلَيع لَّى اللَّهصلَّمسوا« :ورالَةَ أَكْثالص لَىع موي ةعمفإنه أتاين جربيل آنفا عن ربه  الْج زع
 . »عشرا علَيهفقال ما على األرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إال صليت أنا ومالئكيت  وجلَّ

 
277. Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“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”.2 
 

Cümə günü cəm olunan əməllər 
 

٢٧٨ - رِيدالْخ يدعأَبِي س نولَ اهللا  عسر عمس هأَنلَّمسو هلَيع لَّى اللَّها،  صرِيضم ادعو ،ةعمالْج موي هاميص افَقو نقُولُ: مي
و ،قتأَعو قدصتةً، وازجِن هِدشةُ.ونالْج لَه تبج 

 
278. Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � Allah Elçisinin � belə buyurdu-
ğunu eşitmişdir: “Kimin orucu Cümə gününə düşər, xəstəyə baş çəkər, 
cənazəni müşayiət edər, sədəqə verər və qul azad edərsə, Cənnət onun 
üçün vacib olar”.3 

 
٢٧٩ - نأبِي ع يدعس رِيدالْخ هأَن عملَ سوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صي: »سمخ نم نلَهمي عمٍ، فوي هباُهللا كَت نلِ مأَه 
ةنالْج :نم ادضاً عرِيم هِدشةً وازنج امصماً ووي احرو ويم ةعمالْج قتأَعةً وقَبر«.  

                                                 
1 əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 5791, 6208, “Şuabul-İman” 3032. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: 
Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1673. 
2  əl-Munziri “Tərğib vət-Tərhib” 2568. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-
Tərhib, 1662. 
3 Əbu Yalə, 1043. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1023. 
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279. Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � Allah Elçisinin � belə buyurdu-
ğunu eşitmişdir: “Kim bir gündə bu beş əməli yerinə yetirərsə, Allah onu 
Cənnət əhlindən yazar; xəstəyə baş çəkmək, cənazəni müşayiət etmək, 
oruc tutmaq, Cümə namazına getmək və qul azad etmək”.1 

                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 55, 16485. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1268. 
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SƏDƏQƏ 



Fəzilətli Əməllər                                                                                                Sədəqə  
Hər bir yaxşılıq sədəqədir 

 
٢٨٠ - نابِرٍ عنِ جع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكُلُّ« :قَالَ ص وفرعم هتعنإِلَى ص غَنِي ريٍ أَوفَق وقَةٌ فَهدص«. 

 
280. Cabir � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: “Varlıya, 
yaxud kasıba etdiyin hər bir yaxşılıq sədəqədir”.1 
 

إن تبسمك يف وجه أخيك يكتب لك به صدقة وإماطتك األذى  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقال قال رسول اهللا  عن ابن عمر - ٢٨١
  باملعروف صدقة وإرشادك الضال يكتب لك به صدقة  عن الطريق يكتب لك به صدقة وإن أمرك

 
281. Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “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”.2 
 

٢٨٢ -  ولُ اللَّهسابِرٍ قَالَ: قَالَ رج نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهصالْم نقَةٌ، إِنَّ مدص وفرعأَنْ : كُلُّ مطَلْقٍ، و هجبِو اكلْقَى أَخأَنْ ت وفرع
يكاِء أَخي إِنف لْوِكد نفْرِغَ مت .  

 
282. Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Hər bir yaxşılıq sədəqədir. Qardaşını gülərüzlə qarşılamaq, həmçinin öz 
qabında olandan qardaşının qabına (yemək və s.) qoymaq yaxşılıqdır”.3 
 

كُلُّ سلَامى من الناسِ علَيه صدقَةٌ كُلَّ يومٍ تطْلُع فيه الشمس قَالَ  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه  عن أَبو هريرةَ - ٢٨٣
 قَالَ والْكَلمةُ الطَّيبةُ صدقَةٌ وكُلُّ خطْوة لاثْنينِ صدقَةٌ وتعني الرجلَ في دابته فَتحملُه علَيها أَو ترفَع لَه علَيها متاعه صدقَةٌتعدلُ بين ا

 صدقَةٌ تمشيها إِلَى الصلَاة صدقَةٌ وتميطُ الْأَذَى عن الطَّرِيقِ
 
283. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurmuşdur: “İnsanların hər bir bədən üzvü üçün günəşin çıxdığı hər 
gündə sədəqə var. İki nəfər arasında ədalətlə hökm vermək sədəqədir. Bir 
kimsəyə miniyinə minərkən kömək etmək və ya yükünü miniyinə yüklə-

                                                 
1 Xatib əl-Bağdadi “Cəmiul-Əxləqir-Ravi və Ədəbus-Səmi” 903; İbn Asakir “Tarixu Dəməşq” 
24/365. Hədis həsəndir. Bax: Silslə əs-Səhihə, 2040. 
2 əl-Bəzzər, 6097. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 2686. 
3  ət-Tirmizi, 1970; əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 304. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhuhit-
Tərğib vat-Tərhib, 2684. 
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məyə kömək etmək sədəqədir. Gözəl söz sədəqədir. Namaz qılmaq üçün 
(məscidə) atdığın hər addımın əvəzi bir sədəqə (əcri) var. Yoldan əziyyət 
verən şeyi uzaqlaşdırmaq (götürmək belə) sədəqədir”.1 
 

قَالَ: قُلْت: أَي  »اِإلميانُ بِاللَّه والْجِهاد في سبِيله«: قُلْت: يا رسولَ اللَّه! أَي اَألعمالِ أَفْضلُ؟ قَالَ: عن أَبِي ذَر قَالَ - ٢٨٤
قَالَ:  »تعني صانِعا أَو تصنع َألخرق«قَالَ:  قَالَ: قُلْت: فَإِنْ لَم أَفْعلْ؟ »أَنفَسها عند أَهلها، وأَكْثَرها ثَمنا«الرقَابِ أَفْضلُ؟ قَالَ: 

  . »تكُف شرك عن الناسِ، فَإِنها صدقَةٌ منك علَى نفِْسك«قُلْت: يا رسولَ اللَّه! أَرأَيت إِنْ ضعفْت عن بعضِ الْعملِ؟ قَالَ: 
 
284. Əbu Zərr � demişdir: “Mən Peyğəmbərdən � soruşdum: “Ey Allahın 
Elçisi! Əməllərin hansı biri daha fəzilətli sayılır?” O dedi: “Allaha iman 
gətirmək və Onun yolunda cihad etmək”. Yenə soruşdum: “Hansı köləni 
azad etmək daha yaxşıdır?” O buyurdu: “Sahibi üçün ən dəyərli və ən 
bahalı olanı”. Mən dedim: “Əgər bunu edə bilməsəm, (onda necə olsun)?” O 
buyurdu: “Bir iş görən adama kömək et və ya işi bacarmayan adamın işini 
gör”. Mən dedim: “İşdir əgər bunu da etməyə qadir olmasam, onda necə 
olsun?” O buyurdu: “İnsanlara pislik etməkdən çəkin. (Belə etsən,) bu, sənin 
özünə verdiyin bir sədəqə olar”.2 
 

Borc verməyin fəziləti 
 

٢٨٥ - نةَ أَبِي عريره نلِ عوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَكاً إِنَّ« :قَالَ صابٍ مبِب نابِ موة أَبنقُولُ الْجي :نقْرِضِ مي ومالْي زجي 
 .»تلَفاً ممِسكاً وأَعط خلَفاً منفقاً أَعط اللَّهم: يقُولُ آخر بِبابٍ وملَك غَداً،

 
285. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Həqiqətən, bir mələk Cənnət qapılarının birində (dayanaraq) belə deyir: 
“Kim bu gün borc verərsə, sabah əvəzi veriləcək3”. Həmçinin digər qapıda 
duran mələk də belə deyir: “Allahım (Sənin yolunda) xərcləyənə əvəzini 
ver, xəsislik edənin isə (malını) tələf et!”4 

                                                 
1 əl-Buxari, 2891, 2989; Muslim, 1677, 2382. 
2 Muslim, 119, 250, 260. 
3 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). 
4 İbn Hibban, 3323. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 920. 
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٢٨٦ -  ولُ اللَّهساِء قَالَ قَالَ ردرأَبِى الد نلَّى اللَّعصلَّمسو هلَيع ه » انيادني لَكَانا مهيتبنثَ بِجعقَطُّ إِالَّ ب سمش تا طَلَعم
كَفَى خا قَلَّ وفَإِنَّ م كُمبوا إِلَى رلُمه اسا النها أَينِ يضِ إِالَّ الثَّقَلَيلَ اَألرأَه انعمسى يأَلْهو ا كَثُرمم رقَطُّ إِالَّ ي سمش تالَ آبو

بِجنبتيها ملَكَان يناديان يسمعان أَهلَ اَألرضِ إِالَّ الثَّقَلَينِ اللَّهم أَعط منفقاً  )ما من يومٍ يصبِح الْعباد فيه إِالَّ ملَكَان ينزِالَن (بعثَ
ِسكاً ممم طأَعلَفاً ولَفاًخاالً ت.« 

 
286. Rəvayət edilir ki, Əbu əd-Dərdə � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Hər dəfə günəş doğanda onun hər iki tərəfinə iki mələk göndə-
rilir. Bu iki mələk car çəkərək səslərini cinlərdən və insanlardan başqa 
bütün yer əhlinə eşitdirirlər: “Ey insanlar, Rəbbinizə doğru tələsin! Həqi-
qətən, az və kifayət edən ruzi çox və baş qatan ruzidən daha xeyirlidir!” 
Hər dəfə günəş batanda onun hər iki tərəfinə iki mələk göndərilir. Bu iki 
mələk car çəkərək səslərini cinlərdən və insanlardan başqa bütün yer əhli-
nə eşitdirirlər: “Allahım, malını (Sənin yolunda) xərcləyən hər kəsə əvəzini 
ver! Allahım, xəsislik edən hər kəsin (malını) tələf et!”1 
 

Süd sədəqə edən 
 

 زقَاقاً هدى أَو ورِقٍ أَو لَبنٍ منِيحةَ منح من« :يقُولُ ه وسلَّمصلَّى اللَّه علَي اِهللا رسولَ سمعت: قَالَ عازِبٍ بنِ الْبراِء عن - ٢٨٧
  .»رقَبة عتقِ مثلَ لَه كَانَ

 
287. Rəvayət edilir ki, əl-Bəra ibn Azib � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
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”.2 
 

٢٨۸ -  نعدبع نِ اللَّهرٍو بمولُ قَالَ: قَالَ عسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهونَ« :صعبلَةً أَرصخ أَعنةُ الَهنِيحزِ، منا الْعم نلٍ مامع 
  .»الْجنةَ بِها اللَّه أَدخلَه إِالَّ موعودها وتصديق ثَوابِها رجاَء منها بِخصلَة يعملُ

 
288. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “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 

                                                 
1 Əhməd, 21769, 22353. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 443. 
2 ət-Tirmizi, 1957, 2084. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 898. 
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yaxşılıqlardan birini yerinə yetirsə, Allah bunun sayəsində onu Cənnətə 
daxil edər”.1 
 

Birinci özündən başla 
 

٢۸۹ - نةَ أَبِى عريرقَالَ ه رأَم بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص قَةدلٌ فَقَالَ بِالصجا رولَ يسر ى اللَّهدنع ارينفَقَالَ. د »قدصت لَى بِهع 
فِْسكقَالَ. »ن ىعدن رقَالَ. آخ »قدصت لَى بِهع كلَدى قَالَ. »ودنع رقَالَ. آخ »قدصت لَى بِهع كتجوز« .قَالَ أَو »جِكوز« .

 فَضلَ فَإِنْ علَيها فَتصدق نفِْسكبِ ابدأْ«...»أَبصر أَنت« قَالَ. آخر عندى قَالَ. »خادمك علَى بِه تصدق« قَالَ. آخر عندى قَالَ
 وعن يديك فَبين يقُولُ. »وهكَذَا فَهكَذَا شىٌء قَرابتك ذى عن فَضلَ فَإِنْ قَرابتك فَلذى شىٌء أَهلك عن فَضلَ فَإِنْ فََألهلك شىٌء

ينِكمي نعو كالمش. 
 

289. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Peyğəmbər � sədəqə 
verməyi əmr etdikdə, bir kişi dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mənim bir dinarım 
var”. Allah Elçisi � buyurdu: “Onu özünə xərclə”. Kişi dedi: “Məndə biri 
də var”. Allah Elçisi � buyurdu: “Onu övladına xərclə”. Kişi dedi: “Məndə 
biri də var”. Allah Elçisi � buyurdu: “Onu həyat yoldaşına xərclə”. Kişi 
dedi: “Məndə biri də var”. Allah Elçisi � buyurdu: “Onu da qulluqçuna 
xərclə”. Kişi dedi: “Məndə biri də var”. Allah Elçisi � buyurdu: “Onu sən 
daha yaxşı bilirsən2”.3 Digər rəvayətdə deyilir: “Əvvəl özündən başla və 
özünə sədəqə et. Əgər artıq qalsa, ailənə sədəqə et. Əgər ailənə xərclədik-
dən sonra bir şey artıq qalsa, qohumlarına sədəqə et. Əgər qohumlarına 
sədəqə etdiyindən bir şey artıq qalsa, bu minvalla başqalarına sədəqə et”. 
Önündə, sağında və solunda olanlara sədəqə et”.4 
 

Ailənə xərcləməyi unutma! 
 

٢٩٠ -  ولَ اللَّهسر عمس هأَن ،ي كَرِبدعنِ مامِ بقْدنِ الْمعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  لَك وفَه كفْسن تما أَطْعقُولُ: ما يمقَةٌ، ودص
  ك صدقَةٌ.أَطْعمت ولَدك فَهو لَك صدقَةٌ، وما أَطْعمت زوجك فَهو لَك صدقَةٌ، وما أَطْعمت خادمك فَهو لَ

  
290. Miqdam ibn Mə'dikərib � rəvayət edir ki, mən Peyğəmbərin � belə 
dediyini eşitdim: “Özün nə yesən, bu, sənin üçün sədəqə5 sayılar. Öv-

                                                 
1 əl-Buxari, 2438, 2631. 
2 Yəni bundan sonra istədiyinə sədəqə ver və ya özündə saxla, ixtiyarın öz əlindədir.  
3 Əbu Davud, 1691, 1693. Hədis həsəndir. Bax: İrvaul-Ğalil, 895. 
4 Muslim, 1663, 2360. 
5 Burada “sədəqə” deyildikdə, Allah rizasını qazanmaq üçün Onun yolunda xərclənən mal 
nəzərdə tutulur. Belə ki, başqa bir rəvayətdə Peyğəmbər � buyurur: “Bir müsəlman əvəzini 
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ladına nə yedirtsən, o da sənin üçün sədəqə sayılar. Zövcənə nə yedirtsən, 
o da sənin üçün sədəqə sayılar. Xidmətçinə nə yedirtsən, o da sənin üçün 
sədəqə sayılar”.1 
 

٢٩١ -  نعةَ أُملَمس قَالَت: ا قُلْتي سولَر اللَّه ىأَل رأَنْ أَج قفلَى أُننِى عةَ أَبِى بلَما سمإِن مه نِىى« :فَقَالَ ؟بقفأَن ،هِملَيع فَلَك 
را أَجم فَقْتأَن هِملَيع«.  

 

291. Rəvayət edilir ki, Ummu Sələmə � demişdir: “Mən dedim: Ey 
Allahın Elçisi, malımdan Əbu Sələmənin uşaqlarına xərclədiyimə görə 
mənə savab çatırmı? Axı, onlar həm də mənim uşaqlarımdır?” Peyğəmbər 
� buyurdu: “Malından onlara xərclə, xərclədiyin qədər savab qazanacaq-
san”.2 
 

٢٩٢ -  بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نعع لَّى اللَّهصلَّمسو ها  لَياريندو ،ةقَبي رف هتطَيا أَعاريندا، وينكسم هتطَيا أَعاريند :انِرينةُ دعبقَالَ: أَر
.كللَى أَهع هفَقْتي أَنا الَّذلُهأَفْض ،كللَى أَهع هفَقْتا أَناريندو ،بِيلِ اللَّهي سف هفَقْتأَن 

 

292. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Dörd 
(fəzilətli) dinar var - kasıba verdiyin dinar, qul azad etmək üçün verdiyin 
dinar, Allah yolunda xərclədiyin dinar və ailənə xərclədiyin dinar. 
Bunların ən fəzilətlisi ailənə xərclədiyindir”.3 
 

٢٩٣ - نع دبنِ اِهللا عرِو بمنِ عةَ، بيأُم نع قَالَ أَبِيه :تعملَ سوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صا« :يطَى ملٌ أَعجالر أَتهرام وفَه 
 .»صدقَةٌ

 

293. Abdullah ibn Amr ibn Umeyyə atasından � rəvayət edir ki, Allah 
Elçisi � belə buyurdu: “Kişinin öz qadınına verdiyi hər bir şey sədəqədir”.4 

                                                                                                                                 
Allahdan umaraq malından ailəsinə bir şey xərcləsə, bu, onun üçün sədəqə sayılar”. (əl-Buxari, 
4932, 5351). Bütün bunlar Allahın mərhəmətinin genişliyinə dəlalət edir. Adam öz qarnına 
yemək yeyir, öz ailəsinə baxır və buna görə savab qazanır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər � Səd 
ibn Əbu Vəqqasa � belə deyir: “Sən Allahın Üzünü diləyərək xərclədiyin sədəqənin, hətta 
həyat yoldaşının ağzına qoyduğun loxmanın belə əvəzini mütləq alacaqsan”. (əl-Buxari, 1213, 
1295). Bunun əks anlamından belə nəticə çıxır ki, əgər adam malından özünə, valideyninə, 
ailəsinə və xidmətçisinə xərclədiyi zaman niyyəti Allahın razılığını qazanmaq yox, başqa bir şey 
olarsa, onun əməlində savab olmaz. Bu xüsusda, Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: “Əməllər 
ancaq niyyətlərə görədir. Hər kəsə də yalnız niyyət etdiyi şey qalacaq”. (əl-Buxari, 1). 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 82. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1955. 
2 əl-Buxari, 1374, 1467. 
3 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 751. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 878. 
4 Əhməd, 17654. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1024. 
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٢٩٤ -  بِينِ النانَ، عبثَو نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَ صأَن اريندو ،هاليلَى علُ عجالر فَقَهارٍ أَنينلِ دأَفْض نقَالَ: إِنَّ م ابِهحلَى أَصع ه
.بِيلِ اللَّهي سف هتابلَى دع فَقَهأَن اريندو ،بِيلِ اللَّهي سالٍ  فيلَى عع قفنلٍ يجر نا مرأَج ظَملٍ أَعجر أَيالِ، ويأَ بِالْعدبةَ: والَبو ققَالَ أَب

زع اللَّه مهنِيغى يتارٍ حغلَّ؟  صجو  
  

294. Səvban � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Ən fəzilətli 
dinar kişinin ailəsinə xərclədiyi dinar,1 sonra onun Allah yolunda olan 
dostlarına xərclədiyi dinar, sonra da Allah yolunda (cihadda olan) heyva-
nına xərclədiyi dinardır”. Əbu Qilabə demişdir: “Peyğəmbər � öncə 
ailədən başladı. Hansı adam öz malından ailəsindəki körpələrə – Allah � 
onları ehtiyacdan qurtarana qədər – xərcləyən kişidən daha böyük savab 
qazana bilər?!”2 

 
٢٩٥ -  هقَّاصٍ أَننِ أَبِي وب دعس نع بِيأَنَّ الن ،هربأَخلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  زع اللَّه هجا وي بِهغتبفَقَةً تن قفنت لَن كإِن :دعسقَالَ ل

.كأَتري فَمِ املُ فعجا تى متا، حبِه تلَّ إِالَّ أُجِرجو 
 
295. Sad ibn Əbu Vəqqas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Allahın � Üzünü diləyərək xərclədiyin hər bir şey sayəsində, hətta həyat 
yoldaşının ağzına qoyduğun loxmaya görə savab qazanırsan”.3 
 

Edilən əməlin savabını Allahdan ummaq 
 

 قَالَ: من أَنفَق نفَقَةً علَى أَهله، وهو يحتِسبها، كَانت لَه صدقَةً. صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمالنبِي عن أَبِي مسعود الْبدرِي، عنِ  - ٢٩٦
 
296. Əbu Məsud əl-Bədri � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Kim əvəzini Allahdan umaraq öz ailəsinə mal xərcləsə, bu, onun üçün 
sədəqə olar”.4 
 

Zəkat məmuru 
 

الْعامل علَى الصدقَة بِالْحق، كَالْغازِي في سبِيلِ « يقُولُ: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ: سمعت رسولَ اِهللا  عن رافعِ بنِ خديجٍ - ٢٩٧
 ».بيتهاِهللا تعالَى حتى يرجِع إِلَى 

                                                 
1 Bu, dəlildir ki, adam öz ailəsini dolandırmalı və onların heç kəsə möhtac olmamaları üçün qa-
zanc dalınca getməlidir.  
2 Muslim, 1660, 2537; əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 748. 
3 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 752. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3082. 
4 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 749. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 580. 
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297. Rəvayət edilir ki, Rafi ibn Xadic � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitmişəm: “Öz işini layiqincə yerinə yetirən zəkat 
məmuru evinə qayıdana qədər Uca Allahın yolunda döyüşən qazi 
kimidir”.1 
 

 بِه أُمر ما - يعطى قَالَ وربما -  ينفذُ الَّذى اَألمني الْمسلم الْخازِنُ« :قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِى عنِ موسىعن أَبِي  - ٢۹۸
  .»قَينِالْمتصد أَحد بِه، لَه أُمر الَّذى إِلَى فَيدفَعه نفْسه، بِه طَيب موفَّرا كَامالً

 
298. Əbu Musa � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “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 olunur2”.3 
 

Su sədəqəsi 
 

٢۹۹ - نةَ أَبِي عريرنِ هع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص" :سقَةٌ لَيدص ظَما أَعرأَج ناٍء مم" 

 
299. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: 
“Mükafatı su sədəqəsindən daha böyük olan sədəqə yoxdur”.4 
 

٣٠٠ -  نسعاَنَّ أَن دعى اسأَت بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها :فَقَالَ صلَ يوسي إِنَّ رأُم توفِّيت لَمصِ ووا تهفَعنق أَنْ أَفَيدصا؟ أَتهنع 
 .»بِالْماِء وعلَيك نعم« :قَالَ

 
300. Ənəs � rəvayət edir ki, bir gün Səd Peyğəmbərin � yanına gəlib dedi: 
“Ey Allahın Elçisi! Mənim anam vəfat etmiş və malından kasıblara sədəqə 
verməyi vəsiyyət etməmişdir. Əgər mən onun adından sədəqə versəm, bu, 
ona fayda verərmi?” Peyğəmbər � buyurdu: “Bəli, verər. Sənə sədəqə 
olaraq su verməyi məsləhət görürəm”.5 
 

                                                 
1 Əbu Davud, 2936, 2938. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 773. 
2 Yən sədəqəni verən adam qədər savab qazanır. 
3 əl-Buxari, 1438; Muslim, 2410. 
4 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 3106. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 
960. 
5  ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 8061; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 3106. Hədis səhihdir. Bax: 
Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 961; Silsilə əs-Səhihə, 2615. 
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Hər bir müsəlman sədəqə verməlidir 
 

٣٠١ -  نى أَبِىعوسنِ مع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَى« :قَالَ صمٍ كُلِّ علسقَةٌ مدا فَقَالُوا. »صي بِىن اللَّه نفَم لَم جِدقَالَ ي: 
 فَلْيعملْ« :قَالَ. يجِد لَم فَإِنْ قَالُوا. »الْملْهوف الْحاجة ذَا يعني« :قَالَ يجِد لَم فَإِنْ قَالُوا. »ويتصدق نفْسه فَينفَع بِيده يعملُ«

،وفرعبِالْم ِسكملْينِ وع رالش هافَإِن قَةٌ لَهدص«.  
 
301. Əbu Musa � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Hər bir 
müsəlman sədəqə verməlidir”. Səhabələr soruşdular: “Ey Allahın peyğəm-
bəri! Sədəqə verməyə bir şey tapmasa necə?” Peyğəmbər � buyurdu: “Öz 
əlləri ilə işləyib qazansın və (bu qazancından) həm özü faydalansın, həm 
də sədəqə versin”. Səhabələr soruşdular: “Bunu edə bilməsə, necə?” Pey-
ğəmbər � buyurdu: “Ehtiyacı olan çarəsiz adama kömək etsin”. Səhabələr 
soruşdular: “Bunu da edə bilməsə, necə?” Peyğəmbər � buyurdu: “Yaxşı 
işlər görsün və şər əməllərdən çəkinsin. Həqiqətən də, bu, onun üçün 
sədəqə olar”.1  
 

Sədəqə halal qazancdan verilməlidir 
 

٣٠٢ -  ولُ اللَّهسةَ قَالَ رريرو هأَب نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص نم قَةدبِص دأَح قدصا تا  مذَهإِلَّا أَخ بإِلَّا الطَّي لُ اللَّهقْبلَا يبٍ وطَي
 يربي أَحدكُم فَلُوه أَو فَصيلَهالرحمن بِيمينِه وإِنْ كَانت تمرةً فَتربو في كَف الرحمنِ حتى تكُونَ أَعظَم من الْجبلِ كَما 

 
302. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim halal qazancından bir sədəqə verərsə - Allah da halal 
maldan başqasını qəbul etməz - şübhəsiz, ər-Rahmən onu sağ Əli ilə - 
Onun hər iki əli sağdır - qəbul edər. Bu sədəqə bir xurma olsa belə, 
birinizin süddən təzə kəsilmiş dayçasına və ya dəvə balasına baxıb 
böyütməsi kimi, o xurma ər-Rahmənin ovcunda dağdan da böyük olana 
qədər böyüyər”.2 
 

لَاة من الْأَرضِ فَسمع صوتا في سحابة اسقِ حديقَةَ فُلَان قَالَ بينا رجلٌ بِفَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعن النبِي  عن أَبِي هريرةَ - ٣٠٣
كذَل تبعوتاس اجِ قَدرالش لْكت نةٌ مجرفَإِذَا ش ةري حف اَءهغَ مفَأَفْر ابحالس كى ذَلحنلٌ قَ فَتجاَء فَإِذَا رالْم عبتفَت اَء كُلَّهالْم مائ

سمع في السحابة فَقَالَ لَه يا عبد اللَّه لم في حديقَته يحولُ الْماَء بِمسحاته فَقَالَ لَه يا عبد اللَّه ما اسمك قَالَ فُلَانٌ للاسمِ الَّذي 
ي السا فتوص تعمي سي فَقَالَ إِنماس نأَلُنِي عسا إِذْ تا قَالَ أَميهف عنصا تفَم كماسل يقَةَ فُلَاندقِ حقُولُ اسي هاؤذَا مي هابِ الَّذح

                                                 
1 əl-Buxari, 1353, 1445. 
2 əl-Buxari, 1410, 1321; Muslim, 1014, 1684.  
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دأَري ثُلُثًا واليعا وآكُلُ أَنو هبِثُلُث قدصا فَأَتهنم جرخا يإِلَى م ظُري أَنذَا فَإِنه قُلْت ا ثُلُثَهيها و  فنربأَخ يبةَ الضدبع نب دماه أَحثَندح
نه قَالَ وأَجعلُ ثُلُثَه في الْمساكنيِ والسائلني أَبو داود حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن أَبِي سلَمةَ حدثَنا وهب بن كَيسانَ بِهذَا الْإِسناد غَير أَ

اببِيلِونِ الس 
 
303. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Bir kişi 
düzənlik bir yerdə dayanmışdı. Birdən göydəki bir buluddan belə bir səs 
eşitdi: “Filankəsin bağçasını sula!” və həmin bulud qara daşlı bir sahəyə 
yönələrək suyunu oraya boşaltdı. Orada olan arxlardan biri suyun hamı-
sını özünə çəkdi. Kişi suyun ardınca gedərək gəlib bir nəfərin 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 “filan-
kəsin bağçasını sula” deyə sənin adının çəkildiyi bir səs eşitdim. Sən bura-
da nə edirsən?” O, kişiyə belə cavab verdi: “Belə deyirsənsə, mən ondan 
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”.1 
 

Vaxtında verilən sədəqə 
 

٣٠٤ -  نةَ يأَبِعريراَء :قَالَ هلٌ ججإِلَى ر بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها :فَقَالَ صولَ يسر اللَّه أَى قَةدالص ظَما أَعرأَنْ« :قَالَ أَج 
قدصت تأَنو يححص ،يححى ششخت لُ الْفَقْرأْمتى، ونالَ الْغهِلُ ومى تتإِذَا ح تلَغب لْقُومالْح قُلْت فُالَنكَذَا، ل فُالَنلكَذَا، و قَدو 

  »لفُالَن كَانَ
 
304. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Bir nəfər Peyğəmbərin � 
yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi, savabı ən böyük olan sədəqə 
hansıdır?” Peyğəmbər � buyurdu: “Bu, sənin sağlam və xəsis olduğun, 
kasıb olmaqdan ehtiyat etdiyin və varlanacağına 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 

                                                 
1 Muslim, 5299, 7664-7265. 
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vəsiyyət edəcəyin günə) saxlama, çünki həmin vaxt mal-dövlətin baş-
qalarına miras qalacaq”.1 
 

Ağac əkmək savab qazandırır 
 

ما من مسلمٍ يغرِس غَرسا إِالَّ كَانَ ما أُكلَ منه لَه صدقَةٌ وما سرِق « صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ قَالَ رسولُ اللَّه  عن جابِرٍ - ٣٠٥
 ».هو لَه صدقَةً والَ يرزؤه أَحد إِالَّ كَانَ لَه صدقَةٌمنه لَه صدقَةٌ وما أَكَلَ السبع منه فَهو لَه صدقَةٌ وما أَكَلَت الطَّير فَ

 

305. Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Hər hansı bir müsəlman ağac əkərsə, ondan yeyilən bir şey onun üçün 
sədəqə olar. Ondan oğurlanan bir şey onun üçün sədəqə olar. Vəhşi hey-
vanların ondan yediyi onun üçün sədəqə olar. Quşun onun (məhsulun-
dan2) yediyi onun üçün sədəqə olar. Ondan kimsə nə isə əskiltsə, bu, onun 
üçün sədəqə olar”.3 
 

٣٠٦ -  نب ادما حثَندقَالَ: ح يدلو الْوا أَبثَندح بِينِ النع ،كالنِ مسِ بأَن نع ،كالنِ مسِ بنِ أَنب دينِ زامِ بشه نةَ، علَمس� 
غا فَلْيهرِسغى يتح قُومأَنْ الَ ت طَاعتاس فَِسيلَةٌ، فَإِن كُمدأَح دي يفةُ واعالس تا.قَالَ: إِنْ قَامهرِس 

 

306. Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Qiya-
mət qopduğu zaman sizdən birinizin əlində körpə xurma ağacı olarsa və 
Qiyamət qopmamış onu əkməyə macal taparsa, qoy onu əksin!”4 

 

Yeddi yüz qat savab 
 

٣٠٧ - قَالَ قَالَ ر كنِ فَاتمِ بيرخ نع ولُ اللَّهسلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »فعض ائَةمعببِس لَه تبكُت بِيلِ اللَّهى سفَقَةً فن فَقأَن نم.« 
 

307. Rəvayət edilir ki, Xureym ibn Fatiq � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim Allah yolunda xərcləyərsə, ona xərclədiyinin yeddi yüz qat 
savabı verilər”.5 
 

٣٠۸ - نأَبِى ع ودعسالً أَنَّ مجر قدصت اقَةبِن ةطُومخى مبِيلِ فس ولُ فَقَالَ اللَّهسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »نيأْتلَي موي ةاميالْق 
ائَةمعببِس اقَةن خمةطُوم«. 

                                                 
1 əl-Buxari, 1330, 1419. 
2 əl-Buxari, 2152, 2320. 
3 Muslim, 1552, 4050-4055; əl-Buxari, 5553, 6012. 
4 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 479. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 9. 
5 ət-Tirmizi, 1625, 1725. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6110.  
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308. Əbu Məsud1 � rəvayət edir ki, bir nəfər yüyənli bir dəvəni Allah 
yolunda sədəqə etdi. Allah Elçisi � də belə buyurdu: “O, Qiyamət günü 
yeddi yüz yüyənli dəvə ilə gələcəkdir”.2 
 

Qoşa sədəqə vermək 
 

ما من عبد « صلَّى اللَّه علَيه وسلَّملَقيت أَبا ذَر قَالَ قُلْت حدثْنِى. قَالَ نعم قَالَ رسولُ اللَّه  عن صعصعةَ بنِ معاوِيةَ قَالَ - ٣٠۹
مكُلُّه ةنةُ الْجبجح هلَتقْبتإِالَّ اس بِيلِ اللَّهى سنِ فيجوز الٍ لَهكُلِّ م نم قفنمٍ يلسم هدنا عإِلَى م وهعدقَالَ ». ي كذَل فكَيو إِنْ «قُلْت

 ».كَانت إِبِالً فَبعريينِ وإِنْ كَانت بقَرا فَبقَرتينِ
 

309. Sasaə ibn Muaviyə � rəvayət edir ki, Əbu Zərr ilə qarşılaşdım və 
dedim: “Mənə bir hədis danış!” O dedi: “Yaxşı. Allah Elçisi � belə 
buyurmuşdur: “Allah yolunda hər cür maldan qoşa sədəqə verən elə bir 
müsəlman qul yoxdur ki, Cənnət keşikçiləri onu qarşılamasın və hər biri 
onu özü durduğu qapıdan dəvət etməsin”. Mən dedim: “Bu necə olur?” 
Əbu Zərr dedi: “Dəvəsi varsa, iki dəvə, inəyi varsa, iki inək”.3 
 

Orta yol tutmaq 
 

 .»الصدقَة شطرِ مجرى يجرِي السلَف إِنَّ« :قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِي أَنَّ مسعود ابنِ عنِ - ٣۱٠

 

310. İbn Məsud � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: 
“Sizdən öncə olan əməlisalehlər sədəqə verməkdə orta yolu tutardılar”.4  
 

Sədəqə aclığı aradan qaldırır 
 

٣۱١ - نةَ عكْرِملُ قَالَ: قَالَ عوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُوا« :صدصت لَوو ،ةرما بِتهفَإِن دست نم ائئُ عِالْجطْفتئَةَ ويطا الْخكَم 
 .»النار الْماُء يطْفئُ

 

311. Rəvayət edilir ki, İkrimə � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Bir xurma olsa belə. sədəqə verin! Həqiqətən, o, aclığı aradan qaldırır və 
günahları su odu söndürdüyü kimi söndürür”.1 

                                                 
1 Əbu Məsud əl-Ənsari � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Adı: Uqbə ibn Amrdır. Əbu Məsud hic-
rətin 40-cı ilində vəfat etmişdir. 
2 ən-Nəsəi “Sunən” 3200. Hədis səhihdir. Bax: Səhih və Daif Sunən ən-Nəsəi, 3187. 
3 ən-Nəsəi “Sunən” 3186, 3198. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 567. 
4 Əhməd, 3911. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1640. 
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Qohuma verilən sədəqə 
 

٣۱٢ - نأَبِي ع وبقَالَ: قَالَ أَي بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلُ« :صأَفْض قَةدقَةُ الصدلَى الصي عم ذححِ الرالْكَاش«. 

 
312. Rəvayət edilir ki, Əbu Əyyub � demişdir: “Peyğəmbər � belə buyur-
du: “Ən yaxşı sədəqə ədavət bəslənən qohuma verilən sədəqədir”.2 
 

٣۱٣ -  بِىالن لُغُ بِهبرٍ يامنِ عانَ بلْما سهمع نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ  ص» كَةٌ فَإِنْ لَمرب هرٍ فَإِنملَى تع رفْطفَلْي كُمدأَح إِذَا أَفْطَر
جِدي ورطَه هاُء فَإِنا فَالْمرمقَالَ ». تلَةٌ«وصقَةٌ ودص انتنمِ ثحى الرلَى ذع ىهقَةٌ ودنيِ صكسلَى الْمقَةُ عدالص.« 

 
313. Salman ibn Amir � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Sizdən biriniz iftar etdikdə xurma ilə iftar etsin, çünki o, bərəkətdir. Əgər 
xurma tapmazsa, su ilə iftar etsin, çünki o, pakdır”. Həmçinin o demişdir: 
“Miskinə sədəqə verməyin bir sədəqə savabı var. Qohuma sədəqə vermə-
yin isə iki savabı var; sədəqə savabı və qohumluq əlaqələrini möhkəmlət-
mək savabı”.3 
 

Gizli sədəqə 
 

٣۱٤ - نأَبِي ع ديعس رِيدنِ الْخع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَةُ« :قَالَ صدص ريُء السطْفت بغَض ،بلَةُ الرصمِ وحالر دزِيي تف 
 .»ِءالسو مصارِع يقي الْمعروف وفعلُ الْعمرِ،

 
314. Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Gizli olaraq verilən sədəqə Allahın qəzəbini söndürür, qohumluq əlaqələ-
rini möhkəmlətmək də ömrü artırır. İnsanlara yaxşılıq etmək isə pis 
aqibətdən qoruyur”.4 
 

Sədəqə verən kasıblıqdan qorxmaz 
 

٣۱٥ - نه عديرلُ قَالَ: قَالَ بوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها« :صم رِجخلٌ يجيئاً رش نم ،قَةدى الصتح فُكا يهنع يحيل نيعبس 
 .»شيطَاناً

                                                                                                                                 
1 İbn əl-Mubarak “əz-Zuhd” 651. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 2951. 
2 Əhməd, 23577. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1110. 
3 ət-Tirmizi, 658, 660. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1990. 
4 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 3442. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3760. 
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315. Rəvayət edilir ki, Bureydə � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Bir kişi sədəqədən yetmiş şeytanın vəsvəsəsini dəf etdikdən sonra sədəqə 
vermiş olar”.1 
 

Uca Allah simiclik etməyənə nemətini əsirgəməz 
 

٣۱٦ - نةَ عشائلَ أَنَّ عوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها قَالَ صي لَهف ترماعإِنَّ«: ه لَك نرِ ملَى اَألجرِ عقَد بكصن كفَقَتنو«. 

 
316. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � ümrədə ona belə demişdir: 
“Həqiqətən, (Allah yolunda) yorulmağın və xərcləməyin qədər sənə müka-
fat verilir”.2 
 

٣١٧ - ناَء عمأَس تكْرٍ بِىأَ بِنا بهأَن اَءتج بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ا فَقَالَتي بِىن اللَّه سى لَيٌء لىا إِالَّ شلَ مخأَد لَىع ريبالز 
  .»علَيك اللَّه فَيوعى توعى والَ استطَعت ما ارضخى« فَقَالَ علَى يدخلُ مما أَرضخ أَنْ جناح علَى فَهلْ

 
317. Rəvayət edilir ki, Əsma bint Əbu Bəkr � Peyğəmbərin � 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 � belə buyurdu: “Bacardığını 
ver, simiclik etmə ki, Uca Allah da səndən nemətlərini əsirgəməsin”.3 
 

Hədiyyə də sədəqə sayılır 
 

٣١۸ -  بِينِ النازِبٍ، عنِ عاِء برنِ الْبعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لُ قَالَ: مدع قَالَ: طَرِيقًا، كَانَ لَه قَاقًا، أَوى زده ةً أَونِيحم حنم ن
 .ةمساقِ نتع  

  
318. əl-Bəra ibn Azib � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: 
“Kim bir adama sağmal bir heyvan verərsə və ya ona bir küçə (yaxud yol) 
göstərərsə, ona bir kölə azad etmiş qədər savab yazılar”.4 
 

                                                 
1 əl-Hakim, 1521; Əhməd, 23012. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1268. Hədisdə insanın 
sədəqə vermək istəyərkən yetmiş şeytanın onu kasıblıqla qorxudaraq sədəqə verməkdən 
çəkindirməyə çalışması nəzərdə tutulur. 
2 əl-Hakim, 1733. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 2160. 
3 Muslim, 1710, 2425. 
4 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 890. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 687. 
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Xəsislə əliaçığın misalı 
 

٣١۹ -  نةَ أَبِىعريره هأَن عمولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صثَلُ«: ييلِ مخقِ الْبفنالْمثَلِ ونِ، كَملَيجا رهِملَيا عتبجن نم 
،يددح نا مهِميا، إِلَى ثُديهِماقرا تفَأَم قفنفَالَ الْم قفنإِالَّ ي تغبس - أَو تفَرلَى -  وع هى جِلْدتح ىفخت هاننب فُوعتو ،ها أَثَرأَمو 
   »تتِسع والَ يوسعها فَهو مكَانها، حلْقَة كُلُّ تلَزِقَ إِالَّ شيئًا ينفق أَنْ يرِيد فَالَ الْبخيلُ

 
319. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � Peyğəmbərin � belə dediyini eşit-
mişdir: “Xəsislə əliaçıq adamın məsəli, əyninə bədəninin sinədən kör-
pücük 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 silənədək1 
(beləcə böyüyüb genişlənir). Xəsislik edənə gəldikdə isə o, hər dəfə malın-
dan xərcləmək istədikdə cübbənin dəmir həlqəsi yerinə yapışır və o, cüb-
bəsini genişləndirməyə çalışsa da, cübbə genişlənmir ki, genişlənmir”.2 
 

Bir dirhəm sədəqə edən 
 

٣٢٠ - نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »قبس مهرائَةَ دم ا قَالُوا. »أَلْفولَ يسر اللَّه فكَيلٌ« قَالَ وجر 
لَه انمهرذَ دا فَأَخمهدأَح قدصفَت لٌ بِهجرو الٌ لَهم ريذَ كَثفَأَخ نضِ مرع هالائَةَ مم أَلْف قدصا فَتبِه«. 

 
320. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə bu-
yurdu: “Bir dirhəm yüz min dirhəmdən irəlidədir”. Səhabələr: “Ey Allahın 
Elçisi, bu necə ola bilər?”- deyə soruşdular. Allah Elçisi � buyurdu: “İki 
dirhəmi olub birini sədəqə verən adam hara, mal-dövləti olub ondan yüz 
min dirhəm sədəqə verən insan hara!”3 
 

Verən əl alan əldən üstündür 
 

٣٢١ -  نيمِعكنِ حامٍ بزنِ حع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص: »داا الْيلْيلْع ريخ نم دفْلَى، الْيأْ السدابو نولُ، بِمعت ريخو 
قَةدالص نرِ عى، ظَهنغ نمو ففعتسي فَّهعي ،اللَّه نمنِ وغتسي نِهغي اللَّه«.  

 
                                                 
1 Burada cübbənin ətəyinin yerlə sürünməsi və sahibinin günahlarını ört-basdır etməsi nəzərdə 
tutulur. 
2 əl-Buxari, 1352, 1443; Muslim 1021, 1696. 
3 ən-Nəsəi “Sunən” 2540; İbn Xuzeymə, 2443. Hədis həsəndir. Bax: Səhih Sunən ən-Nəsəi, 2528. 



Fəzilətli Əməllər                                                                                                Sədəqə 

 
 

321. Həkim ibn Hizam � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Verən əl alan əldən daha xeyirlidir. Baxmağın vacib olan kimsələrdən1 
başla. Ən xeyirli sədəqə zəngin ikən verilən (sədəqədir). İffətli olmaq 
istəyəni Allah iffətli edər. (İnsanlara) möhtac olmaq istəməyən kimsəni 
Allah heç kəsə möhtac etməz”.2 
 

٣٢٢ - نطَارِقٍ ع ارِبِىحا قَالَ الْمنمةَ قَديندولُ فَإِذَا الْمسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ملَى قَائرِ عبنالْم طُبخي اسالن وهقُولُ وي 
»دى يطعا الْملْيأْ الْعدابو نولُ بِمعت كأُم اكأَبو كتأُخو واكأَخ ثُم اكنأَد اكنأَد«. 

 
322. Rəvayət edilir ki, Tariq əl-Muharibi � demişdir: “Biz Mədinəyə 
çatdıqda Allahın Elçisi � minbərin üstündə ayaq üstə duraraq 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!”3 
 

عطَانِي ثُم قَالَ إِنَّ هذَا فَأَعطَانِي ثُم سأَلْته فَأَعطَانِي ثُم سأَلْته فَأَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمسأَلْت النبِي  قَالَ عن حكيمِ بنِ حزامٍ - ٣٢٣
كاربي فْسٍ لَمن افربِإِش ذَهأَخ نمو يهف لَه ورِكفْسٍ بيبِ نبِط ذَهأَخ نةٌ فَملْوةٌ حرضالَ خالْم عبشلَا يأْكُلُ وي يكَانَ كَالَّذو يهف لَه 

 لسفْلَىوالْيد الْعلْيا خير من الْيد ا
 
323. Rəvayət edilir ki, Həkim ibn Hizam � demişdir: “Mən Allah Elçisin-
dən � 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 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 bənzəyər. Verən əl alan əldən daha 
yaxşıdır”.4 
 

يا ابن آدم إِنك أَنْ تبذُلَ الْفَضلَ خير لَك وأَنْ تمِسكَه شر لَك  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّه سمعت أَبا أُمامةَ قَالَ - ٣٢٤
 ولَا تلَام علَى كَفَاف وابدأْ بِمن تعولُ والْيد الْعلْيا خير من الْيد السفْلَى

 
324. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə � demişdir: “Mən Allah Elçisini � belə 
buyurarkən eşitdim: “Ey Adəm oğlu! Malını sərf etməyin sənin üçün xeyir, 
                                                 
1 Burada insanın özü, ata-anası və digər ailə üzvləri nəzərdə tutulur. 
2 əl-Buxari, 1338, 1427; Muslim, 1033, 1715, 2432. 
3 ən-Nəsəi “Sunən” 2532, 2544. Hədis səhihdir. Bax: İrvaul-Ğalil, 3/319, hədis 834. 
4 Muslim, 1035, 1717, 2434. 
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etməməyin isə şərdir. Kifayət qədər mala sahib olduğun üçün qınanmaz-
san. Öhdəndə olandan başla! Verən əl alan əldən daha yaxşıdır”.1 
 

Sədəqə qəbrin hərarətini söndürür 
 

٣٢٥ - نةَ عقْبنِ عرٍ بامع نلِ عوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَةَ إِنَّ« :قَالَ صدئُ الصطْفلَت نا عهلأَه رورِ، حا الْقُبمإِنلُ وظتسي 
نؤمالْم موي ةاميي الْقلِّ فظ صهقَتد«. 

 
325. Uqbə ibn Amir � rəvayət edir ki, Allahın Elçisi � belə buyurdu: 
“Həqiqətən, sədəqə qəbrin hərarətini söndürür. Mömin Qiyamət günü öz 
sədəqəsinin kölgəsində kölgələnəcək”.2 
 

İnsan ölmədən onun ruzisi tükənməz 
 

٣٢٦ - ناِء أَبِي عدرولُ قَالَ: قَالَ الدسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ: ص قزالر طْلُبلَي دبا الْعكَم هطْلُبي لُهأَج.  
 
326. Rəvayət edilir ki, Əbu əd-Dərdə � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Şübhəsiz ki, əcəl qulu axtarıb tapdığı kimi ruzi də onu axtarıb 
tapır”.3 
 

Zəkat 
 

٣٢٧ - نابِرٍ علُ قَالَ: قَالَ جوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: »نى مكَاةَ أَدز هالم فَقَد بذَه هنه عرش«. 

 
327. Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Kim malın zəkatını verərsə, malın şəri ondan uzaqlaşar”.4 
 

 

 

 

                                                 
1 Muslim, 1036, 1718, 2435. 
2 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 14207; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 3347. Hədis səhihdir. Bax: 
Silsilə əs-Səhihə, 365. 
3 İbn Hibban, 3238. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1703. 
4 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 1579. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 
743. 
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Həccin fəziləti 

 
 من ورجل األنصار من رجل رجالن إليه فتخطا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اهللا رسول بنا صلى« قال الصامت بن عبادة عن - ٣٢۸
 لعله أألنصاري فقال باملسألة سبقك قد األنصاري إن للثقفي لَيه وسلَّمصلَّى اللَّه ع اهللا رسول فقال الثقفي األنصاري سبق ثقيف

 صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اهللا رسول قال مث فأخربه الصالة عن الثقفي فسأله قال حل يف فهو مين أعجل يكون أن اهللا رسول يا
 مالك تسألين جئت فقال ختربين اهللا رسول يا فقال بذلك فأخرب سألتين شئت وإن عنه تسأل جئت مبا خربتك شئت إن لألنصاري

 يف األجر من لك وما اجلمار رميك يف األجر من لك وما عرفة يف وقوفك يف األجر من لك وما العتيق البيت أممت إذا األجر من
 من لك فإن قال هغري عن أسألك جئت ما باحلق بعثك والذي األنصاري فقال البيت ودعت إذا األجر من لك وما رأسك حلق

 فإن بعرفة وقوفك وأما درجة لك ورفعت حسنة لك كتبت إال ودابتك أنت تضعها أو قدما ترفع أال العتيق البيت أممت إذا األجر
 نفسي دأشه فإين عز وجلَّ اهللا فيقول واجلنة رضوانك يلتمسون جاؤوا قالوا بعبادي جاء ما مالئكيت يا ملالئكته يقول عز وجلَّ اهللا

 نفْس تعلَم فَلَا{ يقول عز وجلَّ اهللا فإن اجلمار رميك وأما عاجل رمل وعدد القطر وعدد الدهر أيام عدد هلم غفرت قد أين وخلقي
 كانت إال األرض يف تقع شعرة شعرك من ليس فإنه رأسك حلقك وأما }يعملُونَ كَانوا بِما جزاًء أَعينٍ قُرة من لَهم أُخفي ما

 اهللا رسول قال: قال عمر ابن حديث ... » أمك ولدتك كيوم ذنوبك من خترج فإنك ودعت إذا البيت وأما القيامة يوم نورا لك
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها:  صأم كوجرخ نم كتيب مؤت تيالب فإنَّ احلَرام بِكُلِّ لَك طْأَةها وتطَؤ كلَتراح بكْتي اللَّه ةً بِها لَكنسح 

 عبادي هؤالِء فَيقُولُ املَالئكَةَ بِهِم فَيباهي الدنيا السماِء إىل ينزِلُ عز وجلَّ اللَّه فإنَّ بِعرفَةَ وقُوفُك وأما سيئَةً ا عنك ويمحو
 عالجٍ رملِ مثلُ عليك كانَ فَلَو رأَوين لَو فكَيف يروين وملْ عذَابِي ويخافُونَ رحمتي يرجونَ عميقٍ جفَ كُلِّ من غُبراً شعثاً جاؤونِي

ثْل أوامِ ميا أينالد ثْلُ أوماِء قَطْرِ موباً السلَها ذُنغَس اللَّه ا عنكوأم كيمر ارماجل فإِنه ورخدلَ موأَما ك لْقُكح كأْسفإِنَّ ر بِكُلِّ لك 
ةرعقُطُ شسةً تنسفإذا ح طُفْت تيبالب تجرخ نم وبِكمِ ذُنوكَي كتلَدو كأُم 

 
328. Rəvayət edilir ki, Ubadə ibn əs-Samit � demişdir: “Bir gün Allah 
Elçisi � bizimlə namaz qılırdı. Bu zaman biri Ənsardan, biri isə Səqif 
qəbiləsindən olan iki kişi ona doğru addımladı və Ənsardan olan kişi 
Allah Elçisinə � birinci yaxınlaşmaqda Səqif qəbiləsindən olan kişini 
qabaqladı. Allah Elçisi � Səqifdən olan kişiyə dedi: “Ənsardan (olan kişi) 
soruşmaqda səni qabaqladı”. Ənsardan olan kişi dedi: “Ola bilsin ki, o, 
məndən çox tələsir, qoy (birinci) soruşsun”. Səqif qəbiləsindən olan kişi 
namaz haqqında soruşdu, o da ona xəbər verdi. Sonra Allah Elçisi � 
Ənsardan olan kişiyə dedi: “Əgər istəyirsənsə, soruşmaq üçün gəldiyin 
məsələ barəsində sənə xəbər verim”. O dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mənə 
xəbər ver!” O dedi: “Sən gəldin məndən soruşasan ki, qədim Evə (Kəbəyə)1 
gəlməyinin, Arafada durmağının, daş atmağının, başını qırxdırmağının və 

                                                 
1 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. 
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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 sənin və miniyinin atdığı hər addıma görə mükafat olaraq sənə 
bir savab yazılar və bir dərəcən artırılar. Arafada durduqda Allah � 
mələklərinə buyurur: “Ey Mənim mələklərim! Mənim qullarımı bura gəti-
rən nədir?” Mələklər deyirlər: “Onlar Sənin razılığını və Cənnəti istəyir-
lər”. Allah � buyurur: “Mən Özümü və məxluqatımı şahid tuturam ki, 
Mən onları zamanın günlərinin, (yağışın) damcılarının, qum dənəcikləri-
nin 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 günahlarından anadan doğulduğun gündə olduğun kimi 
azad olarsan”. 1  Başqa bir rəvayətdə isə Peyğəmbər � belə demişdir: 
“Beytul-Harama gəlmək üçün evindən çıxmağına gəlincə, miniyinin atdığı 
hər addıma görə Allah sənə bir savab yazır və bir günahını silir. Ərəfatda 
durmağına gəlincə, bu vaxt Allah � 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 düşən hər bir 
tükə görə sənin üçün bir savab var. Evi təvaf etdikdə2 isə günahlarından 
anadan doğulduğun gündə olduğun kimi azad olarsan”.3 
 

 لَه تعالَى اهللا كَتب إِالَّ يداً تضع والَ رِجالً احلَاج إِبِلُ ترفَع ما: يقول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النيب مسعت: قال عمر ابن عن - ٣٢۹
  .درجةً ا رفَعه أَو سيئَةً عنه محا أَو سنةًح بِها

 

                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 2320. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 
1113.  
2 Təvaf etmək - Kəbənin ətrafına dolanmaqdır. O, qara daşın səviyyəsində başlanıb qurtarır və 
yeddi dairədən ibarət olur. 
3 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 13566. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 1360. 
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329. Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Mən 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”.1 
 

 .»الْقيامة يوم نوراً لَك كَانت، الْجِمار رميت إِذَا« :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ - ٣٣٠

 
330. Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “(Həcdə) Camarata daş atmağın2 sənin üçün Qiyamət günü nur 
olacaq”.3 
 

٣٣١ -  بِىنِ الناسٍ عبنِ عنِ ابعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاِء فَقَالَ  صحوا بِالركْبر ىلَق»منِ الْقَوونَ. فَقَا». مملسقَالَ قَالُوا الْم تأَن نلُوا م
»ولُ اللَّهسقَالَ ». ر جذَا حهأَل ا فَقَالَتبِيأَةٌ صرام هإِلَي تفَعفَر»رأَج لَكو معن.« 

 
331. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � 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 � 
buyurdu: “Bəli, onun savabı sənə verilir!”4 
 

Arafa gününün fəziləti 
 

٣٣٢ - ةُ قَالَتشائولَ إِنَّ عسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها« قَالَ صم نمٍ موي أَكْثَر نأَنْ م قتعي اللَّه يها فدبع نارِ مالن نمِ موفَةَ يرع 
هإِنو ندولَي ى ثُماهبي كَةَ بِهِمالَئقُولُ الْما فَيم ادالَِء أَرؤه« 

 
332. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Allahın atəşdən Arafa günü olduğu qədər çox qul azad etdiyi başqa bir 
gün yoxdur. Həqiqətən, o gün Allah (dünya səmasına) yaxınlaşır və 

                                                 
1 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 4116. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 5596. 
2 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. 
3  əl-Heysəmi “Kəşful-Əstər an Zəvaidil-Bəzzər” 1140. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Silsilə əs-
Səhihə, 2515. 
4 Muslim, 1336, 2377, 3317. 



Fəzilətli Əməllər                                                                                    Həcc və Ümrə 

 
 

mələklərin qarşısında (Arafada olanlarla) öyünərək buyurur: “Bunlar nə 
istəyirlər?”1 
 

Həccə gedərək yolda ölən 
 

٣٣٣ - نةَ أَبِي عريرولُ قَالَ: قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :نم جرا خاجح فَماهللا كتب ات لَه رأَج اجمِ إِلَى الْحوي 
،ةاميالْق نمو جرا خرمتعم اتاهللا كتب فَم لَه ررِ أَجمتعمِ إِلَى الْموي ،ةاميالْق نمو جرا خغَازِي يف اهللا يلِبِس اتاهللا كتب فَم لَه رأَج 
 . امةالْقي يومِ إِلَى الْغازِي

 
333. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “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 yolun-
da döyüşə getmək üçün yola çıxaraq ölsə, Allah ona Qiyamət gününə 
qədər döyüşçü savabı yazar”.2 
 

Qəbul olunmuş həccin mükafatı 
 

٣٣٤ -  نةَ أَبِىعريرولَ أَنَّ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص: »مةُالْعإِلَى ر ةرمةٌ الْعا كَفَّارما، لمهنيب جالْحو ورربالْم سلَي لَه 
  .»الْجنةُ إِالَّ جزاٌء

 
334. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: 
“Ümrə ziyarəti növbəti ümrəyədək olan (kiçik günahlar üçün) kəffarədir. 
Qəbul olunmuş həccin mükafatı isə ancaq Cənnətdir”.3 
 

٣٣٥ - نع دبع نِ اللَّهب ودعسولُ قَالَ قَالَ مسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوا« صابِعت نيب جالْح ةرمالْعا ومهفَإِن انيفني الْفَقْر وبالذُّنو 
 .»الْجنةُ إِالَّ ثَواب الْمبرورة للْحجة ولَيس والْفضة والذَّهبِ الْحديد خبثَ الْكري نفىي كَما

 
335. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Məsud � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Həcc və ümrəni ardıcıl edin, çünki körük4 dəmirin, qızılın 
                                                 
1 Muslim, 1348, 2402, 3354. 
2 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 80; Əbu Yalə, 6357. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-
Tərğib vət-Tərhib, 1114, 1267. 
3 əl-Buxari, 1650, 1773. 
4 Körük - kürədə odu qızartmaq və s. məqsədlər üçün yanları bükülü dəri və taxtadan düzəl-

dilmiş alət. 
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və gümüşün pasını apardığı kimi onlar da kasıblığı və günahları aparır. 
Qəbul olunmuş həccin mükafatı isə ancaq Cənnətdir”.1 
 

٣٣٦ - نابِر عنِ جب دبن اهللا عع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقال ص جالْح ورربالْم سلَ لَياٌء هزةَ إِال جنقال بره وما قال الْج امإِطْع 
  الكالم وطيب الطَّعامِ

 
336. Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Yaxşı yerinə yetirilən həccin mükafatı yalnız Cənnətdir”. Səhabələr 
soruşdular: “Onun yaxşılığı nədir?” O buyurdu: “Yemək yedirtmək və xoş 
söz söyləməkdir”.2 
 

٣٣٧ -  نةَ يأَبِعريرقَالَ ه: تعمس بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صي: »نم جح لَّهل فُثْ فَلَمري لَمو قفْسي عجمِ روكَي هتلَدو 
هأُم«.  

 
337. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Peyğəmbərin � 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) qayı-
dar”.3 
 

Təlbiyə həccin nişanələrindəndir 
 

٣٣۸ - نةَ أَبِي عريرلُ قَالَ: قَالَ هوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها« :صلَّ مهِلٌّ أَهأالَّ قَطّ م ،رشالَ بو ركَب ركَبإِالَّ قَطّ م رشيلَ. »بق :
 .»نعم« :قَالَ بِالْجنة؟! اِهللا ولَرس يا

 
338. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Təlbiyə” 4  söyləyən elə bir kəs yoxdur ki, müjdələnməsin. 
Habelə, təkbir söyləyən elə bir kəs yoxdur ki, müjdələnməsin”. Səhabələr 
soruşdular: “Ey Allahın Elçisi, Cənnətlə?” O: “Bəli”- deyə buyurdu”.5 
 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 810, 815. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 2901. 
2 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 8405. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 
1104. 
3 əl-Buxari, 1424, 1521; Muslim, 1350, 2404, 3357. 
4 Həcc və ya ümrədə deyilən zikr. 
5 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 7779. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1621. 
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٣٣۹ - نع دينِ زب دالخ نِيهولُ قَالَ قَالَ الْجسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاَءنِي صرِيلُ جا فَقَالَ جِبي دمحم رم كابحوا أَصفَعرفَلْي 
اتوأَصمه ةلْبِيا بِالتهفَإِن نارِ معش جالْح 

 
339. Rəvayət edilir ki, Zeyd ibn Xalid əl-Cuhəni � demişdir: “Allah Elçisi 
� belə buyurdu: “Cəbrayıl yanıma gəlib dedi: “Ey Muhəmməd, səhabələri-
nə “təlbiyəni” yüksək səslə söyləməyi əmr et! Çünki o, həccin nişanələrin-
dəndir”.1 
 

٣٤٠ -  بِييقِ أَنَّ الندكْر الصأَبِي ب نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلُ؟ قَالَ  صأَفْض جالْح لَ: أَيئس»:الْثّجو جالْع.« 
 

340. Əbu Bəkr əs-Siddiq � rəvayət edir ki, səhabələr Peyğəmbərdən �: 
“Hansı həcc daha fəzilətlidir?”- deyə soruşdular. O dedi: “Çoxlu “təlbiyə” 
gətirilən və çox qurban kəsilən həcc”.2 
 

Zil-Hiccənin ilk on günü 
 

٣٤١ -  ولُ اللَّهساسٍ قَالَ قَالَ ربنِ عنِ ابعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلُ ا« صمامٍ الْعأَي نا ممإِلَى اللَّه با أَحيهف حالامِ لصاَألي هذه نم .«
.رشنِى الْععقَالَ  ي بِيلِ اللَّهى سف ادالَ الْجِهو ولَ اللَّهسا رقَالُوا ي» جِعري فَلَم هالمو فِْسهبِن جرلٌ خجإِالَّ ر بِيلِ اللَّهى سف ادالَ الْجِهو

 والتكْبِري، التسبِيح، فيهِن فَأَكْثروا الْعشرِ، أَيامِ من فيهِن الْعملُ إِلَيه أَحب وال اللَّه، عند أَعظَم أَيامٍ من ما ».لك بِشىٍءمن ذَ
 .والتهليلَ

 
341. Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Allah Elçisi � buyurdu: 
“Bu günlərdə (Zil-Hiccə ayının on günündə) edilən yaxşı əməllər Allaha 
başqa günlərdə edilən əməllərdən daha sevimlidir”. Səhabələr dedilər: “Ey 
Allahın Elçisi, Allah yolunda edilən cihaddan da?!” Allah Elçisi � 
buyurdu: “Allah yolunda edilən cihaddan da! Yalnız öz canı və malı ilə 
Allah yolunda cihada gedib qayıtmayan (yəni şəhid olan) kişi müstəs-
nadır”. 3  Digər rəvayətdə belə bir əlavə var: “Allah dərgahında bu 
günlərdən daha böyük gün yoxdur. Allaha bu on gündə edilən əməllərdən 
daha sevimli əməl yoxdur. Odur ki, həmin günlərdə təsbih (Subhən-
Allah), təkbir (Allahu Əkbər) və təhlil (Lə iləhə illəllah) deməyi çoxaldın!”4 
 

                                                 
1 İbn Macə, 2365, 2888. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 830. 
2 ət-Tirmizi, 827, 835. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1500. 
3 ət-Tirmizi, 757, 1799. Hədis səhihdir. Bax: İrvaul-Ğalil, 953.  
4 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 10953. Hədis həsəndir. Bax: İrvaul-Ğalil, 890. 
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٣٤٢ - نابِرٍ علَ أَنَّ جوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلُ« :قَالَ صام أَفْضا أَيينالد امأَي شالَ: قيل »رِالْعقال اهللا؟ سبيل يف مثلهن و: 
 .»الترابِ في وجهه عفَّر رجلٌ إِالَّ اِهللا سبِيلِ في مثلهن والَ«

 
342. Cabir � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � buyurdu: “Dünyanın ən fəzilətli 
günləri (Zul-Hiccə ayının ilk) on günüdür”. Deyildi: “Allah yolunda onlara 
bərabər (günlər) varmı?” O buyurdu: “Onlara bərabər yalnız bir kişinin 
üzünün Allah yolunda toz-torpağa bulaşmasıdır”.1  
 

Həcdə saçlarını qısaldanlar 
 

٣٤٣ -  نةَ أَبِىعريرولُ قَالَ :قَالَ هسر اللَّه سو هلَيع لَّى اللَّهصلَّم :»ماللَّه راغْف نيلِّقحلْمقَالُوا. »ل رِينقَصلْملقَالَ. و: »ماللَّه راغْف 
نيلِّقحلْمقَالُوا. »ل رِينقَصلْملا. وقَالَ. ثَالَثًا قَالَه: »رِينقَصلْملو«.   

 
343. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � (həcc ziya-
rətində) dedi: “Allahım, saçını qırxdıranları bağışla!” Səhabələr: “Qısaldan-
ları da, (ey Allahın Elçisi)?”- deyə soruşdular. O dedi: “Allahım, saçını 
qırxdıranları bağışla!” Onlar: “Qısaldanları da, (ey Allahın Elçisi)?”- deyə 
soruşdular. Peyğəmbər � bu duanı üç dəfə təkrar etdi. Bundan sonra isə 
dedi: “Qısaldanları da (bağışla)!”2 
 

Kəbəni təvaf etməyin fəziləti 
 

٣٤٤ - نع دبنِ اِهللا عب رمقَالَ ع :تعملَ سوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صي: »نم بِالْ طَافتيلَّى بصن ويتكْعقِ كَانَ رتكَع 
 .»رقَبه

 
344. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Ömər � demişdir: “Mən Allah 
Elçisinin � belə buyurduğunu eşitmişəm: “Kim Kəbəni təvaf edər və iki 
rükət namaz qılarsa, bir köləni azad etmiş kimi savab qazanar”.3 
 

 فَمن الْمنطق، فيه أَحلَّ تعالَى اَهللا ولَكن صالَةٌ، بِالْبيت الطَّواف« :قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ عباسٍ ابنِ عنِ - ٣٤٥
طَقفَالَ ن قطنرٍ إِالَّ ييبِخ«. 

 

                                                 
1 əl-Heysəmi “Kəşful-Əstər an Zəvaidil-Bəzzər” 1133. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1133. 
2 əl-Buxari, 1613, 1728. Bu hədisdə Həcc edərkən saçlarını qırxdıranlar nəzərdə tutulur. 
3 İbn Macə, 2956, 3069. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2725. 
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345. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: “Evi 
tavaf etmək namazdır, lakin Uca Allah onda danışmağı halal etmişdir. Kim 
danışarsa, yalnız xeyir söyləsin”.1 
 

Həcərul-Əsvədin fəziləti 
 

 ولسانٌ بِهِما، يبصر عينان ولَه الْقيامة يوم الْحجر هذَا لَيأْتين« :مصلَّى اللَّه علَيه وسلَّ اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ - ٣٤٦
قطيِن ،بِه دهشلَى يكُلِّ ع نم مهلتسي قبِح«. 

 
346. Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
du: “Bu daş (Həcərul-Əsvəd) mütləq Qiyamət günü görən gözləri və 
danışan dili olduğu halda gələcək və onu haqqı ilə ziyarət edən hər bir 
kəsə şahidlik edəcək”.2 
 

 حيطان الْيمانِي، والركْن اِألسود، الْحجرِ مسح إِنَّ«: يقُولُ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ سمعت: قَالَ عمر ابنِ عنِ - ٣٤٧
 .»حطّاً الْخطَايا

 
347. Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � belə 
buyurduğunu eşitmişəm: “Qara daşı və Yəmən küncünü məsh etmək 
günahları silir”.3 
 

٣٤۸ - اِهللا ب دبع نرٍوعملُ اِهللا  نِ عوسقَالَ: قَالَ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص» : سطَم ،ةنالْج اقُوتي نم انتاقُوتي ،قَامالْمو كْنإِنَّ الر
 ».اُهللا نورهما، ولَو لَم يطْمس نورهما َألضاَءتا ما بين الْمشرِقِ والْمغرِبِ

 
348. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Rükn (Yəmən rüknü) və Məqam (İbrahim məqamı) Cənnət 
yaqutlarından iki yaqutdur. Allah onların nurunu almışdır. Əgər onların 
nurunu almasaydı, onlar şərqlə qərbin arasını işıqlandırardı”.4 
 

                                                 
1 əl-Hakim, 3058; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 10955. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3954. 
2 İbn Macə, 2944, 3057. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 5346. 
3 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 13438; İbn Hibban 3690. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 
2194. 
4 ət-Tirmizi, 878, 887. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1147. 
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Zəm-zəm suyunun fəziləti 
 

٣٤۹ - نابِرِ عنِ جب دبقَالَ اِهللا ع :تعملَ سوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صاُء« :يم مزما زمل رِبش لَه«. 
 
349. Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah � demişdir: “Mən Allah 
Elçisinin � belə buyurduğunu eşitmişəm: “Zəm-zəm suyu nə məqsədlə 
içilirsə, onun üçün (faydalı) olur”.1 
 

٣٥٠ - نأَبِي ع لُ قَالَ: قَالَ ذَروساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: »مزمز اممٍ طَعفَاُء طُعشقْمٍ وس«. 
 
350. Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Zəm-zəm suyu yeməyi əvəz edir və xəstəliklərə şəfadır”.2 
 

٣٥١ - ننِ عاسٍ اببلُ قَالَ: قَالَ عوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاُء صم مزما زمل رِبش إِنْ لَه هترِبش تسيتفش بِه فَاكإِنْ اهللا شو 
هترِبش كعبشل كعبإِنْ اهللا أَشو بِه هترِبش قْطَعتل أَكظَم هاهللا قَطَع يهةُ ومزرِيلَ هقْيا جِبسيلَ واعماهللا إِس 

 
351. Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Zəm-zəm suyu nə üçün içilirsə, onun üçün (faydalı) olur. Əgər 
sən şəfa tapmaq üçün içərsənsə, Allah sənə şəfa verər. Tox olmaq üçün 
içərsənsə, Allah səni tox edər. Susuzluğunu yatırmaq üçün içərsənsə, Allah 
sənin susuzluğunu yatırdar. O, Cəbrayılın bulaq açması və Allahın 
İsmayılı içirtməsidir”.3 
 

Ramazan ayında edilən ümrə 
 

٣٥٢ - علٍ أَبِى نقعنِ مع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةٌ« قَالَ صرمى عانَ فضملُ ردعةً تجح«.  
 
352. Əbu Məqil � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Ramazan 
ayında ümrə etmək həccə bərabərdir”.4 

                                                 
1 İbn Macə, 3062, 3178. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 5502. 
2 əl-Bəzzər, 3929. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3572. 
3 əd-Dəraqutni, 238. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1164. 
4 İbn Macə, 2993, 3107. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 4097. 
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Orucun fəziləti 
 

٣٥٣ - نةَ أَبِى عريرولَ أَنَّ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص »اميةٌ، الصنفُثْ فَالَ جرالَ يلْ، وهجي إِنو ؤرام لَهقَات أَو هماتش 
 وشرابه طَعامه يترك الْمسك، رِيحِ من تعالَى اللَّه عند أَطْيب الصائمِ فَمِ لَخلُوف بِيده نفِْسى والَّذى مرتينِ،. صائم إِنى فَلْيقُلْ

هتوهشو نى، ملأَج اميى، الصا لأَنزِى وأَج ،ةُ بِهنسالْحرِ وشا بِعهثَالأَم« 
 
353. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: 
“Oruc qalxandır.1 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 
üçündür və Mən (oruc tutan adama) ayrıca mükafat verəcəyəm. Yaxşı 
əməlin əvəzi on qat veriləcəkdir”.2 
 

٣٥٤ - نةَ أَبِى عريرقُولُ هولُ قَالَ يسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ« ص لِ كُلُّ اللَّهمنِ عاب مآد إِالَّ لَه ،اميفَإِ الصهى، نا لأَنزِى وأَج 
بِه .اميالصةٌ، ونإِذَا جكَانَ و مومِ يوص ،كُمدفُثْ فَالَ أَحرالَ يو ،بخصفَإِنْ ي هابس ،دأَح أَو لَهقُلْ قَاتى فَلْيإِن ؤرام مائى. صالَّذو 

فْسن دمحم هدبِي لُوففَمِ لَخ مِالصائ بأَطْي دنع اللَّه نرِيحِ م ،كسمِ الْمائلصل انتحا فَرمهحفْرإِذَا ي أَفْطَر ،إِذَا فَرِحو ىلَق هبر فَرِح 
هموبِص« 

 

354. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allahın Elçisi � belə 
buyurdu: “(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 var: orucunu açdığı iftar 
vaxtında sevinir; bir də Rəbbinə qovuşduğu zaman tutduğu oruca görə 
sevinəcəkdir”.3 
 

                                                 
1 Cəhənnəm odundan qoruyan sipər. 
2 əl-Buxari, 1761, 1795, 1894. 
3 əl-Buxari, 1904, 5472, 5927; Muslim, 1151, 1944, 2762. 
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 .»الْقتالِ من أَحدكُم كَجنة النارِ من جنةٌ الصيام« يقُولُ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ سمعت عثْمانُ فَقَالَ - ٣٥٥
 
355. Rəvayət edilir ki, Osman (ibn Əbul-As əs-Səqafi) � demişdir: “Mən 
Allah Elçisinin � belə duyurduğunu eşitdim: “Sizdən birinizin döyüş üçün 
qalxanı olduğu kimi, oruc da Cəhənnəm odundan (qoruyan) bir qalxan-
dır”.1 
 

٣٥٦ - نةَ أَبِى عامأُم هأَلَ أَنولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لِ أَىملُ الْعقَالَ أَفْض »كلَيمِ عوبِالص هلَ الَ فَإِندع لَه«. 

 
356. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə � Allah Elçisindən � soruşdu: “Hansı 
əməl daha fəzilətlidir?” O buyurdu: “Oruc tut, çünki onun tayı-bərabəri 
yoxdur”.2 
 

٣٥٧ -  نلٍعهنِ سع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى إِنَّ« :قَالَ صف ةنا الْجابقَالُ بي انُ، لَهيلُ الرخدي هنونَ ممائالص موي ،ةاميالَ الْق 
  .»أَحد منه يدخلْ فَلَم أُغْلق، دخلُوا فَإِذَا غَيرهم، أَحد منه يدخلُ الَ فَيقُومونَ، الصائمونَ أَين يقَالُ غَيرهم أَحد منه يدخلُ

 
357. Səhl � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Cənnətdə 
Rəyyan adlı bir qapı var, Qiyamət günü bu qapıdan oruc tutanlar daxil 
olacaqlar, onlardan başqa heç kəs bu qapıdan keçə bilməyəcək, (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”.3 
 

Ramazan orucunun fəziləti 
 

٣٥۸ - رأَبِي ه نةَعرولُ اِهللا  يسقَالَ: قَالَ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهابصستاح اناً ومانَ، إِيضمر امص نم :بِهذَن نم مقَدا تم لَه راً، غُف .  
 
358. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim Ramazan ayını imanla, mükafatını (yalnız Allahdan) uma-
raq oruc tutarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar”.4 
 

                                                 
1 İbn Macə, 1639, 1708. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3879. 
2 ən-Nəsəi “Sunən” 2222, 2234. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1937.  
3 əl-Buxari, 1763, 1896. 
4 əl-Buxari, 38. 
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إِذَا كَانَ أَولُ لَيلَه من شهرِ رمضانَ صفِّدت الشياطني ومردةُ " :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمي هريرةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا عن أَبِ - ٣٥۹
 ابوأَب تحفُتو ،ابا بهنم حفْتي ارِ فَلَمالن ابوأَب غُلِّقَتو ،ا الْجِنيرِ أَقْبِلْ، ويالْخ ياغا بي :ادني مادنيو ،ابا بهنم لَقغي فَلَم ةنالْج

لَهكُلَّ لَي كذَلارِ والن نقَاُء متِهللا عو ،راقْص رالش ياغب" 

 

359. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Ramazan ayının birinci gecəsi yetişdiyi zaman şeytanlar və 
azğın cinlər zəncirlənir, üstəlik, Cəhənnəmin qapıları bağlanır və heç bir 
qapısı açıq qalmır. Cənnətin qapıları açılır və heç bir qapısı bağlı qalmır. 
Həmin vaxt carçı belə səslənir: “Ey xeyir istəyən kəs, (Allaha daha çox 
ibadət etməyə) tələs! Ey şərə meyilli olan kəs, (tövbə et, haqq yola) qayıt! 
Allahın Cəhənnəm odundan xilas etdiyi kimsələr var. Bu da, (Ramazan 
ayının) hər gecəsinə aiddir”.1  
 

٣٦٠ - نأَبِي ع ديعس رِيدالَ: قَالَ، قَ الْخ راِهللا ولُس لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِنَّ " : ص لَّهل تبارك وتقَاَءى الَعتي عمٍ كُلِّ فوي  لَةلَيو- 
ينِعي في رمان ض- كُلِّ نَّإِول مسلمٍ لِّي كُم فوةٌ يوعد لَةلَيةٌ وابجتسم ".  

 

 

360. Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Uca Allahın Ramazan ayının hər günü və gecəsi (Cəhənnəm-
dən) azad etdiyi qulları var. Hər bir müsəlmanın Ramazan ayının günü və 
gecəsində qəbul olunan duası var”.2 
 

Nafilə oruclar 
 

٣٦١ - نلَ اِهللا  عوسانِئ أَنَّ ره أُملَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ: صاَء أَفْطَر« كَانَ يإِنْ شو اماَء صإِنْ ش ،فِْسهن ريع أَمطوتالْم مائالص.« 

 
361. Ummu Hani � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Nafilə 
oruc hər kəsin öz ixtiyarındadır. İstəsə, tutar, istəsə də, onu pozar”.3 
 

٣٦٢ -  نأَبِىع يدعقَالَ س: تعمس بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صي: »نم اما صموى يبِيلِ فس اللَّه دعب اللَّه ههجنِ وارِ عالن 
نيعبرِيفًا سخ«.   

                                                 
1 ət-Tirmizi, 682, 684. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1960. 
2 əl-Heysəmi “Kəşful-Əstər an Zəvaidil-Bəzzər” 962; ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 6401; əl-
Heysəmi “Məcməuz-Zəvaid” 4793. Əhməd, 7443, 7450. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Sahihut-
Tərğib vət-Tərhib, 1002.  
3 əl-Hakim, 1599. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3854. 
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362. Rəvayət edilir ki, Əbu Səid � demişdir: “Mən Peyğəmbərin � belə 
dediyini eşitmişəm: “Kim Allah yolunda bir gün oruc tutarsa, Allah onun 
üzünü Cəhənnəm odundan yetmiş illik (məsafəyədək) uzaqlaşdırar”.1 
 

٣٦٣ -  بِينِ النةَ عامأَبِي أُم نلَّعصلَّمسو هلَيع قَالَ: ى اللَّه » نيا بقاً كَمدنارِ خالن نيبو هنيلَ اُهللا بعبِيلِ اِهللا، جي سماً فوي امص نم
 ».السماِء واَألرضِ

 

363. Əbu Umamə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kim 
Allah yolunda bir gün oruc tutarsa, Allah onunla Cəhənnəm odu arasında 
yerlə göy arasında olduğu məsafə qədər bir xəndək meydana gətirər”.2 
 

٣٦٤ -  نعدبع نِ اللَّهرِو بمنِ عاصِ بى قَالَ :قَالَ الْعولُ لسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها«: صي دبع أَ اللَّهلَم ربأُخ كأَن ومصت ارهالن 
قُومتلَ واللَّي« .لَى فَقُلْتا بولَ يسر لْ، فَالَ« :قَالَ. اللَّهفْعت مص ،رأَفْطو قُمو ،منفَإِنَّ و كدسجل كلَيا، عقإِنَّ حو نِكيعل كلَيع 
 عشر حسنة بِكُلِّ لَك فَإِنَّ أَيامٍ، ثَالَثَةَ شهرٍ كُلَّ تصوم أَنْ بِحسبِك وإِنَّ حقا، علَيك لزورِك وإِنَّ حقا، علَيك لزوجِك وإِنَّ حقا،

 داود اللَّه نبِى صيام فَصم«:قَالَ. قُوةً أَجِد إِنى لَّه،ال رسولَ يا قُلْت علَى، فَشدد فَشددت،. »كُلِّه الدهرِ صيام ذَلك فَإِنَّ أَمثَالها،
هلَيع الَمالَ السو زِدت هلَيع« .ا قُلْتمكَانَ و اميص بِىن اللَّه داود هلَيع الَمقَالَ الس:»فرِ نِصهالد«.   

 
364. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr ibn əl-As � demişdir: “Allah 
Elçisi � mənə belə buyurdu: “Ey Abdullah, elə bilirsən ki, sənin (ara ver-
mədən) gündüzlər oruc tutub, gecələr namaz qıldığını mənə xəbər vermə-
yiblər?!” Mən dedim: “Bilirəm ki, xəbərin var, ey Allahın Elçisi!” O buyur-
du: “Belə etmə! Hərdən oruc tut, hərdən də tutma, gecənin bir hissəsini 
namaz qıl, bir hissəsini də yat! Sözsüz ki, bədəninin sənin üzərində haqqı 
var, gözlərinin sənin üzərində haqqı var, həyat yoldaşının sənin üzərində 
haqqı var, qonağının sənin üzərində haqqı var. Şübhəsiz 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 edirəm”. Peyğəmbər � 
buyurdu: “Elə isə Allahın peyğəmbəri Davudun � tutduğu orucu tut və 
buna heç nə əlavə etmə!” Mən soruşdum: “Allahın peyğəmbəri Davudun 
� tutduğu oruc necə idi ki?” Peyğəmbər � buyurdu: “İlin yarısını (oruc 
tutardı)!”3 
                                                 
1 əl-Buxari, 2628, 2840; Muslim, 1949, 2704, 2767. 
2 ət-Tirmizi, 1624, 1724. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 991. 
3 əl-Buxari, 1839, 1975; Muslim, 1963, 2721, 2787. 
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Arafa və Aşura oruclarının fəziləti 
 

وسئلَ «...». من صام يوم عرفَة غُفر لَه سنتنيِ متتابِعتنيِ« : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعن سهلِ بنِ سعد قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - ٣٦٥
مِ يوص ناَء فَقَالَ عوراشمِ عةَ«وياضةَ الْمنالس كَفِّري.«  

 

365. Rəvayət edilir ki, Səhl ibn Səd � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim Arafa günü oruc tutarsa, bir il keçmiş və bir il gələcək 
günahları bağışlanar”. 1  Digər rəvayətdə deyilir: “...Allah Elçisindən � 
Aşura gününün orucu barədə soruşduqda: “Keçmiş ildə işlənmiş günah-
ları yuyacaq!”- deyə cavab vermişdir”.2 
 

Muhərrəm ayında tutulan oruc 
 

الصيامِ بعد رمضانَ شهر اللَّه الْمحرم وأَفْضلُ الصلَاة بعد  أَفْضلُ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه  عن أَبِي هريرةَ قَالَ - ٣٦٦
 الْفَرِيضة صلَاةُ اللَّيلِ

 

366. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Ramazandan sonra ən fəzilətli oruc, Allahın ayı olan Muhərrəm 
ayıdır. Fərz namazlarından sonra ən fəzilətli namaz isə gecə namazıdır”.3 
 

Bazar ertəsi və cümə axşamı tutulan orucların fəziləti 
 

٣٦٧ -  نعارِيصةَ الْأَنادأَبِي قَت  ولَ اللَّهسأَنَّ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص مِ الوص نلَ عئسلَيزِلَ عأُن يهفو تدلو يهنِ فَقَالَ فياثْن 
 

367. Əbu Qatədə əl-Ənsari4 � rəvayət edir ki, Allah Elçisindən � bazar 
ertəsi gününün orucu barəsində soruşdular. O, belə buyurdu: “Mən o gün 
doğuldum və (Quran) mənə o gün nazil oldu”.5 
 

٣٦۸ - دةُ ثَنِىحامأُس نب ديقَالَ ز ا قُلْتولَ يسر اللَّه كإِن ومصى تتالَ ح كَادت رفْطت رفْطتى وتالَ ح كَادأَنْ ت ومصنِ إِالَّ تيموإِنْ ي 
 اَألعمالُ فيهِما تعرض يومان ذَانِك« قَالَ. الْخميسِ ويوم االثْنينِ يوم قُلْت. »يومينِ أَى« قَالَ. صمتهما وإِالَّ صيامك فى دخالَ
 .»صائم وأَنا عملى يعرض أَنْ فَأُحب الْعالَمني رب علَى

                                                 
1 Əbu Yalə, 7548. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1012. 
2 Muslim, 1162, 2804. 
3 Muslim, 1163, 1982. 
4 Əbu Qətadə Haris ibn Rəbi əl-Ənsari əs-Suləmi � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Miladi 602-ci 
ildə Mədinədə anadan olmuş, hicrətin 54-cü ilində Kufədə vəfat etmişdir. 
5 Muslim, 1162, 1978, 2807. 
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368. Rəvayət edilir ki, Usamə 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 � soruşdu: “O hansı iki gündür elə?” Mən də: 
“Bazar ertəsi və cümə axşamı”- deyə cavab verdim. Allah Elçisi � dedi: “O 
iki gündə əməllər Allaha təqdim olunur. Mən də əməllərimin oruclu ikən 
Allaha təqdim olunmasını istəyirəm”.1 
 

Şaban ayı tutulan orucun fəziləti 
 

 شهر ذَلك« قَالَ. شعبانَ من تصوم ما شهورِال من شهرا تصوم أَرك لَم اللَّه رسولَ يا قُلْت قَالَ زيد بن أُسامةُ حدثَنِى - ٣٦۹
 .»صائم وأَنا عملى يرفَع أَنْ فَأُحب الْعالَمني رب إِلَى اَألعمالُ فيه ترفَع شهر وهو ورمضانَ رجبٍ بين عنه الناس يغفُلُ

 
369. Rəvayət edilir ki, Usamə ibn Zeyd � demişdir: “Mən dedim: “Ey 
Allahın Elçisi! Sənin heç bir ayda Şaban ayındakı kimi oruc tutduğunu 
görmədim”. Allah Elçisi � dedi: “Bu, Rəcəb və Ramazan arasında insan-
ların qafil olduqları bir aydır. Bu ayda əməllər aləmlərin Rəbbinə yüksəl-
dilir. Mən də əməlimin (Allaha) oruclu olduğum halda yüksəlməsini 
istəyirəm”.2 
 

٣٧٠ -  بِىكُنِ الني لَم :ةَ قَالَتشائع نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكَانَ  صو ،انَ كُلَّهبعش ومصكَانَ ي هانَ، فَإِنبعش نم ا أَكْثَررهش ومصي
ما دووِم علَيه،  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّموأَحب الصالَة إِلَى النبِى » خذُوا من الْعملِ ما تطيقُونَ، فَإِنَّ اللَّه الَ يملُّ حتى تملُّوا«يقُولُ: 

 وإِنْ قَلَّت وكَانَ إِذَا صلَّى صالَةً داوم علَيها.
 
370. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Peyğəmbər � 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 � ən çox xoşuna gələn 
namaz, qısa da olsa, davamlı qılınanı idi. O, hər hansı bir namazı qılardısa, 
onu davamlı qılardı”.3 

                                                 
1 ən-Nəsəi “Sunən” 2358, 2370. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1043. 
2 ən-Nəsəi “Sunən” 2357, 2369. Hədis həsəndir. Bax: İrvaul-Ğalil, 4/103, hədis 948. 
3 əl-Buxari, 1834, 1970. 
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Şəvval ayında tutulan altı gün oruc 
 

٣٧١ - ثَهدح هأَن ارِيصالْأَن وبأَبِي أَي نع  ولَ اللَّهسأَنَّ رع لَّى اللَّهصلَّمسو هالٍ كَانَ  لَيوش نا متس هعبأَت انَ ثُمضمر امص نقَالَ م
 كَصيامِ الدهرِ

 

371. Əbu Əyyub � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Kim 
Ramazan ayını oruc tutsa, sonra buna Şəvval ayının altı gününü də əlavə 
etsə, il boyu oruc tutmuş kimidir”.1 
 

جعلَ اُهللا الْحسنةَ بِعشرِ أَمثَالها، الشهر بِعشرة أَشهرٍ، وصيام « يقُولُ: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمأَنه سمع رسولَ اِهللا  عن ثَوبانَ - ٣٧٢
اممرِ تهالش دعامٍ بة أَيتس ةنالس.« 

 

372. Rəvayət edilir ki, Səubən � Allah Elçisinin � belə buyurduğunu 
eşitmişdir: “Allah hər bir yaxşı əmələ görə on qat mükafat verir. Bir ay on 
aya bərabərdir, (Ramazan) ayından sonra altı gün oruc tutmaq isə ili 
tamamlayır”.2 
 

Hər ayın üç günü tutulan orucun fəziləti 
 

 صوم شهرٍ كُلِّ من أَيامٍ وثَالَثَة الصبرِ شهرِ صوم« يقُولُ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ سمعت قَالَ هريرةَ أَبا أَنَّ - ٣٧٣
 ».الصدرِ وحر يذْهبن )الدهرِ(

 

373. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitmişəm: “Səbir (Ramazan) ayı və hər ay üç gün oruc 
tutmaq il boyu oruc tutmaq kimidir və qəlbin kin-küdurətini aparır”.3 
 

 وخمس عشرةَ وأَربع عشرةَ ثَالَثَ الْبِيض نصوم أَنْ يأْمرنا اللَّه رسولُ كَانَ« :الَقَ أَبِيه عن الْقَيِسي ملْحانَ ابنِ عنِ - ٣٧٤
 .»الدهرِ كَهيئَة هن« :وقَالَ: قَالَ. »عشرةَ

 

374. Rəvayət edilir ki, İbn Milhən əl-Qeysi atasının � belə dediyini rəvayət 
demişdir: “Allah Elçisi � bizə hər ayın on üçüncü, on dördüncü və on 
beşinci günlərini oruc tutmağı əmr edərək buyurmuşdur: “Bunlar bir ilin 
orucu kimidir”.4 

                                                 
1 Muslim, 1164, 1984, 2815. 
2 İbn Asakir “Tarixu Diməşq” 54/82; İbn Xuzeymə, 2115. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 
3094. 
3 Əhməd, 9222, 20738, 23070. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3803-3804. 
4 Əbu Davud, 2449, 2451. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Əbu Davud, 2115. 
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٣٧٥ - عةَ ناوِيعنِ مةَ بقُر نع أَبِيه نع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي قَالَ صامِ فيص امٍ ثَلَاثَةأَي نرِ مهالش مورِ صهالد هإِفْطَارو  
 

375. Muaviyə ibn Qurra atasından � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə 
buyurmuşdur: “Hər aydan üç gün oruc tutmaq il boyu oruc tutmaq 
kimidir”.1 
 

٣٧٦ - قَالَ : قَالَ ر أَبِي ذَر نلُ اِهللا عوسلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهرِ« :صهالد اميص كامٍ ، فَذَلرٍ ثَالَثةَ أَيهكُلِّ ش نم امص نلَ ». مزفَأَن
 رة أَيامٍ.الْيوم بِعش }من جآَء بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها{تصديق ذَلك في كتابِه  عز وجلَّاُهللا 

 

376. Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Kim hər aydan üç gün oruc tutarsa, il boyu oruc tutmuş kimidir”. Allah � 
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”.2 
 

Qədr gecəsinin fəziləti 
 

٣٧٧ - رأَبِي ه نولُ اِهللا عسةَ قَالَ: قَالَ رريلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاباً،صستاح اناً ومرِ، إِيلَةَ الْقَدلَي قُمي نم : بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف  
 

377. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim Qədr gecəsini imanla və mükafatını Allahdan umaraq 
ibadət edərsə, keçmiş günahları bağışlanar”.3 
 

Evlənməyə imkanı olmayan oruc tutsun! 
 

٣٧۸ -  نعدبع ا :قَالَ اللَّهكُن عم بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِ« :فَقَالَ صم طَاعتاَءةَ اسالْب ،جوزتفَلْي هفَإِن رِ أَغَضصلْبل نصأَحو 
  .»وِجاٌء لَه نهفَإِ بِالصومِ، فَعلَيه يستطع لَم ومن للْفَرجِ،

 

378. Rəvayət edilir ki, Abdullah � demişdir: “Biz Peyğəmbərlə � 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”.4 

                                                 
1 Əhməd, 16249, 16294. Şueyb əl-Arnavut isnadının səhih olduğunu bildirmişdir. 
2 ət-Tirmizi, 762, 767. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1035. 
3 əl-Buxari, 35. 
4 əl-Buxari, 1772, 1905. 
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Son əməli orucla bitən 
 

٣٧۹ - نفَةَ عذَينِ حع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقاَلَ ص: »نم متخ امِ لَهيمٍ بِصولَ يخة دنالْج«. 

 

379. Huzeyfə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kimin son 
əməli orucla bitərsə,1 Cənnətə daxil olar”.2 
 

Səhurda3 bərəkət var 
 

٣٨٠ - نانَ علْمولُ قَالَ: قَالَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكَةُ" :صري الْبف ي: ثَالثَةف ،ةاعمالثَّرِ الْجو،ورِ يدالسحو" 
 

380. Rəvayət edilir ki, Salman � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Bərəkət üç şeydədir; camaatda, səriddə4 və səhurda”.5 
 

٣٨١ -  نسِعنِ أَنب كالقَالَ :قَالَ م بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوا«: صرحسى فَإِنَّ تورِ فحكَةً السرب«.  
 

381. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Peyğəmbər � belə 
buyurdu: “Səhur yeməyini yeyin! Həqiqətən, səhurda bərəkət var”.6 
 

٣٨٢ - نأَبِي ع يدعلُ قَالَ: قَالَ سوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها« :صورحلس أَكْله كْهرفَالَ ب ،وهعدت لَوأَنْ و عرجي كُمدةً أَحعرج 
ناٍء، ملَّ اَهللا فَأَنَّ مجو زع هكَتالَئملُّونَ وصلَى يع نرِيحستالْم«. 

 

382. Rəvayət edilir ki, Əbu Səid � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Səhur yeməyində bərəkət var. Biriniz bir qurtum su ilə olsa belə, onu tərk 
etməsin! Çünki Allah � və Onun mələkləri səhur yeməyi yeyənlərə xeyir-
dua edirlər”.7 
 

٣٨٣ - ناضِ عبرنِ عةَ قَالَ بارِيانِي سعولُ دسر اللَّه سو هلَيع لَّى اللَّهصورِ إِلَى لَّمحي السانَ فضمفَقَالَ ر: "لُمإِلَى ه (ذَاه) ذَاِءالْغ 
كاربالْم" 

                                                 
1 əl-Munəvi � belə demişdir: “...yəni həyatı oruclu ikən və ya orucunu açdıqdan sonra sona 
çatarsa”. (Feydul-Qadir, 6/123) 
2 əl-Bəzzər, 2781, 2854. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6224. 
3 Səhur – oruc tutmaq üçün Sübh namazının vaxtı girməzdən qabaq nə isə yemək. 
4 Sərid – bişmiş ətin suyuna, doğranmış çörək əlavə edilərək hazırlanan xörəkdir. 
5 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 6004, 6127. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-
Tərhib, 1065. 
6 əl-Buxari, 1789, 1923; Muslim, 1095, 1835, 2603. 
7 Əhməd, 11101, 11414; İbn Hibban, 3467. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 1844, 3683. 
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383. Rəvayət edilir ki, İrbad ibn Səriyyə � demişdir: “Allah Elçisi � 
Ramazan ayında məni səhura dəvət edərək buyurdu: “Mübarək yeməyə 
tələs!”1 
 

İftarı tezləşdirmək 
 

٣۸٤ - س نعدعنِ سلِ بلُ اِهللا  هوسقَالَ: قَالَ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوم« :صجا النطْرِهبِف رظتنت ا لَمي متنلَى سي عتالُ أُمزالَ ت .«
 بِيكَانَ النولَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ماً أَمائإِذَا كَانَ ص.أَفْطَر :سمالش تيء فَإِذَا قَالَ: غَابلَى شفَى عال فَأَوجر ر 

 
384. Rəvayət edilir ki, Səhl ibn Səd � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Ümmətim iftar açmaqda ulduzları gözləmədikcə, sünnəm üzrə 
olacaqlar”. Peyğəmbər � oruc tutduqda bir nəfər təyin edərək ona məvacib 
verərdi, o da Peyğəmbərə � günəşin batdığını xəbər verər, Peyğəmbər � 
də iftarını açardı”.2 
 

٣۸٥ -  نلِعهنِ سب دعولَ أَنَّ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالُ الَ« :قَالَ صزي اسرٍ النيا بِخم جلُواع طْرالْف«.  
 
385. Səhl ibn Səd � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “İnsanlar 
iftar etməyə tələsdikcə, xeyir içində olacaqlar”.3 
 

İftar vaxtının fəziləti 
 

٣۸٦ - نابِرٍ عنِ جب دبلُ قَالَ: قَالَ اِهللا عوسلَ اِهللا رع لَّى اللَّهصلَّمسو هلَّ ِهللا إِنَّ« :يجو زع دنطْرٍ كُلِّ عقَاَء، فتع كذَلي وكُلِّ ف 
لَةلَلي«. 

 
386. Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurmuşdur: “Həqiqətən, hər iftar vaxtı Allah � tərəfindən azad 
edilənlər olur. Bu, hər gecə baş verir”.4 
 

İftar verməyin fəziləti 
 

٣۸٧ - نع دينِ زب دالخ نِىهنِ الْجع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص :»نم ا فَطَّرمائص أَو زها جغَازِي ثْلُ فَلَهم رِهأَج«. 
                                                 
1 Əhməd, 17143, 17183. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1067. 
2 İbn Hibban, 3501. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1074. 
3 əl-Buxari, 1827, 1957; Muslim, 1838, 2549, 2608. 
4 İbn Macə, 1643, 1712. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 2170. 
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387. Zeyd ibn Xalid əl-Cuhəni � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə 
buyurdu: “Orucluya iftar verənə və ya cihada gedəni təchiz edənə onun 
savabının misli verilər”.1 

                                                 
1 əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 8398. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6414. 
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Cihadın fəziləti 
 

٣۸۸ - نأَبِى ع يدعس رِىدولَ أَنَّ الْخسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها« الَقَ صا يأَب يدعس نم ىضر ا بِاللَّهبالَمِ ربِاِإلسا ويند دمحبِمو 
 فى درجة مائَةَ الْعبد بِها يرفَع وأُخرى« قَالَ ثُم فَفَعلَ اللَّه رسولَ يا علَى أَعدها فَقَالَ سعيد أَبو لَها فَعجِب. »الْجنةُ لَه وجبت نبِيا

ةنا الْجم نينِ كُلِّ بيتجرا دكَم نياِء بمضِ الساَألرا قَالَ. »ومو ىا هولَ يسر قَالَ اللَّه »ادى الْجِهبِيلِ فس اللَّه ادى الْجِهبِيلِ فس 
اللَّه«. 

 
388. Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Kim Rəbb olaraq Allahdan, din olaraq İslamdan, Peyğəmbər 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 � də onun üçün təkrar etdi və dedi: “Başqa bir əməl 
də var 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 etməkdir! 
Allah yolunda cihad etməkdir!”1 
 

Ən fəzilətli cihad hansıdır? 
 

٣۸۹ - نأَبِي ع لُ قَالَ: قَالَ ذَروساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلُ« :صأَفْض ادأَنْ الْجِه داهجلُ يجالر هفْسن اهوهو«. 
 
389. Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Ən fəzilətli cihad kişinin öz nəfsi ilə cihad etməsidir”.2 
 

Şəhidlər 
 

٣٩٠ - نةَ أَبِي عريره نولُ عسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هأَلَ أَنرِيلَ سجِب المالس هلَيع نع هذالْآ هةي }خفني وورِ فالص قعفَص 
ني مف اتاومالس نمي وضِ فإِلَّا الْأَر ناَء مش اللَّه{ نم ينالَّذ لَم أشقُوا؟ أَنْ اُهللا يعصقَالَ ي :ماُء هدهلَّ اِهللا شجو زع 

 
390. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � Cəbraildən � bu ayə 
haqda soruşdu: “Sur üfürüləcək və Allahın istədiyi kimsələrdən başqa 
göylərdə və yerdə kim varsa, hamısı öləcəkdir” (əz-Zumər, 68). Allahın 

                                                 
1 Muslim, 1884, 3496, 4987; ən-Nəsəi “Sunən” 3131. 
2 əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 1247, 2092. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1099. 
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öldürmək istəmədikləri kimlərdir?” Cəbrail dedi: “Onlar Allahın � şəhid-
ləridir”.1 
 

بِشعبٍ فيه عيينةٌ من ماٍء عذْبةٌ فَأَعجبته لطيبِها  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ مر رجلٌ من أَصحابِ رسولِ اللَّه  هريرةَ عن أَبِى - ٣٩١
. فَذَكَر ذَلك لرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمأَستأْذنَ رسولَ اللَّه فَقَالَ لَوِ اعتزلْت الناس فَأَقَمت فى هذَا الشعبِ ولَن أَفْعلَ حتى 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها أَ«فَقَالَ  صامع نيعبس هتيى بف هالَتص نلُ مأَفْض بِيلِ اللَّهى سف كُمدأَح قَاملْ فَإِنَّ مفْعالَ ت اللَّه رفغونَ أَنْ يبحالَ ت
 ».لْجنةُلَكُم ويدخلَكُم الْجنةَ اغْزوا فى سبِيلِ اللَّه من قَاتلَ فى سبِيلِ اللَّه فُواق ناقَة وجبت لَه ا

 
391. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisinin � 
səhabələrindən olan bir kişi şirin sulu çeşmənin olduğu bir vadidən keçdi 
və onun gözəlliyi xoşuna gələrək belə dedi: “Kaş insanlardan uzaqlaşıb bu 
vadidə qalardım. Ancaq Allah Elçisindən � izn almayınca, heç vaxt bunu 
etmərəm”. Sonra o, bunu Allah Elçisinə � danışdı və o da belə buyurdu: 
“Belə etmə! Həqiqətən də, birinizin Allah yolunda olan məqamı evində 
yetmiş il qıldığı nafilə namazlarından daha fəzilətlidir. Allahın sizi bağışla-
masını və sizi Cənnətə salmasını istəmirsiniz? Allah yolunda döyüşə çıxın! 
Kim Allah yolunda dəvənin iki sağımı arasında olan müddət qədər 
döyüşərsə, Cənnət onun üçün vacib olar”.2 
 

٣٩٢ - نةَ أَبِى عريرنِ هع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص »بدتان اللَّه نمل جرى خف هبِيلالَ س هرِجخانٌإِ إِالَّ يبِى مي يقدصتو 
 أُقْتلُ أَنى ولَوددت سرِية، خلْف قَعدت ما أُمتى علَى أَشق أَنْ ولَوالَ الْجنةَ، أُدخلَه أَو غَنِيمة، أَو أَجرٍ من نالَ بِما أُرجِعه أَنْ بِرسلى

 »أُقْتلُ ثُم أُحيا، ثُم أُقْتلُ ثُم أُحيا، ثُم اللَّه سبِيلِ فى
 
392. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: 
“Allah Onun yolunda cihada3 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 ümmə-

                                                 
1 əl-Hakim, 3000. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1387. 
2 ət-Tirmizi, 1650, 1751 Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 902. 
3 Allah yolunda müqəddəs müharibə cihad adlanır. Cihad Uca Allahın adını şərəfləndirmək 
məqsədilə göstərilən istənilən səylər deməkdir. Cihadın bir neçə forması var. Müsəlman 
dövlətinin təhlükəsizliyinə qəsd edən və İslamın yayılmasına maneə yaradan kafirlərlə müba-
rizə 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 var. 
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timi əziyyətə salmış olmasaydım, (döyüşə gedən) dəstənin arxasında 
qalmazdım və Allah yolunda öldürülüb sonra dirildilməyimi, sonra öldü-
rülüb yenə dirildilməyimi, sonra mütləq yenə öldürülməyimi istərdim”.1 
 

 يرٍطَ جوف فى أَرواحهم اللَّه جعلَ بِأُحد إِخوانكُم أُصيب لَما« : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّماللَّهِ رسولُ قَالَ قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ - ٣٩٣
 ومشربِهِم مأْكَلهِم طيب وجدوا فَلَما الْعرشِ ظلِّ فى معلَّقَة ذَهبٍ من قَناديلَ إِلَى وتأْوِى ثمارِها من تأْكُلُ الْجنة أَنهار ترِد خضرٍ

هِميلقمقَالُوا و :نلِّغُ مبا ينانوا إِخنا عأَن اٌءأَحى يف ةنالْج قزرئَالَّ نوا لدهزى يف ادالَ الْجِهكُلُوا وني دنبِ عرفَقَالَ الْح اللَّه هانحبا: سأَن 
مهلِّغأُب كُمنلَ: قَالَ. عزفَأَن الَ{ اللَّهو نبسحت ينلُوا الَّذى قُتبِيلِ فس ا اللَّهاتوأَم{« 

 
393. Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
du: “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 
deyirlər: “Kaş ki, qardaşlarımız Allahın bizə bəxş etdiyi bu nemətlərdən 
xəbər tutaydılar və Allah yolunda olan cihaddan qorxub qaçmayaydılar”. 
Allah 	: “Mən sizin dediklərinizi onlara bildirərəm!”- dedi və bu ayələri 
Öz elçisinə nazil etdi: “Allah yolunda öldürülənləri əsla ölmüş sanma. 
Əksinə, (onlar) diridirlər” (Ali-İmran, 169)”.2 
 

٣۹٤ - نةَ أَبِي عريرلُ قَالَ: قَالَ هوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها« :صم جِدي هِيدالش سلِ ما إِالَّ الْقَتكَم جِدي كُمدأَح سم 
ةصالْقَر«. 

 
394. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Şəhid öldürülməyini birinizin çimdik hiss etməsi kimi hiss 
edir”.3 
 

٣۹٥ - نةَ أَبِى عريرنِ هع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص »ملُوهمز هِمائمبِد هفَإِن سلَي كَلْم كْلَمى يف ى إِالَّ اللَّهأَت يمو ةاميالْق 
هحرى جمدي هننُ لَومٍ لَود هرِحيو رِيح كسالْم«.  

 

                                                 
1 əl-Buxari, 26, 36. 
2 Əbu Davud, 2158, 2520, 2522. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 5205. 
3 İbn Hibban, 4655; Əhməd, 7940; İbn Macə, 2802. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3745. 
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395. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Şəhid-
ləri qanlı-qanlı bürüyün, çünki Allaha görə yaralanan elə bir yaralı yoxdur 
ki, Qiyamət günü (Allahın hüzuruna) yarasından qan axa-axa gəlməsin. 
Onun yarasının rəngi qan rəngində, qoxusu isə müşk qoxusunda olacaq”.1 
 

Şəhidin başqalarında olmayan xüsusiyyətləri 
 

٣۹٦ -  ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر يكَرِبدعنِ مامِ بقْدنِ الْمعو هلَيع لَّى اللَّهصلَّمس » ةفْعلِ دى أَوف لَه فَرغالٍ يصخ تس اللَّه دنع هِيدلشل
ير من الدنيا سه تاج الْوقَارِ الْياقُوتةُ منها خويرى مقْعده من الْجنة ويجار من عذَابِ الْقَبرِ ويأْمن من الْفَزعِ اَألكْبرِ ويوضع علَى رأْ

أَقَارِبِه نم نيعبى سف فَّعشينيِ وورِ الْعالْح نةً مجوز نيعبسنِ ويتاثْن جوزيا ويها فمو.« 
 
396. Rəvayət edilir ki, Miqdəm ibn Mədikərib � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurmuşdur: “Şəhidin Allah dərgahında altı xüsusiyyəti var; ilk (qan 
damcısı ilə) bağışlanır, Cənnətdəki yerini görür, qəbir əzabından qorunur, 
Qiyamət gününün dəhşətli qorxusundan arxayın olur, başına vüqar tacı 
qoyulur - Onun üzərindəki yaqut dənəsi dünya və onun içərisində 
olanlardan daha xeyirlidir -, yetmiş iki huri ilə evləndirilir və qohum-
əqrəbasından yetmiş nəfərə şəfaət edir”.2 
 

Allah yolunda öldürülən Cənnətdədir 
 

اِهللا! إِني رجل أَسود منتن الريح ، قَبِيح الْوجه،  فَقَالَ: يا رسولَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمأَنَّ رجالً أَسود أَتى النبِي  عن أَنس - ٣۹٧
 لَ:فَقَا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمفَقَاتلَ حتى قُتلَ، فَأَتاه النبِي ». في الْجنة« الَ مالَ لي فَإِنْ أَنا قَاتلْت هؤالَِء حتى أُقْتلَ، فَأَين أَنا؟ قَالَ:

»الَكم أَكْثَرو كحرِي بطَيو ،كهجاُهللا و ضيب قَد .« :رِهيغل ذَا أَوهقَالَ لو» نم ة لَهبه جتازِعني نور الْعالْح نم هتجوز تأَير لَقَد
هتبج نيبو هنيل بخدت ،وفص.«  

 
397. Ənəs � rəvayət edir ki, bir qara kişi Peyğəmbərin � 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 � dedi: “Cənnətə!” O, öldürülənə qədər döyüşdü. Peyğəmbər 
� onun yanına gəlib dedi: “Allah sənin üzünü ağ, qoxunu gözəl etdi və 
malını çoxaltdı”. Ona və digərlərinə dedi: “Mən onun hurilərdən olan 

                                                 
1 ən-Nəsəi “Sunən” 2002, 2014. Hədis səhihdir. Bax: İrvaul-Ğalil, 707. 
2 ət-Tirmizi, 1663, 1764. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1375. 
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zövcəsini yun cübbəsini aralayıb onunla cübbənin arasına girdiyini gör-
düm”.1 
 

Şəhidlər haradadırlar? 
 

٣۹۸ - نِ ابع ولُ اللَّهساسٍ قَالَ قَالَ ربنِ علَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص » جرخاَء يرضخ ةي قُبف ةنابِ الْجرٍ بِبهارِقِ نلَى باُء عدهالش
 »علَيهِم رِزقُهم من الْجنة بكْرةً وعشيا

 
398. Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Şəhidlər Cənnət qapısının yanında olan “Bə:riq” adlı çayın üzə-
rində yaşıl çadırdadırlar. Səhər-axşam onlara Cənnətdən ruziləri gətirilir”.2 
 

Allah yolunda olan toz 
 

٣۹۹ - نسِ عنِ أَنب كالقَالَ: قَالَ م سلُراِهللا و :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »نم احر هحوي ربِيلِ فكَانَ اِهللا س ثْلِ لَها بِمم ابأَص نم 
 .»النار هعلَي اللَّه حرم إِالَّ اللَّه سبِيلِ فى رهج مسلمٍ امرِئٍ قَلْب خالَطَ ما«. »الْقيامة يوم مسكاً الْغبارِ

 
399. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim Allah yolunda (döyüşə) gedərsə, Qiyamət günü onun üçün 
batdığı toz-torpağın misli qədər müşk olar”.3 Digər rəvayətdə deyilir: “Bir 
müsəlman kişinin Allah yolunda nəfəsinə toz gedərsə, şübhəsiz ki, Allah 
Cəhənnəm odunu ona haram edər”.4 
 

٤٠٠ -  ولُ اللَّهسةَ قَالَ: قَالَ رريرأَبِي ه نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص دبع فوي جف منهانُ جخدو بِيلِ اللَّهي سف ارغُب عمتجالَ ي :
 أَبدا، والَ يجتمع الشح واِإلميانُ في قَلْبِ عبد أَبدا.

 
400. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Bir adamda Allah yolunda olan tozanaqla Cəhənnəm tüstüsü 
heç vaxt birləşə bilməz. Eləcə də, bir bəndənin qəlbində tamahla iman heç 
vaxt birləşə bilməz”.5 
 

                                                 
1 əl-Hakim, 2463. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1381. 
2 Əhməd, 2390; əl-Hakim, 2403. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 3742. 
3 İbn Macə, 2775, 2880. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2338. 
4 Əhməd, 24548, 24592, 25285. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 5616. 
5 ən-Nəsəi “Sunən” 3114, 3127; Əhməd, 7474. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 7617. 
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الَ يلج النار رجلٌ بكَى من خشية اِهللا، حتى يعود اللَّبن في « :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعن أَبِي هريرةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  - ٤٠١
عمتجالَ يعِ، ورالض منهانُ جخدبِيلِ اِهللا وي سف ارغُب.« 

 

401. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
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”.1 
 

Cənnətə qırx il əvvəl girənlər 
 

٤٠٢ - نع دبع نِ اللَّهرٍو بمالَ: قَالَقَ ع لي رول اهللا سلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهصي؟ قال: اهللا وتأم نةَ ملُ اجلَنخدت ةرملُ زأو لَمعأت : 
رسأَ ولهإِالَقَم فَلَع ةيامالق موونَ يأتونَ يلَ: املهاجِرٍء ى بيفيقولون بأي ش متبوسح ةُ أو قَدناخلَز مقُولُ لَهونَ فَيحفْتتسيو ةاب اجلَن

كا على ذَلنتى متبِيلِ اهللا حا يف سنقاتويافُنا على عأس تا كانموإن باسحلَها  نخدلَ أنْ يعاماً قَب نيعبيلُونَ فيه أرقفَي ملَه حفْتقال فَي
اسالن 

 
402. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Ümmətimdən Cənnətə girən birinci dəstəyə kimin daxil olaca-
ğını bilirsən?” O dedi: “Allah və Onun Elçisi daha yaxşı bilir!” Peyğəmbər 
� dedi: “Mühacirlər. Onlar Qiyamət günü Cənnət qapısına gələcək və 
qapının açılmasını istəyəcəklər. Gözətçilər onlara deyəcəklər: “Siz sorğu-
sual olundunuzmu?” Onlar deyəcəklər: “Nə ilə sorğu-sual olunacağıq? Biz 
Allah yolunda qılınclarımızı ölənə qədər çiyinlərimizdə daşımışıq”. 
(Cənnət qapıları) onların üzünə açılacaq və insanlar (Cənnətə) daxil olana 
qədər onlar qırx il orada dincələcəklər”.2 
 

Dənizdə olan cihad 
 

٤٠٣ - نع امٍ أُمرنِ حع النبِى لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هقَالَ أَن »دائى الْمرِ فحى الْبالَّذ هيبصُء يالْقَى لَه رأَج هِيدش رِقالْغو لَه رأَج 
 .»شهِيدينِ

 

403. Ummu Həram � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � buyurmuşdur: 
“(Allah yolunda) dənizdə (başı gicəllənərək) qusana bir şəhid savabı var. 
Boğulana isə iki şəhid savabı var”.3 
                                                 
1 ət-Tirmizi, 1633, 2311. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 7778. 
2 əl-Hakim, 2389. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 96; Silsilə əs-Səhihə, 853. 
3 Əbu Davud, 2495. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 3839. 
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Şəhid olmağı sidq ürəklə istəmək 
 

٤٠٤ - نع اذعنِ ملٍ ببج هأَن عملَ سوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صي: »نلَ مي قُاتبِيلِ فاِهللا س فَواق اقَةن فَقَد تبجو لَه 
 نكْبة نكب أَو اِهللا، سبِيلِ في جرحاً جرِح ومن شهِيد، أَجر لَه فَإِنَّ قُتلَ أَو مات ثُم صادقاً نفِْسه من الْقَتلَ اُهللا سأَلَ ومن الْجنة،
 علَيه فَإِنَّ اِهللا سبِيلِ في خراج بِه خرج ومن الْمسك رِيح ورِيحها الزعفَران، لَونَ لَونها كَانت ما كَأَغْزرِ الْقيامة يوم تجِيء فَإِنها
اِء طَابعدهالش«.  

 
404. Rəvayət edilir ki, Muaz ibn Cəbəl � Allah Elçisinin � belə buyur-
duğunu eşitmişdir: “Kim Allah yolunda dəvənin iki sağımı arasında olan 
müddət qədər döyüşərsə, Cənnət onun üçün vacib olar. Kim Allahdan 
sidq-ürəklə 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, o, Qiyamət günü (Allahın 
hüzuruna dünyada yarasından axdığı qandan) daha çox qan ilə gələcək. 
Onun qanının rəngi zəfəran rəngi, qoxusu da müşk qoxusu olacaq. Kimin 
vücudunda Allah yolunda bir çiban çıxsa, onun üzərinə şəhidlik möhürü 
vurular”.1 
 

٤٠٥ -  بِىنِ النع هدج نع أَبِيه نثُ عدحي فيننِ حلِ بهنِ سةَ بامأَبِى أُم نلَ بهس عمسلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ  ص» أَلَ اللَّهس نم
 »غه اللَّه منازِلَ الشهداِء وإِنْ مات علَى فراشهالشهادةَ من قَلْبِه صادقًا بلَّ

 
405. Səhl ibn Huneyf � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: 
“Kim Allahdan sidq-ürəklə şəhid olmağı istəsə, yatağında ölmüş olsa belə, 
Allah onu şəhidlərin dərəcəsinə yüksəldər”.2 
 

Allah yolunda vuruşmaq nədir? 
 

 أَحدنا فَإِنَّ اللَّه سبِيلِ فى الْقتالُ ما اللَّه، رسولَ يا فَقَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِى إِلَى رجلٌ جاَءعن أَبِي موسى قَالَ:  - ٤٠٦
   .»وجلَّ عز اللَّه سبِيلِ فى فَهو الْعلْيا هى اللَّه كَلمةُ لتكُونَ قَاتلَ من« :الَفَقَ .حميةً ويقَاتلُ غَضبا، يقَاتلُ

 
406. Rəvayət edilir ki, Əbu Musa � demişdir: “Bir nəfər Peyğəmbərin � 
yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! Allah yolunda vuruşmaq nə demək-
dir? Axı bizdən kimisi qəzəbinə görə, kimisi də namusuna görə vuruşur”. 

                                                 
1 Əbu Davud, 2541, 2543. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 3825. 
2 ət-Tirmizi, 1754. Hədis səhihdir. Bax: Səhih və Daif Sunən ət-Tirmizi, 1653. 
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Peyğəmbər � buyurdu: “Kim Allahın Kəlməsi hər şeydən uca olsun deyə 
vuruşarsa, Allah � yolunda vuruşmuş olar”.1 
 

İnsanların ən xeyirli olanı 
 

 أَالَ اللَّه، سبِيلِ في فَرسه بِعنان ممِسك رجلٌ الناسِ؟ بِخيرِ أُخبِركُم أَالَ« :قَالَ لَّى اللَّه علَيه وسلَّمص النبِي أَنَّ عباسٍ ابنِ عنِ - ٤٠٧
كُمبِري أُخ؟ بِالَّذلُوهتلٌ يجزِلٌ رتعي مف ةميغُن ي لَهدؤي قح ا، اللَّهيهأَالَ ف بِرأُخكُم راسِ؟ بِشلٌ النجأَلُ رسي الَ بِاللَّهي وطعي بِه«.  

 
407. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “İnsan-
ların ən xeyirli olanı barədə sizə xəbər verimmi?! Bu, Allah yolunda atının 
yüyənindən tutan kişidir. Bundan sonra kimin xeyirli olduğunu sizə xəbər 
verimmi?! Bu, insanlardan uzaqlaşaraq bir neçə qoyun saxlayan və Allahın 
haqqını yerinə yetirən kişidir. İnsanların ən şərli olanı barədə sizə xəbər 
verimmi?! Bu, Allah xatirinə bir şey istənildikdə, heç bir şey verməyən 
kişidir!”2 
 

٤٠۸ -  نيأَبِع يدعس رِىديلَ :قَالَ الْخا قولَ يسر ،اللَّه اسِ أَىلُ النولُ فَقَالَ أَفْضسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: »نمؤم داهجي 
  . »شره من الناس ويدع اللَّه، يتقى الشعابِ من شعبٍ فى ؤمنم« :قَالَ من ثُم قَالُوا. »وماله بِنفِْسه اللَّه سبِيلِ فى

 
408. Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Bir dəfə Peyğəm-
bərdən � soruşdular: “Ey Allahın Elçisi, insanların ən üstünü kimdir?” 
Peyğəmbər � dedi: “Allah yolunda malı və canı ilə cihad edən mömindir”. 
Yenə soruşdular: “Sonra hansıdır?” O dedi: “Dağ dərəsinə3 çəkilib Allahdan 
qorxan və insanlara pislik etməkdən çəkinən mömindir”.4 

                                                 
1 əl-Buxari, 123. 
2 ət-Tirmizi, 1753. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1941. 
3 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”. Peyğəm-
bər � belə buyurdu: “...Allahın Əli (haqq yolda olan) camaatın üzərindədir!” (ət-Tirmizi, 2166, 
2319. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 8065). 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”. 
(Əhməd, 21710, 21758, 22053; Əbu Davud, 547. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 5701). 
4 əl-Buxari, 2578, 2786; Muslim, 1881, 3502, 4995. 
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Allah yolunda olan mücahidin misalı 
 

قَالَ لَا تستطيعونه قَالَ فَأَعادوا  عز وجلَّما يعدلُ الْجِهاد في سبِيلِ اللَّه  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمللنبِي قيلَ  عن أَبِي هريرةَ قَالَ - ٤٠۹
الْمجاهد في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ الصائمِ الْقَائمِ الْقَانِت بِآيات  علَيه مرتينِ أَو ثَلَاثًا كُلُّ ذَلك يقُولُ لَا تستطيعونه وقَالَ في الثَّالثَة مثَلُ
  اللَّه لَا يفْتر من صيامٍ ولَا صلَاة حتى يرجِع الْمجاهد في سبِيلِ اللَّه تعالَى

 
409. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Bir gün Peyğəmbərdən 
� 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 � hər dəfə: “Sizin ona gücünüz 
çatmaz!”- deyirdi. Sonra belə buyurdu: “Allah yolunda olan mücahidin 
misalı oruc tutub, namaz qılan, Allahın ayələrinə itaət edən, həmin müca-
hid evinə qayıdana qədər dayanmadan orucu və namazı yerinə yetirənin 
misalı kimidir”.1 
 

٤۱٠ - نةَ أَبِي عريرقَالَ ه :تعملَ سوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صثَلُ«: يم داهجي الْمبِيلِ فاُهللا اِهللا سو لَمأَع نبِم داهجي 
 .»الساجِد الراكعِ الْخاشعِ الْقَائمِ الصائمِ: كَمثَلِ سبِيله في

 
410. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitmişəm: “Allah yolunda döyüşən mücahidin misalı – 
Allahın yolunda kimin cihad etdiyini O, daha yaxşı bilir - oruc tutan, gecə 
namazlarını qılan, müti olan, ruku və səcdə edənin misalı kimidir”.2 
 

İki göz, iki damcı və iki iz 
 

٤۱١ -  ولَ اللَّهسر تعماسٍ قَالَ سبنِ عاب نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  اللَّه ةيشخ نم كَتب نيأبدا ع ارا النمهسملَا ت اننيقُولُ عي
بِيلِ اللَّهي سف سرحت تاتب نيعو 

 
411. Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitdim: “İki gözə heç vaxt od toxunmayacaq; Allah 
qorxusundan ağlayan və gecəni Allah yolunda keşik çəkərək keçirən 
göz”.3 

                                                 
1 Muslim, 1878, 3490, 4977. 
2 ən-Nəsəi “Sunən” 3127, 3140. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 5850. 
3 ət-Tirmizi, 1639, 1740. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami 4113. 
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٤۱٢ -  بِىنِ النةَ عامأَبِى أُم نلَعع لَّى اللَّهصلَّمسو هى «قَالَ  يوعٍ فمد نةٌ منِ قَطْريأَثَرنِ ويتقَطْر نم إِلَى اللَّه بٌء أَحىش سلَي
ف أَثَرو بِيلِ اللَّهى سف فَأَثَر انا اَألثَرأَمو .بِيلِ اللَّهى سف اقرهمٍ تةُ دقَطْرو اللَّه ةيشخنم ةى فَرِيض ضِ اللَّهائفَر.« 

 
412. Əbu Umamə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Heç bir 
şey Allaha iki damcı və iki izdən daha sevimli deyil. Bunlar; Allah qorxu-
sundan axıdılan göz yaşı damcısı və Allah yolunda (döyüşərkən) axıdılan 
qan damcısıdır. İki izə gəlincə, bunlar Allah yolunda (döyüşərkən əmələ 
gələn) iz və Allahın fərz ibadətlərini edərkən (əmələ gələn) izdir”.1 
 

٤١٣ - تعما سةَ أَبريرقُولُ هولَ إِنَّ: يساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص :مرلَى حنِ عينيا أَنْ عمالَهنت ارالن :نيع كَتب نم ةيشخ 
  .الْكُفْرِ أَهلِ من وأَهلُه اِإلسالَم تحرس باتت وعين اِهللا،

 
413. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “İki gözə Cəhənnəm odu haram edilmişdir; Allah qorxusundan 
ağlayan göz, İslamı və ailəsini küfr əhlindən qoruyaraq gecələyən göz”.2 
 

٤١٤ - عن ماوِعينِة ب حيولُ قَالَ: قَالَ ةدسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى ال ثَالثَةٌ" :صرت مهنيأَع ارالن :نيع تسري حبِ فيلِس ،اللَّه 
نيعو كَتب نم ةيشخ ،اللَّه نيعو تغَض نارِمِ عحم اللَّه" 

 
414. Rəvayət edilir ki, Muaviyə ibn Heydə � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Üç nəfər var ki, onların gözləri Cəhənnəm odunu görməyəcək; 
Allah yolunda keşik çəkən, Allah qorxusundan ağlayan və Allahın haram-
larından qorunan göz”.3 
 

Şəhidlər qəbir fitnəsinə məruz qalmırlar 
 

٤١٥ - ند عاشنِ رب ،عدس نلٍ عجر نابِ محأَص بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالً أَنَّ صجا: قَالَ ري وسا! اِهللا لَرالُ مب ننيؤمالْم 
 .»فتنةً رأْسه علَى السيوف بِبارقَة كَفَى«: قَالَ الشهِيد؟ إِالَّ قُبورِهم في يفْتنونَ

 
415. Raşid ibn Səd � Peyğəmbərin � səhabələrinin birindən rəvayət edir 
ki, bir adam dedi: “Ey Allahın Elçisi! Nəyə görə möminlər qəbir fitnəsinə 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 1669, 1770. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1326. 
2 əl-Hakim, 2431. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 3323. 
3 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 1003, 16347. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-
Tərhib, 3326. 
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məruz qalırlar, şəhid isə yox?” O buyurdu: “Başının üzərindəki qılıncların 
parıltısı fitnə olaraq ona kifayətdir”.1 
 

Cihad Cənnət qapılarındandır 
 

٤١٦ - نةَ عادبنِ عب تاملُ قَالَ: قَالَ الصوساِهللا ر لَّى اللَّهص لَّمسو هلَيع :»كُملَيع ادي بِالْجِهبِيلِ فاِهللا، س هفَإِن ابب نابِ موأَب 
 .»والْغم الْهم بِه اُهللا يذْهب الْجنة،

 

416. Rəvayət edilir ki, Ubadə ibn əs-Samit � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Allah yolunda cihad edin, çünki o, Cənnətin qapılarından 
biridir. Allah onunla qəm-qüssəni aparır”.2 
 

Allah yolunda olan bir saat 
 

٤١٧ - نةَ أَبِي عريره نلُ عوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص: »اميق ةاعي سف فالِ الصتلقي لبِيلِ فاِهللا س، ريخ نامِ ميق نيتس 
هنس«. 

 

417. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Allah 
yolunda döyüşmək üçün bir saat cərgədə durmaq altmış il gecə namaz-
larına durmaqdan daha xeyirlidir”.3 
 

 الْقَدرِ لَيلَة قيامِ من خير اِهللا، سبِيلِ في ساعة موقف« :يقُولُ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ سمعت: قَالَ عن أَبِي هريرةَ - ٤١۸
دنرِ عاحلَج دواَألس«. 

 

418. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitdim: “Allah yolunda (döyüşmək üçün cərgədə) bir 
saat durmaq Qara daşın yanında Qədr gecəsini ibadətlə keçirməkdən daha 
xeyirlidir”.4 
 

Onlara yardım etmək Allah üçün bir haqdır 
 

٤١۹ -  ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نع لَّى اللَّهصلَّمسو هلَيع » بكَاتالْمو بِيلِ اللَّهى سف داهجالْم مهنوع لَى اللَّهع قثَالَثَةٌ ح
فَافالْع رِيدى يالَّذ حاكالناَء واَألد رِيدى يالَّذ.« 

                                                 
1 ən-Nəsəi “Sunən” 2053, 2065. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1380. 
2 əl-Hakim, 2404; Əhməd, 22719, 22771, 23096. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1941. 
3 İbn Asakir “Tarixu Dəməşq” 22/444. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 4429. 
4 İbn Hibban, 4584. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1068. 
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419. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Üç nəfər var ki, onlara yardım etmək Allahın üzərində bir 
haqdır; Allah yolunda vuruşan mücahid, azadlığa qovuşmaq üçün pul 
ödəmək istəyən kölə və zinadan qorunmaq üçün evlənən kimsə”.1 
 

Allahın sevdiyi üç qisim insan 
 

 انكَشفت إذا الذي :م ويستبشر إليهم، ويضحك اُهللا، حيبهم ثالثةٌ«: قال اللَّه علَيه وسلَّمصلَّى  النيب عن الدرداء أيب عن - ٤٢٠
 هذا كيف عبدي إىل انظروا: فيقولُ يكفيه، و عز وجلَّ اُهللا ينصره أن وإما يقتلَ، أنْ فإما ،عز وجلَّ هللا بنفِسه وراَءها قاتلَ فئةٌ؛
ربه؟ يل صه، يذر: فيقول الليل، من فيقوم حسن، لني وفراش حسنة، امرأة له والذي !نفسشاَء ولو يذكُرين، و شهوت ي !رقَدوالذ 
  »ضراَء وسراَء يف السحرِ من فقام هجعوا، مثّ فسهِروا ركْب؛ معه وكانَ سفَرٍ، يف كان إذا

 
420. Əbu əd-Dərdə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: 
“Üç qisim insan var 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 yolun-
da öldürüləcəyini, ya da Allahın � onu qalib edib qoruyacağını (düşünə-
rək) dəstənin arxasında Allah � üçün təkbaşına döyüşür”. Bu zaman 
Allah � buyurur: “Bu qulumun Mənim üçün təkbaşına necə səbir etdiyinə 
baxın!” Həmçinin o kimsə ki, gözəl qadına və rahat yatağa sahib olub gecə 
vaxtı (yatağından ibadətə) qalxır. Allah buyurur: “O, şəhvətini tərk edib 
Məni zikr edir, halbuki, əgər istəsəydi yatardı”. Həmçinin o kimsə ki, 
yoldaşları ilə birlikdə səfərə çıxır. Yoldaşları gecənin bir hissəsini oyaq 
qalıb sonra yatırlar. O isə çətinlikdə də, rahatlıqda da (gecənin əvvəlini 
yatır), gecənin son üçdə birində isə (ibadətə) qalxır”.2 
 

Allahın nümayəndələri 
 

 فَأَجابوه دعاهم اللَّه وفْد والْمعتمر حاجوالْ اللَّه سبِيلِ فى الْغازِى« قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِى عنِ عمر ابنِ عنِ - ٤٢١
أَلُوهسو مطَاهفَأَع«. 

 
421. İbn Ömər � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Allah 
yolunda döyüşən, həcc edən və ümrə edən Allahın nümayəndələridirlər. 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 1655, 1756. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 3089. 
2 əl-Beyhəqi “əl-Əsmə vas-Sifət” 471-472. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 3478. 
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Allah onları dəvət etmiş, onlar da Allahın dəvətini qəbul etmişlər. Onlar 
Allahdan istəmiş, Allah da onların istədiklərini vermişdir”.1 
 

٤٢٢ - تعما سةَ أَبريرقُولُ هولُ قَالَ يسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »فْدو ازِى ثَالَثَةٌ اللَّهالْغ اجالْحو رمتعالْمو«. 
 
422. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Allahın üç nümayəndəsi var; Allah yolunda döyüşən, həcc 
edən və ümrə edən”.2 
 

Düşmənə ox atmağın fəziləti 
 

٤٢٣ - نبِيلَ عحرنِ شب طمالس نرِو عمنِ عةَ بسبقَالَ ع: ا :قُلْتو يرمع نةَ بسبا عثْنديثًا حدح هتعمس نولِ مسر اللَّه  لَّى اللَّهص
لَّمسو هلَيع سلَي يهانٌ فيالَ نِسو قُّصنقَالَ. ت: تعمولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صي: »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 ابش 
 .»الْقيامة يوم نورا لَه كَانت هاللَّ سبِيلِ فى شيبةً

 
423. Şurahbil ibn əs-Simt Amr ibn Abəsədən3 � 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: “Mən 
Allah Elçisinin � 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 Qiyamət günü onun üçün nur olacaq”.4  
 

٤٢٤ -  نةَ يأَبِعريرولُ :قَالَ هسقَالَ ر لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسو: » نى مممٍ رهى بِسبِيلِ فس كَانَ اللَّه لَه انور موي ةاميالْق « 

 
424. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim Allah yolunda düşmənə bir ox atarsa, Qiyamət günü onun 
üçün nur olar”.1 

                                                 
1 İbn Macə, 2884, 3005. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1108. 
2 ən-Nəsəi “Sunən” 2625, 2637. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 7112. 
3 Amr ibn Abəsə ibn Xalid ibn Huzeyfə əs-Suləmi � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Hicrətin 60-cı 
ilində vəfat etmişdir. 
4 ən-Nəsəi “Sunən” 3145, 3158. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2681. 
1 əl-Bəzzər, 9312. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2555. 
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٤٢٥ - نبِ عنِ كَعةَ برقَالَ م :تعملَ سوسلَّى اللَّ اِهللا رصلَّمسو هلَيع قُولُ هي: »نلَغَ مب ودهمٍ، الْعبِس فَعاُهللا ر ةً بِهجرد لَه« .
 .»عامٍ مئَةُ تنيِالدرج بين ما! أُمك بِعتبة لَيست إِنها أَما« :قَالَ الدرجة؟ وما! اِهللا رسولَ يا: النحامِ بن الرحمن عبد لَه فَقَالَ

 

425. Rəvayət edilir ki, Kəb ibn Murra � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitmişəm: “Kim düşmənə bir ox atarsa, Allah onu bir 
dərəcə yüksəldər”. Abdur-Rahmən ibn ən-Nəhhəm dedi: “Ey Allahın 
Elçisi, dərəcə nədir?” O buyurdu: “Bu, sənin ananın evinin pilləkəni kimi 
deyil. Hər iki dərəcənin arası yüz illik məsafəyə bərabərdir”.1 
 

Allah yolunda ata sərf edilənlər 
 

٤٢٦ -  نةَ يأَبِعريرقَالَ ه: بِىقَالَ الن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِ« :صم سبتاح سى افَربِيلِ فس ا اللَّهانإِمي يقًا بِاللَّهدصتو ،هدعفَإِنَّ بِو 
هعبش هرِيو ثَهورو لَهوبى وف انِهيزم موي ةاميالْق«.  

 

426. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Peyğəmbər � belə 
buyurdu: “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”.2 
 

 بِالصدقَة يده كَالْباسط اللَّه سبِيلِ في الْخيلِ علَى الْمنفق إِنَّ« :يه وسلَّمصلَّى اللَّه علَ اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ الْحنظَلية ابنِ عنِ - ٤٢٧
 .»يقْبِضها ال

 

427. Rəvayət edilir ki, İbn əl-Hənzaliyyə � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Həqiqətən, Allah yolunda (döyüşmək üçün) ata vəsait sərf edən 
davamlı sədəqə verən kimidir”.3 
 

٤٢۸ -  نةَ أَبِىعريرولَ أَنَّ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلُ« :قَالَ صيلٍ 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 تنتفًا فَاسرش نِ أَوفَيرش تا كَانهاثُ آثَاروأَراوه 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 ى اللَّها فالَ رِقَابِهورِ وا،ظُهه 
فَهِى كذَلل ،رتلٌ سجرا وطَهبا رراًء فَخرِياًء ونِولِ والَمِ، َألهاِإلس لَى فَهِىع كذَل رلَ. »وِزئسولُ وسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص 
 مثْقَالَ يعملْ ومن*  يره خيرا ذَرة مثْقَالَ يعملْ فَمن{ :الْفَاذَّةُ الْجامعةُ اآليةُ ههذ إِالَّ شىٌء فيها علَى أُنزِلَ ما« :فَقَالَ الْحمرِ عنِ
ةا ذَررش هري{.   

                                                 
1 İbn Hibban, 4597. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1287. 
2 əl-Buxari, 2641, 2853. 
3 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 5487. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 1964. 
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428. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: “At 
(saxlamaq), kimisinə savab qazandırar, kimisinin (kasıblığını) 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 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 məqsədilə saxlayan kimsədir. 
Bu at ona günah qazandırar”. (Bu məqamda) Allah Elçisindən � eşşəklər 
barədə soruşdular. O buyurdu: “Bu xüsusda mənə hər şeyi əhatə edən, 
müstəsna sayılan bu ayələrdən başqa bir ayə nazil olmamışdır: “Zərrə 
qədər yaxşılıq edən (əvəzini) alacaqdır. Zərrə qədər pislik edən də 
(əvəzini) alacaqdır”. (əz-Zəlzələ 7-8)”.1  

 
Mücahidi təchiz edənin savabı 

 
٤٢۹ - نع دينِ زب دالخ نِيهلُ قَالَ: قَالَ الْجوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :»نم زهي غَازِياً جبِيلِ فكَانَ اِهللا، س ثْلُ لَهم ،رِهأَج 

نرِ مأَنْ غَي قُصني نرِ مازِي أَجيئاً الْغش«. 
 
429. Rəvayət edilir ki, Zeyd ibn Xalid əl-Cuhəni � demişdir: “Allah Elçisi 
� belə buyurmuşdur: “Kim Allah yolunda döyüşəni təchiz edərsə, döyüşə-
nin savabından heç bir şey əskilmədən savabının bir misli də ona verilər”.2 
 

٤٣٠ -  ولِ اللَّهسر نع نِىهالْج دالنِ خب ديز نلَّىعص لَّمسو هلَيع قَالَ  اللَّه» لَفخ نما وغَز فَقَد بِيلِ اللَّهى سا فغَازِي زهج نم
 ».غَازِيا فى أَهله فَقَد غَزا

 
430. Zeyd ibn Xalid əl-Cuhəni � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə 

                                                 
1 əl-Buxari, 2198, 2371. 
2 İbn Macə, 2759, 2864. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6194. 
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buyurdu: “Allah yolunda döyüşəni təchiz edən özü döyüşmüş olur. Allah 
yolunda döyüşə gedənin ailəsinə himayədarlıq edən döyüşə getmiş 
kimidir”.1 
 

٤٣١ - نةَ أَبِى عامولُ قَالَ قَالَ أُمسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلُ« صأَفْض قَاتدلُّ الصظ طَاطى فُسبِيلِ فس نِ اللَّهمةُومٍ يحادى خف 
 .»اللَّه سبِيلِ فى فَحلٍ طَروقَةُ أَو اللَّه سبِيلِ

 
431. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Ən fəzilətli sədəqə (döyüşçülərə) kölgələnmək üçün çadır ver-
mək, xidmətçi və ya minik hədiyyə etməkdir”.2 
 

Keşik çəkənin fəziləti 
 

 خوف أَرض في حرس حارِس الْقَدرِ؟ لَيلَة من أَفْضلُ بِلَيلَة أُنبئُكُم أَالَ« :قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِي أَنَّ عمر بنِ عنِ - ٤٣٢
لَّهرجِع الَ أَنْ لَعإِلَى ي هلأَه«. 

 
432. İbn Ömər � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Sizə Qədr 
gecəsindən daha fəzilətli gecə haqqında xəbər verimmi? Ailəsinin yanına 
bir daha qayıtmayacağından qorxaraq təhlükəli ərazidə keşik çəkənin 
(keçirdiyi gecə)”.3 
 

٤٣٣ - ناِء أَبِي عردلُ قَالَ: قَالَ الدوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاطُ« :صرٍ رِبهش ريخ نامِ ميرٍ، صهد نمو اتابِطاً مري مبِيلِ فس 
 .»اُهللا هيبعثَ حتى الْمرابِط أَجر علَيه ويجرِي الْجنة، من وريح بِرِزقه، علَيه وغُدي اَألكْبرِ، الْفَزعِ من أمن اِهللا

 
433. Rəvayət edilir ki, Əbu əd-Dərdə � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Bir ay sərhəddə keşik çəkmək bir il oruc tutmaqdan daha 
xeyirlidir. Kim Allah yolunda sərhədin keşiyini çəkərək ölərsə, (Qiyamət 
gününün) ən böyük dəhşətindən4 salamat olar. O, Cənnətdən ruzilənəcək 
və ona Cənnətin qoxusu hiss etdiriləcək. Allah onu dirildənədək (qəbirdə) 
ona sərhədin keşiyini çəkənin savabı yazılacaq”.1 
                                                 
1 ət-Tirmizi, 1628, 1728. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 3797. 
2 ət-Tirmizi, 1627, 1727. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 1109. 
3 əl-Hakim, 2424. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2811. 
4 Qiyamətin ən böyük dəhşəti dedikdə, Surun ikinci dəfə üfürülməsi nəzərdə tutulur. Uca Allah 
buyurur: “Sur üfürüləcəyi gün Allahın istədiklərindən başqa, göylərdə və yerdə olanlar 
dəhşətə düşəcək və hamısı Onun hüzuruna baş əyərək gələcəkdir” (ən-Nəml, 87). 
1 əl-Heysəmi “Məcməuz-Zəvaid” 9504. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3479. 
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٤٣٤ - نانَ عثْمنِ عفَّان بقَالَ ع :تعملَ سوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صاطُ« :يمٍ رِبوي يبِيلِ فاِهللا، س ريخ نم ومٍ أَلْفي 
 »الْمنازِلِ من سواه فيما

 

434. Rəvayət edilir ki, Osman ibn Əffan � demişdir: “Mən Allah Elçisinin 
� belə buyurduğunu eşitmişəm: “Allah yolunda sərhəddə bir gün keşik 
çəkmək başqa yerlərdə keçirilən min gündən daha xeyirlidir”.1 
 

٤٣٥ - نان علْمس هأَن عمس بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صي: »نم اتابِطاً مري مبِيلِ فاِهللا س نأُوم ذَابا اْلَقربِ، عمنلَ وه هرأَج 
 .»الْقيامة يومِ إِلَى

 

435. Salman � rəvayət edir ki, Peyğəmbərin � belə buyurduğunu eşitmiş-
dir: “Kim Allah yolunda sərhədin keşiyini çəkərək ölərsə, qəbir əzabından 
arxayın olar və onun mükafatı Qiyamət gününədək artırılar”.2 
 

٤٣٦ - نانَ علْمرِ سيالْخ نلِ عوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص :»نطَ مابماً روي لَهلَيي وبِيلِ فكَانَ اِهللا، س رِ لَهامِ كَأَجيص 
 .»الْفَتان من وأَمن الرزق، لَيهع وأُجرِى اَألجرِ، ذَلك مثْلُ لَه أُجرِى مرابِطاً مات ومن وقيامة، شهرٍ

 

436. Salman əl-Xeyr � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə 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 ölsə, 
eyni savabı qazanar, Allah ona ruzi verər və o, qəbir fitnəsindən əmin 
olar”.3 
 

٤٣٧ -  ولِ اللَّهسر نثُ عدحي ديبع نالَةَ بفَض عمسلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ  ص هإِالَّ الَّ«أَن هلملَى عع متخي تيكُلُّ م اتى مذ
يقُولُ  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّموسمعت رسولَ اللَّه ». مرابِطًا فى سبِيلِ اللَّه فَإِنه ينمى لَه عملُه إِلَى يومِ الْقيامة ويأْمن من فتنة الْقَبرِ

»هفْسن داهج نم داهجالْم.« 
 

437. Fədalə ibn Ubeyd4 � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Allah yolunda sərhəddə keşik çəkərkən ölən kəsdən başqa hər bir ölənin 
əməli kəsilir. Onun əməli Qiyamətə qədər artırılır və o, qəbir fitnəsindən 
arxayın olur”. Həmçinin mən Allah Elçisinin � belə buyurduğunu eşitmi-
şəm: “Mücahid nəfsi ilə cihad edəndir”.5 

                                                 
1 ən-Nəsəi “Sunən” 3169, 3182. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1224. 
2 İbn Hibban, 4625. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6545. 
3 ən-Nəsəi “Sunən” 3167, 3180. Hədis səhihdir. Bax: İrvaul-Ğalil, 1200. 
4 Fədalə ibn Ubeyd ibn Nəfiz ibn Qeys əl-Ənsari � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Hicrətin 53-cü 
ilində vəfat etmişdir. 
5 ət-Tirmizi, 1621, 1721. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 549. 
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Şəhidlik borcdan başqa bütün günahlara kəffarədir 
 

٤٣۸ - نع دبع نِ اللَّهرِو بمنِ عاصِ بأَنَّ الْع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلُ« قَالَ صى الْقَتبِيلِ فس اللَّه كَفِّرٍء كُلَّ يىإِالَّ ش نيالد«. 

 
438. Abdullah ibn Amr ibn əl-As � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə 
buyurdu: “Allah yolunda öldürülmək borcdan başqa bütün günahlara 
kəffarədir”.1 
 

Şəhidlər təkcə döyüş meydanında öldürülənlər deyil 
 

٤٣۹ - نةَ بِىأَ عريرنِ هع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ها« قَالَ أَنقُولُونَ مى تف هِيدالش يكُملُ قَالُوا. »فى الْقَتبِيلِ فس إِنَّ« قَالَ. اللَّه 
 .»شهِيد والْمطْعونُ شهِيد والْمبطُونُ شهِيد فَهو اللَّه سبِيلِ فى مات منو شهِيد فَهو اللَّه سبِيلِ فى قُتلَ من لَقَليلٌ إِذًا أُمتى شهداَء

 
439. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Aranız-
da şəhid olanlar haqqında nə deyirsiniz?” Dedilər: “Şəhidlər Allah yolun-
da öldürülənlərdir”. O buyurdu: “Elə olduqda, həqiqətən, ümmətimin 
şəhidləri azdır; Allah yolunda öldürülən şəhiddir, Allah yolunda ölən 
şəhiddir, qarın xəstəliyindən ölən şəhiddir, taun (vəba) xəstəliyindən ölən 
şəhiddir”.2 
 

٤٤٠ - شٍ أَنَّ ريبنِ حب داشر نع ولَ اللَّهسلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  قرالْغةٌ، وادهونُ شالطَّاعةٌ، وادهبِيلِ اهللا شلُ يف سقَالَ الْقَت
  ةنشهادةٌ، والْبطْن شهادةٌ، واحلَرق شهادةٌ، والسيلُ والنفَساُء يجرها ولَدها بِسررِها إِلَى اجلَ

 
440. Raşid ibn Hubeyş � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: 
“Allah yolunda öldürülmək şəhidlikdir, taundan ölmək şəhidlikdir, boğu-
laraq ölmək şəhidlikdir, qarın xəstəliyindən ölmək şəhidlikdir, yanaraq 
ölmək şəhidlikdir, seldə boğulmaq şəhidlikdir. Doğuş zamanı ölən qadını 
isə uşağı cifti ilə Cənnətə sürükləyər”.3 
 

٤٤١ - نبِيعِ عر ارِيصولَ أَنّ اَألنسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص: نونُ الطَّعالطَّاعو ماهلَدعِ وأَكْلُ وبالس قرالْغو قاحلَرو 
وطْنالْب ذَاتبِ وةٌ اجلَنادهش  

 
441. Rabi əl-Ənsari � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Bədəni 

                                                 
1 Muslim, 3499, 4992. 
2 İbn Macə, 2804, 2810. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Sunən İbn Macə, 2262. 
3 Əhməd, 15998, 16041, 16094. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 4439. 
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deşilərək ölmək, taundan ölmək, dağıntı altında qalaraq ölmək, vəhşi 
heyvan tərəfindən parçalanaraq ölmək, boğularaq ölmək, yanaraq ölmək, 
qarın xəstəliyindən ölmək və ağciyər iltihabından ölmək şəhidlikdir”.1 
 

٤٤٢ - نبِيعِ عر ارِيصولَ أَنّ اَألنسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ادع ني ابأَخ ربج ارِيصلَ اَألنعفَج لُهكُونَ أَهبي ،هلَيفَقَالَ ع ملَه 
جرذُوا ال: بؤولَ تسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولُ فَقَالَ صسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :نهعد نيكبا فَلْيم اما، ديفَإِذَا ح بجو 

،نكُتسفَقَالَ فَلْي مهضعا: با مى كُنركُونَ أنْ ني توملَى كع ،كاشرى فتلَ حقْتي تبِيلِ فس ،اللَّه عولِ مسر اللَّه  هلَيع لَّى اللَّهص
لَّمسولُ فَقَالَ ،وسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :ا أَوةُ مادهي إلَّا الشلِ في الْقَتبِيلِ ف؟ ساَء اللَّهدهإِنَّ ش يأُميلٌ، إِذَنْ تإِنَّ لَقَل نالطَّع 

 الْجنبِ وذَات شهادةٌ، والْهدم شهادةٌ، والْغرق شهادةٌ، والْحرق شهادةٌ، بِجمعٍ والنفَساَء شهادةٌ، والْبطْن شهادةٌ، والطَّاعونَ
 .شهادةٌ

 
442. Rabi əl-Ənsari � demişdir: “Qardaşım oğlu Cəbr əl-Ənsari ölüm 
döşəyində olarkən Allah Elçisi � onu ziyarət etdi. Cəbrin ailəsi ona görə 
ağlayırdılar. Cəbr onlara dedi: “Allah Elçisinə əziyyət verməyin!” Allah 
Elçisi � buyurdu: “Onlarla işin olmasın, nə qədər ki, sağsan, qoy ağlasın-
lar. Ölüm anı gəldikdə isə sakit olsunlar”. Onun ailə üzvlərindən bəziləri 
dedi: “Biz sənin Allah Elçisi � ilə cihadda öldürülməyindən əvvəl yatağın-
da ölməyini istəməzdik”. Allah Elçisi � buyurdu: “Şəhidlik yalnız cihadda 
ölmək deyil. Belə olsaydı, ümmətmin şəhidləri az olardı. Həqiqətən, 
bədəni 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, ağciyər iltihabından ölmək şəhidlikdir”.2 
 

٤٤٣ -  دينِ زب يدعس نقَالَع  ولَ اللَّهسر تعمسلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ  صي» ينِهونَ دلَ دقُت نمو هِيدش وفَه هالونَ ملَ دقُت نم
هِيدش وفَه هِيدش وفَه هلونَ أَهلَ دقُت نمو هِيدش وفَه همونَ دلَ دقُت نمو.« 

 
443. Rəvayət edilir ki, Səid ibn Zeyd � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurmuşdur: “Kim malını qoruyaraq öldürülsə, şəhiddir. Kim dininə 
görə öldürülsə, şəhiddir. Kim canını müdafiə edərkən öldürülsə, şəhiddir. 
Kim ailəsini müdafiə edərkən öldürülsə, şəhiddir”.3 

                                                 
1 əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 7585; “Cəmiul-Əhədis” 14002. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 
3953. 
2 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 4472, 4607. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-
Tərhib, 1395. 
3 ət-Tirmizi, 1421, 1485. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6445. 
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٤٤٤ -  بِىنِ الناسٍ عبنِ عنِ ابعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »هِيدش وفَه هتظْلَمونَ ملَ دقُت نم.« 
 

444. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Kim 
haqsız yerə öldürülsə, şəhiddir”.1 
 

٤٤٥ -  ولِ اللَّهسلٌ إِلَى رجاَء رةَ قَالَ جريرأَبِى ه نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهذَ  صأَخ رِيدلٌ يجاَء رإِنْ ج تأَيأَر ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ي
ى قَالَ مال»الَكم هطعلَنِى قَالَ ». فَالَ تإِنْ قَات تأَيقَالَ أَر»لْهلَنِى قَالَ ». قَاتإِنْ قَت تأَيقَالَ أَر»هِيدش تقَالَ ». فَأَن هلْتإِنْ قَت تأَيقَالَ أَر
 ».هو فى النارِ«

 
445. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Bir kişi Allah Elçisinin � 
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 � buyurdu: “O, Cəhənnəmlik olar”.2  
 

                                                 
1 Əhməd, 2780, 2832. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6447. 
2 Muslim, 201, 377. 
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Allaha yaxın olanlar 
 

٤٤٦ - نسِ عنِ أَنب كاللُ قَالَ: قَالَ موسلَّى  اِهللا رصلَّمسو هلَيع ِهللا إِنَّ« :اللَّه نيلأَه ناسِ ما: قَالُوا. »النلَ يوساِهللا ر !ن؟ ممه 
  .»وخاصته اِهللا أَهلُ الْقُرآن، أَهلُ هم« :قَالَ

 
446. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Həqiqətən, insanlar arasında Allaha yaxın olanlar var”. Səha-
bələr dedilər: “Ey Allahın Elçisi, onlar kimlərdir?” Allah Elçisi � buyurdu: 
“Onlar Quran əhli, Allaha yaxın insanlar və Onun xüsusi qullarıdır”.1 
 

Qurana möhkəm sarılın! 
 

٤٤٧ - نحٍ أَبِي عيرش الْخياعقَالَ ز :جرا خنلَيولُ عسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوا، :فَقَالَ صرشأَب سونَ أَلَيدهشال أَنَّ ت إِال إِلَه اللَّه 
 تهلَكُوا ولَن تضلُّوا، لَن فَإِنكُم بِه فَتمسكُوا بِأَيديكُم وطَرفَه ،اللَّه بِيد طَرفَه سبب الْقُرآنَ هذَا إِنَّ: قَالَ بلَى،: قَالُوا اللَّه؟ رسولُ وأَني
هدعا بدأَب. 

 
447. Rəvayət edilir ki, Əbu Şureyh əl-Xuzai � demişdir: “Allah Elçisi � 
yanımıza gələrək buyurdu: “Sizə müjdə olsun! Məgər siz Allahdan başqa 
ibadətə layiq məbudun olmadığına və mənim Allahın Elçisi olduğuna şa-
hidlik etmirsiniz?” Onlar: “Bəli”- deyə cavab verdilər. O buyurdu: “Həqi-
qətən, bu Quran bir tərəfi Allahın Əlində, o biri tərəfi isə sizin əlinizdə 
olan bir ipdir, elə isə ondan möhkəm tutun! (Belə etsəniz) heç vaxt yolu-
nuzu azmaz və həlak olmazsınız”.2 
 

٤٤۸ - نع دبنِ اِهللا عب ودعسلُ قَالَ: قَالَ موساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهآنُ«: صالْقُر عافش فَّعشلٌ ، ماحمو ،قدصم نم لَهعج 
هامأَم هإِلَى قَاد ،ةنالْج نمو لَهعج لفَهخ اقَهارِ إِلَى سالن«. 

 
448. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Məsud � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Quran şəfaət edən, şəfaəti qəbul olunan, (ona əməl etmə-
yənlərin) əleyhinə şahidlik edən və şahidliyi təsdiqlənəndir. Kim (Quranı) 
özünə rəhbər tutarsa, onu Cənnətə aparar. Kim də ona arxa çevirərsə, onu 
Cəhənnəmə aparar”.3 

                                                 
1 İbn Macə, 215, 220. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1432. 
2 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 491, 17941. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 38. 
3 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 8655, 10450; İbn Hibban, 124. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-
Cami, 4443. 
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Ümmətin ən şərəfliləri 
 

 "اللَّيلِ وأَصحاب الْقُرآن ملَةُح أُمتي أَشراف: "صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ - ٤٤۹

 
449. Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Ümmətimin ən şərəfliləri Quran hafizləri və gecə ibadət edən-
lərdir”.1 
 

٤٥٠ -  نةَعشائع نع بِيالن سو هلَيع لَّى اللَّهصثَلُ قَالَ لَّمي مأُ الَّذقْرآنَ يالْقُر وهظٌ وافح لَه عم ةفَرامِ السرالْك ةررثَلُ الْبمي والَّذ 
  .أَجران فَلَه شديد علَيه وهو يتعاهده وهو يقْرأُ

 
450. Aişə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Quran oxuyan 
və onu əzbərdən bilən adam möhtərəm və müti (mələklərlə) eyni 
dərəcədədir. Çətinlik çəkə-çəkə daim Quran oxuyan adam isə iki savab 
qazanır”.2 
 

٤٥١ - نى أَبِى عوسم رِىعولُ قَالَ قَالَ اَألشسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ « ص نالَلِ مإِج اللَّه امى إِكْرذ ةبيمِ الشلسلِ الْمامحو 
آنرِ الْقُرى غَيالالْغ يهى فافالْجو هنع امإِكْرى وذ لْطَانالس قِْسطالْم «. 

 
451. Rəvayət edilir ki, Əbu Musa əl-Əşari � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Ağsaqqal müsəlmana, əzbərlədiyi Quranda ifrata varmayan və 
ona laqeyd yanaşmayan hafizə ehtiram göstərmək, habelə ədalətli ixtiyar 
sahibinə (rəhbərə) hörmət etmək Allahı uca tutmaq deməkdir”.3 
 

Quranı səsinizlə bəzəyin 
 

 .»بِأَصواتكُم الْقُرآنَ زينوا« صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ ازِبٍع بنِ الْبراِء عنِ - ٤٥٢

 
452. Rəvayət edilir ki, əl-Bəra ibn Azib � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurmuşdur: “Quranı səsinizlə bəzəyin”.4 

                                                 
1 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 2447, 2977. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 628. 
2 əl-Buxari, 4556, 4937; Muslim, 798, 1329, 1898. 
3 Əbu Davud, 4843, 4845. Hədis həsəndir. Bax: Sahih ət-Tərğib vat-Tərhib, 98. 
4 Əbu Davud, 1470. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3580. 
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Qurandan bacardığınızı əzbərləyin 
 

٤٥٣ - نع دبع نِ اللَّهرٍو بمولُ قَالَ قَالَ عسر اللَّه  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالُ«صبِ ياحصل آنأْ الْقُرقِ اقْرتارلْ وترا وكَم تلُ كُنترت 
 .»تقْرؤها آية آخرِ عند منزِلَك فَإِنَّ الدنيا فى

 
453. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “(Qiyamət günü) Quran əhlinə belə deyiləcək: “Oxu və yüksəl! 
Dünyada oxuduğun kimi aramla oxu! Həqiqətən, sənin məqamın 
oxuyacağın son ayəyə qədər (yüksəldiyin yerdədir)”.1 
 

٤٥٤ - نأَبِي ع يدعس رِيدلُ قَالَ: قَالَ الْخوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالُ«: صبِ ياحصلَ إِذَا الْقُرآن لخة دنأ: الْجد، اقْرعاصو 
  .»معه شيء آخر يقْرأ حتى درجة آية بِكُلِّ ويصعد فَيقْرأ

 
454. Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Quran əhlinə Cənnətə girəcəyi zaman belə deyiləcək: “Oxu və 
yüksəl!” O, oxumağa başlayacaq və Qurandan bildiyini oxuyub qurtarana 
qədər hər ayəyə görə bir dərəcə yüksələcəkdir”.2 
 

Hər hərfə görə on savab 
 

٤٥٥ -  ودعسنِ ماِهللا ب دبع نلُ قَالَ: قَالَعوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها« :صؤآن اقْركُم الْقُرونَ فَإِنرجؤت ،هلَيكُل عو فرح رشع 
،اتنسا حي أَمف }امل{ أَقُولُ الَ إِنرح نلَكو فر أَلشع الَمو رشع ميمو رشع لْكثَالَثُونَ فَت«. 

 
455. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Məsud � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Quran oxuyun! Həqiqətən, siz ona görə mükafat ala-
caqsınız və hər hərfə görə on savab var. Mən demirəm ki, “əlif, ləm, mim” 
bir hərfdir, lakin “əlif” on, “ləm” on, “mim” on, bunların hamısı isə otuz 
savabdır”.3 
 

Quran oxuyan ilə oxumayanın misalı 
 

٤٥٦ -  نى أَبِيعوسم نع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص: نمؤي الْمالَّذ قْرآنَ أُيلُ الْقُرمعيو كَاُأل بِهةجرا تهمطَع با طَيهرِحيو 

                                                 
1 Əbu Davud, 1464, 1466. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 2134. 
2 İbn Macə, 3780, 3912. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 8121. 
3 Xatib əl-Bağdadi “Tarixu Bağdad” 1/286. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 660. 
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بطَي نمؤالْمي وأُ الَ الَّذقْرآنَ يلُ الْقُرمعيو بِه ةرما كَالتهمطَع بالَ طَيو ا رِيحثَلُ لَهمقِ وافني الْمأُ الَّذقْرآنَ يالْقُر حيكَالرةا انهرِحي 
با طَيهمطَعو رثَلُ ممقِ وافني الْمأُ الَ الَّذقْرآنَ يالْقُر ظَلَةنا كَالْحهمطَع رم بِيثٌ أَوا خهرِحيو رم .  

 
456. Əbu Musa � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Quran 
oxuyan və ona əməl edən mömin turunca1 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”.2 
 

٤٥٧ - اللَّه دبع نع  بِيقَالَ: قَالَ النلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهذْ صتاسو يسلْ نب تكَيو تةَ كَيآي ِسيتقُولَ نأَنْ ي مهدا َألحم وا بِئْسرك
  الْقُرآنَ فَإِنه أَشد تفَصيا من صدورِ الرجالِ من النعمِ. 

 
457. Rəvayət edilir ki, Abdullah � demişdir: “Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Birinizin: “Filan və filan ayəni unutmuşam”- deməsi necə də pisdir! 
Əksinə, bu ona unutdurulmuşdur. Elə isə Quranı öyrənməyə davam edin! 
Çünki, o, insanların qəlbindən  (kəndirdən qırılıb qaçan) heyvandan daha 
tez ayrılır”.3  
 

Övladı Quran oxuyan valideynlərin fəziləti 
 

٤٥۸ - نةَ عديرب يلَمولُ قَالَ: قَالَ اَألسساِهللا ر  لَّى اللَّهصلَّمسو هلَيع :نأَ مآنَ قَرالْقُر هلَّمعتلَ ومعو بِه أُلْبِس موي ةاميا الْقاجت نم 
 .الْقُرآنَ ولَدكُما بِأَخذ :فَيقَالُ كُِسينا؟ بِما: فَيقُوالَن الدنيا بِهِما يقُوم الَ حلَّتان والديه ويكْسى الشمسِ، ضوِء مثْلُ ضوُءه نورٍ

 
458. Rəvayət edilir ki, Bureydə əl-Əsləmi � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “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: “Bu bizə nəyə görə geyindiril-
di?” Onlara deyiləcək: “Oğlunuzun Qurana möhkəm sarıldığına görə”.4 
 
                                                 
1 Xoş ətirli sitrus meyvəsi. 
2 əl-Buxari, 4671, 5059; Muslim, 797, 1328, 1896. 
3 əl-Buxari, 4644, 5032, Muslim, 790, 1314, 1877. 
4 əl-Hakim, 2086. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1434. 
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Quran Qiyamət günü şəfaət edəcək 
 

٤٥۹ - نةَ بِيأَ عريرلَ اِهللا  هوسأَنَّ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ: ص » أَي :يامقُولُ الصي ،ةاميالْق موي دبلْعل انفَعشآنُ يالْقُرو اميالص
 ».الْقُرآنُ: منعته النوم بِالَّليلِ فَشفِّعنِي فيه، قَالَ: فَيشفَّعانرب منعته الطَّعام والشهوات بِالنهارِ فَشفِّعنِي فيه، ويقُولُ 

 
459. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Oruc və 
Quran Qiyamət günü qula şəfaət edəcək. Oruc deyəcək: “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”.1 
 

٤٦٠ - نةَ أَبِى عريرنِ هع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهجِىُء« قَالَ صآنُ يالْقُر موي ةاميقُولُ الْقا فَيي بر لِّهح سلْبفَي اجت ةامالْكَر ثُم 
 .»حسنةً آية بِكُلِّ وتزاد وارق اقْرأْ لَه فَيقَالُ عنه فَيرضى عنه ارض رب يا يقُولُ ثُم الْكَرامة حلَّةَ فَيلْبس زِده رب يا يقُولُ

 
460. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Quran 
Qiyamət günü 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 deyəcək: “Ey Rəbbim! 
Ondan razı ol!” Allah da ondan razı olacaq. Ona deyiləcək: “Oxu və 
yüksəl, beləcə hər ayəyə görə savabı artırılacaq”.2 
 

Gizli sədəqə ilə aşkar verilən sədəqə 
 

الْجاهر بِالْقُرآن كَالْجاهرِ بِالصدقَة والْمِسر «يقُولُ  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعت رسولَ اللَّه قَالَ سم عن عقْبةَ بنِ عامرٍ - ٤٦١
قَةدبِالص ِسركَالْم آنبِالْقُر.« 

 
461. Rəvayət edilir ki, Uqbə bin Amir � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitmişəm: “Quranı səslə oxuyan açıq sədəqə verən 
kimidir. Quranı səssiz oxuyan isə gizli sədəqə verən kimidir”.3 
 

Quranı öyrənin və başqalarına öyrədin 
 

٤٦٢ -  نانَعثْمنِ عفَّانَ بقَالَ :قَالَ ع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ: ص لَكُمأَفْض نم لَّمعآنَ تالْقُر هلَّمعو.  
                                                 
1 Əhməd, 6626. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 984, 1829. 
2 ət-Tirmizi, 3164. Hədis həsəndir. Bax: Səhih və Daif Sunən ət-Tirmizi, 2916. 
3 ət-Tirmizi, 2919, 3169; Əbu Davud, 1333. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Sunən Əbu Davud, 1204. 
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462. Rəvayət edilir ki, Osman ibn Əffan � demişdir: “Peyğəmbər � belə 
buyurmuşdur: “Həqiqətən, sizin ən fəzilətliniz Quranı öyrənən və (baş-
qalarına) öyrədəndir”.1 
 

Kimlərə həsəd aparmaq olar 
 

٤٦٣ - ع ةَ أَبِينريرولَ أَنَّ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالَ قَالَ ص دسي إِالَ حنِ فيتلٌ اثْنجر هلَّمع آنَ اللَّهالْقُر وفَه لُوهتاَء يلِ آناللَّي 
 الْحق في يهلكُه فَهو ماالً اللَّه آتاه ورجلٌ يعملُ ما مثْلَ فَعملْت نٌفُالَ أُوتي ما ثْلَم أُوتيت لَيتنِي فَقَالَ لَه جار فَسمعه النهارِ وآناَء
  .يعملُ ما مثْلَ فَعملْت نٌفُالَ أُوتي ما مثْلَ أُوتيت لَيتنِي رجلٌ فَقَالَ

 
463. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Yalnız 
iki şəxsə həsəd aparmaq olar; o şəxsə ki, Allah ona Quranı öyrətmiş, o da 
onu gecə-gündüz oxuyar. Qonşusu bunu eşidib deyər: “Kaş ona verilənin 
bənzəri mənə də veriləydi, onun etdiyi əməli mən də edərdim”. Bir də o 
şəxsə ki, Allah ona var-dövlət bəxş etmiş, o da onu Allah yolunda lazımi 
yerlərə xərcləyər. Onu görən adam deyər: “Kaş ona verilənin bənzəri mənə 
də veriləydi, onun etdiyi əməli mən də edərdim”.2 
 

Yatmazdan əvvəl Quran oxuya bilməyən 
 

من نام عن حزبِه أَو عن شيٍء منه فَقَرأَه فيما بين  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه  لْخطَّابِ يقُولُاسمعت عمر بن ا - ٤٦٤
 صلَاة الْفَجرِ وصلَاة الظُّهرِ كُتب لَه كَأَنما قَرأَه من اللَّيلِ

 
464. Rəvayət edilir ki, Ömər ibn əl-Xəttab � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim Qurandan bir hissə və ya bir şey oxumadan (gecə 
namazını qılmadan) yatsa, sonra da Sübh və Zöhr namazlarının arasında 
oxuyarsa (qılarsa), bu, onun üçün gecə oxumuş (namaz qılmış) kimi savab 
yazılar”.3 
 

Allahın əzəmətli adı ilə edilən dua 
 

عن أَبِي أُمامةَ عن النبِي  .اسم اللَّه الْأَعظَم الَّذي إِذَا دعي بِه أَجاب في سورٍ ثَلَاث الْبقَرة وآلِ عمرانَ وطه عن الْقَاسمِ قَالَ - ٤٦٥
 هلَيع لَّى اللَّهصلَّمسو هوحن 

                                                 
1 əl-Buxari, 4640, 5028. 
2 əl-Buxari, 4638, 5026. 
3 Muslim, 747, 1236, 1779. 
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465. Əbu Umamə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: 
“Allahın onunla dua edildikdə qəbul olunan ən əzəmətli adı1 Quranın üç 
surəsindədir; əl-Bəqərə, Ali-İmran və Taha”.2 
 

Bütün səmavi kitabları əhatə edən kitab 
 

٤٦٦ - نلَةَ عاثنِ وقَعِ بلُ قَالَ: قَالَ اَألسوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: »تيكَانَ أُعطاة مورع التبال السوكَانَ الطمورِ وبالز 
ئنيكَانَ الْممجِيلِ وثَانِي اِإلنالْم لتفُضلِ وفَصبِالْم«. 

 
466. Rəvayət edilir ki, Vasilətu ibn əl-Əsqai3 � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Mənə Tövratın yerinə yeddi uzun surə (“əl-Bəqərə”, “Ali-
İmran”, “ən-Nisa”, “əl-Maidə”, “əl-Ənam”, “əl-Əraf” və “əl-Kəhf” surə-
ləri), Zəburun yerinə yüz (və daha çox ayədən ibarət olan surələr), İncilin 
yerinə “əl-Məsəni” (“əl-Fatihə” surəsi) verildi. Mən müfəssəl (“əl-Hucu-
rat” surəsindən Quranın axırına qədər olan) surələrlə üstün edildim”.4 
 

“əl-Fatihə” surəsinin fəziləti 
 

 أُم مثْلَ الْإِنجِيلِ في وال التوراة في ما ):تعاىل اللَّه يقُولُ(«: ه وسلَّمصلَّى اللَّه علَي اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ كعب بن أيب عن - ٤٦٧
آنالْقُر يهو عبثَانِي السالْم يهةٌ وومقْسنِي ميب نيبي ودبي عدبعلا وأَلَ مس« 

 
467. Rəvayət edilir ki, Ubey ibn Kəb � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “(Uca Allah buyurur): “Nə Tövratda, nə də İncildə Ummul-
Qurana (Kitabın əsasına) bənzər surə yoxdur. O “Səb'ul-Məsəni”dir (Yeddi 
təkrarlanan ayədir). O, Mənimlə qulum arasında bölünüb. Quluma 
dilədiyi nə varsa, veriləcəkdir”.5 
 

٤٦۸ - نةَ أَبِى عريرقَالَ ه تعمولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صقَالَ« ي لَّ اللَّهجو زع تمالَةَ قَسنِى الصيب نيبى ودبع 
 للَّه الْحمد{ الْعبد يقُولُ اقْرُءوا« صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ فَقَالَ الَقَ. »سأَلَ ما ولعبدى لعبدى ونِصفُها لى فَنِصفُها شطْرينِ

                                                 
1 Digər rəvayətlərdə Allahın əzəmətli adının “əl-Həyyul-Qayyum” olduğu aydın olur. Bax; (əl-
Bəqərə, 255; Ali-İmran, 1-2; Taha, 111). 
2 İbn Macə, 3856, 3988. Hədis həsəndir. Bax: Səhih Sunən İbn Macə, 3110. 
3 Vasilətu ibn əl-Əsqai ibn Kəb ibn Amir əl-Leysi � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Hicrətin 83-cü 
ilində vəfat etmişdir. 
4 Əhməd, 17023; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 2318. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1480. 
5 İbn Hibban, 775. Şueyb əl-Arnavut hədisin isnadını Muslimin şərtlərinə görə səhih saymışdır. 
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بر نيالَمالْع{ ُقُولفَي اللَّه زلَّ عجنِى ودمى حدبى عدبعلا وأَلَ مقُولُ. سفَي }ِنمحيمِ الرحقُولُ }الرفَي ىأَثْن لَىى عدبى عدبعلو 
 نعبد إِياك{ الْعبد يقُولُ نِصفَينِ عبدى وبين بينِى اآليةُ وهذه لى فَهذَا عبدى مجدنِى اللَّه فَيقُولُ }الدينِ يومِ مالك{ يقُولُ .سأَلَ ما

اكإِيو نيعتسن{ نِىعي هذنِى فَهيب نيبى ودبى عدبعلا وأَلَ مس رآخو ةورى السدبعقُولُ لي دبالْع }انداطَ اهرالص يمقتساطَ الْمرص 
ينالَّذ تمعأَن هِملَيرِ عوبِ غَيضغالْم هِملَيالَ عو الِّنيذَا }الضى فَهدبعى لدبعلا وأَلَ مس«.  

 
468. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə dediyini eşitmişəm: “Allah � buyurur: “Mən namazı Özümlə qulum 
arasında tən yarıya böldüm. Yarısı Mənim, yarısı isə qulumundur, quluma 
dilədiyi veriləcək”. Qul: “Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha!”- dedikdə, 
Allah: “Qulum Mənə həmd-səna etdi, quluma dilədiyi veriləcək”- deyir. O: 
“Mərhəmətli və Rəhmliyə”- dedikdə, Allah: “Qulum Məni təriflədi, 
quluma dilədiyi veriləcək”- deyir. O: “Haqq-hesab gününün Hökm-
darına!”- dedikdə, Allah: “Qulum Mənim şənimə təriflər söylədi. Bu 
Mənim, bu ayə isə Mənimlə qulum arasında yarıya bölünüb”- deyir. O: 
“Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik”- de-
dikdə, Allah buyurur: “Bu, Mənimlə qulum arasındadır, quluma dilədiyi 
veriləcək. Surənin axırı qulumundur”. Qul: “Bizi doğru yola, nemət bəxş 
etdiyin şəxslərin yoluna yönəlt, qəzəbə uğramışların və azmışların 
yoluna yox”- dedikdə, Allah buyurur: “Bu, qulumundur, quluma dilədiyi 
veriləcək!”1 
 

٤٦۹ - يدعأَبِى س نلَّى ععنِ الْمب  ولُ اللَّهسانِى رعفَد جِدسى الْملِّى فأُص تقَالَ: كُنلَّمسو هلَيع لَّى اللَّها  صي فَقُلْت ،هأُجِب فَلَم
ثُم قَالَ لى:  }إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم واعلَموا استجِيبوا للَّه وللرسولِ{أَلَم يقُلِ اللَّه: «رسولَ اللَّه إِنى كُنت أُصلِّى، فَقَالَ: 

جِدسالْم نم جرخلَ أَنْ تقَب آنى الْقُررِ فوالس ظَمأَع ىةً هورس كنلِّمقُلْ: »ُألعت أَلَم لَه قُلْت جرخأَنْ ي ادا أَرى ، فَلَمدذَ بِيأَخ ثُم ،
»ُألعآنى الْقُرف ةورس ظَمأَع ىةً هورس كنقَالَ: »لِّم ،}نيالَمالْع بر لَّهل دمى  }الْحالَّذ يمظآنُ الْعالْقُرثَانِى والْم عبالس ىه

هيتأُوت.« 
 
469. Rəvayət edilir ki, Əbu Səid ibn əl-Muəlla � demişdir: “Bir dəfə mən 
məsciddə namaz qılarkən Allah Elçisi � məni çağırdı, lakin mən ona cavab 
vermədim. Namazımı bitirdikdən sonra dedim: “Ey Allahın Elçisi, mən 
namaz qılırdım!” Peyğəmbər � 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 
                                                 
1 İbn Macə, 3784, 3916. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Sunən İbn Macə, 3051. 
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surəni öyrədəcəyəm!” Bir müddətdən sonra Peyğəmbər � mənim əlimdən 
tutub məsciddən çıxmaq istəyəndə dedim: “Məgər sən deməmişdin ki: 
“Məsciddən çıxmazdan əvvəl sənə Quranda olan ən əzəmətli surəni 
öyrədəcəyəm?!” O buyurdu: “Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha...” 
(“əl-Fatihə” surəsi). Bu, yalnız mənə verilmiş təkrarlanan yeddi ayə və 
əzəmətli Qurandır1”.2 
 

 من باب هذَا فَقَالَ رأْسه فَرفَع فَوقه من نقيضا سمع صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِى عند قَاعد جِبرِيلُ بينما قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ - ٤٧٠
 أَبشر وقَالَ فَسلَّم الْيوم إِالَّ قَطُّ ينزِلْ لَم اَألرضِ إِلَى نزلَ ملَك هذَا فَقَالَ ملَك منه فَنزلَ الْيوم إِالَّ قَطُّ يفْتح لَم الْيوم فُتح السماِء
 .أُعطيته إِالَّ منهما بِحرف تقْرأَ لَن لْبقَرةا سورة وخواتيم الْكتابِ فَاتحةُ قَبلَك نبِى يؤتهما لَم أُوتيتهما بِنورينِ

 
470. Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Bir gün Cəbrail Peyğəm-
bərin � yanında oturduğu zaman Peyğəmbər � 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 sevin! 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!”3 
 

“əl-Bəqərə” surəsinin fəziləti 
 

 شفيعا الْقيامة يوم يأْتى فَإِنه الْقُرآنَ اقْرُءوا« يقُولُ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ سمعت قَالَ الْباهلى أُمامةَ أَبو حدثَنِى - ٤٧١
ابِهحُءوا َألصنِ اقْرياورهالز قَرةَ ةَالْبورسانَ آلِ ورما عمهفَإِن انيأْتت موي ةاميا الْقمهكَأَن انتامغَم ا أَومهكَأَن انتايغَي ا أَومهكَأَن قَانرف 

نرٍ مطَي افوص اناجحت نا عابِهِمحُءوا أَصةَ اقْرورس ةقَرفَإِنَّ الْب ذَهكَةٌ اأَخرا بكَهرتةٌ ورسالَ حا وهيعطتسطَلَةُ تالْب«. 

 
471. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə əl-Bəhili � demişdir: “Mən Allah 
Elçisinin � belə buyurduğunu eşitmişəm: “Quran oxuyun! Həqiqətən, 
Quran Qiyamət günü onu oxuyanlara şəfaətçi olaraq gələcək. “Zəhra-

                                                 
1 Ərəbcə buna “Səb'ul-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.  
2 əl-Buxari, 4114, 4474. 
3 Muslim, 1339, 1913. 
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veyni” (iki nur saçan) 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 onları oxuyanları qoru-
yacaq. “əl-Bəqərə” surəsini oxuyun! Həqiqətən, onu oxumaq bərəkət, onu 
tərk etmək isə peşmançılıqdır! Sehrbazların isə ona gücü çatmaz!”1 
 

٤٧٢ - نع دبع ولَ اللَّهساللَّه قَالَ ر ِلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهُءوا : صةَ اقْرورس ةقَري الْبف ،كُموتيفَإِنَّ ب طَانَالشلُ ال يخدا يتيأُ بقْري يهف 
 .الْبقَرة سورةُ

 
472. Rəvayət edilir ki, Abdullah � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
muşdur: “Evlərinizdə “əl-Bəqərə” surəsini oxuyun! Şübhəsiz ki, şeytan “əl-
Bəqərə” surəsi oxunan evə daxil olmaz”.2 
 

٤٧٣ - أَبِى ه نعولَ اللَّهسةَ أَنَّ ررير لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأُ «قَالَ  صقْرى تالَّذ تيالْب نم رفنطَانَ ييإِنَّ الش قَابِرم كُموتيلُوا بعجالَ ت
ةقَرةُ الْبورس يهف.« 

 
473. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: 
“Evlərinizi qəbiristanlığa çevirməyin! Şübhəsiz ki, şeytan “əl-Bəqərə” 
surəsi oxunan evdən qaçar”.3 
 

“Kürsü” ayəsinin (əl-Bəqərə, 255) fəziləti 
 

٤٧٤ -  نةَ أَبِىعريركَّلَنِى قَالَ هولُ وسر اللَّه ع لَّى اللَّهصلَّمسو هلَي فْظبِح كَاةانَ، زضمانِى رفَأَت لَ آتعثُو فَجحي نامِ، مالطَّع 
،هذْتفَأَخ قُلْتو اللَّهو كنفَعولِ إِلَى َألرسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى قَالَ. صإِن ،اجتحم لَىعالٌ، ويى علةٌ واجةٌ حيددقَالَ. ش 
تلَّيفَخ هنع تحبفَقَالَ فَأَص بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها«: صا يةَ أَبريرا هلَ مفَع كريةَ أَسارِحقَالَ. »الْب ا قُلْتولَ يسر كَا اللَّهش 
صلَّى اللَّه  اللَّه رسولِ لقَولِ سيعود أَنه فَعرفْت. »وسيعود كَذَبك قَد إِنه أَما« :قَالَ. بِيلَهس فَخلَّيت فَرحمته، وعياالً شديدةً حاجةً

لَّمسو هلَيع هإِن ودعيس .هتدصاَء فَرثُو فَجحي نامِ مالطَّع هذْتفَأَخ فَقُلْت كنفَعإِلَى َألر ولِرس اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِى قَالَ. صعد 
 هريرةَ، أَبا يا« :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ لى فَقَالَ فَأَصبحت، سبِيلَه فَخلَّيت فَرحمته، أَعود، الَ عيالٌ وعلَى محتاج، فَإِنى

. »وسيعود كَذَبك قَد إِنه أَما« :قَالَ. سبِيلَه فَخلَّيت فَرحمته وعياالً، شديدةً حاجةً شكَا اللَّه رسولَ يا قُلْت. »أَسريك علَفَ ما
هتدصثَةَ فَراَء الثَّالثُو فَجحي نامِ، مالطَّع هذْتفَأَخ فَقُلْت فَعَألركولِ إِلَى نسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهذَا ،صهو رآخ ثَالَث اترم كأَن 

معزالَ ت ودعت ثُم ودعنِى قَالَ. تعد كلِّمأُع اتمكَل كفَعني ا اللَّهبِه .ا قُلْتم وإِذَا قَالَ ه تيإِلَى أَو كاشرأْفَ فةَ اقْرآي ىسالْكُر }اللَّه 

                                                 
1 Muslim, 1337, 1910. 
2 əl-Hakim, 2062, 2063; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 8643, 8564.  Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-
Cami, 1170. 
3 Muslim, 1300, 1860. 
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 سبِيلَه فَخلَّيت. تصبِح حتى شيطَانٌ يقْربنك والَ حافظٌ اللَّه من علَيك يزالَ لَن فَإِنك اآليةَ، تختم حتى }الْقَيوم الْحي هو إِلَّا إِلَه لَا
،تحبى فَقَالَ فَأَصل ولُرس اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها« :صلَ مفَع كريةَ أَسارِحالْب« .ا قُلْتولَ يسر اللَّه معز هنِى أَنلِّمعي ،اتمكَل 

 اللَّه{ تختم حتى أَولها من الْكُرسى آيةَ فَاقْرأْ فراشك ىإِلَ أَويت إِذَا لى قَالَ قُلْت »؟هى ما« :قَالَ. سبِيلَه فَخلَّيت بِها، اللَّه ينفَعنِى
 ىعلَ شىٍء أَحرص وكَانوا تصبِح، حتى شيطَانٌ يقْربك والَ حافظٌ اللَّه من علَيك يزالَ لَن لى وقَالَ }الْقَيوم الْحي هو إِلَّا إِلَه لَا

 قَالَ. »هريرةَ أَبا يا لَيالٍ ثَالَث منذُ تخاطب من تعلَم كَذُوب، وهو صدقَك قَد إِنه أَما« :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِى فَقَالَ. الْخيرِ
  .»شيطَانٌ ذَاك« :قَالَ. الَ

 
474. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Bir dəfə Allah Elçisi � 
Ramazan ayında yığılmış zəkatı qoruyub saxlamağı mənə tapşırdı. Bu 
əsnada bir nəfər yanıma gəldi və ərzaqdan ovuclayıb (qabına) yığmağa 
başladı. Mən onu yaxalayıb dedim: “Vallahi, mən səni mütləq Allah 
Elçisinin � yanına aparacağam”. O yalvarıb: “Mən buna möhtacam, mə-
nim külfətim var, özümün də (bu yeməyə) olduqca ehtiyacım var”- dedi, 
mən də onu buraxdım. Ertəsi gün Peyğəmbər � 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 � dedi: “O sənə 
yalan danışıb və o yenə qayıdacaq”. Mən bilirdim ki, o qayıdacaq, çünki 
Peyğəmbər �: “...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 Allah 
Elçisinin � yanına aparacağam”. O yalvarıb 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 � 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 � 
dedi: “O sənə yalan danışıb və o yenə qayıdacaq”. Mən üçüncü dəfə pus-
quda dayanıb onu gözlədim. O, yenə gəlib ərzaqdan ovuclayaraq (qabına) 
yığmağa başladı. Mən onu yaxalayıb dedim: “Mən səni hökmən Peyğəm-
bərin � 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 
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yaratdıqlarının Qəyyumudur” (əl-Bəqərə, 255) - ayəsini axıra qədər oxu. 
Əgər bunu etsən, səhər yuxudan oyananadək sənin yanında Allahın təyin 
etdiyi gözətçi (bir mələk) durar və şeytan sənə yaxınlaşmaz”. Mən yenə 
onu buraxdım. Səhəri gün Peyğəmbər � 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 burax-
dım”. Peyğəmbər �: “Nədir o?” - deyə soruşdu. Mən dedim: “O mənə 
söylədi ki, yatağına uzananda Kürsü - “Allah, Ondan başqa ibadətə layiq 
olan məbud yoxdur, əbədi Yaşayandır, bütün yaratdıqlarının Qəyyumu-
dur”- 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. Peyğəmbər � 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 � dedi: “Bu, 
şeytan idi!”1 

 
٤٧٥ - نع دمحبن م يبٍ، بن أُبكَع نع أَبِيه هكَانَ أَن نٌ لَهرج نرٍ، ممفَكَانَ ت ،قُصني هسرفَح ذَات ،لَةفَإِذَا لَي وه ةاببِد هبش 
 يده، فَناولَه يدك، فَناوِلْنِي: قَالَ جِني، بلْ ال: قَالَ إِنِسي؟، أَم جِني أَنت، ما: فَقَالَ السالم، هعلَي فَرد علَيه، فَسلَّم الْمحتلمِ، الْغالمِ

 جاَء فَما: قَالَ مني، أَشد رجلٌ فيهِم ما أَنَّ الْجِن علمت قَد: قَالَ الْجِن، خلْق هكَذَا: قَالَ كَلْبٍ، شعر وشعره كَلْبٍ، يد يده فَإِذَا
: الْبقَرة سورة في الَّتي اآليةُ هذه: قَالَ منكُم؟ ينجِينا فَما: قَالَ طَعامك، من نصيب فَجِئْنا الصدقَةَ، تحب أَنك بلَغنا: قَالَ بِك؟

}ال اللَّه إِال إِلَه وه يالْح ومالْقَي{ نا مقَالَه نيِسي حمي ا أُجِرينى متح ،بِحصي نما وقَالَه نيح بِحصي ا أُجِرينى متح ،ِسيما يفَلَم 
حبى أَصولَ أَتسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص فَذَكَر كذَل ،فَقَالَ لَه :دصبِيثُ قالْخ. 

 
475. Muhəmməd ibn Ubey ibn Kəb atasından � rəvayət edir ki, onun xur-
ma anbarı var idi. Bu anbardan xurma azalırdı. Bir gecə o, anbarın keşiyin-
də durarkən yetkinlik yaşına çatmış oğlana bənzər bir heyvan gördü. Ubey 
ibn Kəb salam verdi, o da salamı aldı. Ubey ibn Kəb soruşdu: “Sən cinsən, 
yoxsa insan?” O dedi: “Mən cinəm”. Ubey 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”. Ubey ibn Kəb dedi: “Səni bura gətirən nədir?” Cin 
dedi: “Bizə xəbər çatıb ki, sən sədəqə verməyi xoşlayırsan, biz də azuqənə 
zərər vermək üçün gəldik”. Ubey ibn Kəb dedi: “Bizi sizdən nə qoruyar?” 

                                                 
1 əl-Buxari, 2144, 2311. 
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Cin dedi: “əl-Bəqərə” surəsində olan bu ayə - “Allah, Ondan başqa iba-
dətə layiq olan məbud yoxdur, əbədi Yaşayandır, bütün yaratdıqlarının 
Qəyyumudur” (əl-Bəqərə, 255). Kim onu axşam oxuyarsa, səhər açılana-
dək bizdən qorunar. Kim də onu səhər oxuyarsa, axşamadək bizdən 
qorunar”. Səhər açıldıqda o, Allah Elçisinin � yanına gəlib olanları ona 
danışdı. Allah Elçisi � buyurdu: “Xəbis doğru söylədi”.1 
 

رِي أَي آية من كتابِ اِهللا معك يا أَبا الْمنذرِ! أَتد« :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  عن أُبي بنِ كَعبٍ - ٤٧٦
اُهللا ال إِلَه {قَالَ: قُلْت: ». يا أَبا الْمنذرِ! أَتدرِي أَي آية من كتابِ اِهللا معك أَعظَم؟« قَالَ: قُلْت: اُهللا ورسولُه أَعلَم، قَالَ:». أَعظَم؟

ومالْقَي يالْح وقَالَ: }إِالَّ هرِي ودي صف بررِ« قَالَ: فَضذنا الْمأَب لْمالْع نِكهياِهللا لد  ».ومأَح ادا :«زإِنَّ لَه !هفِْسي بِيِدي نالَّذو
  »لساناً وشفَتنيِ ، تقَدس الْملك عند ساقِ الْعرشِ

 

476. Rəvayət edilir ki, Ubey ibn Kəb � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “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 
Yaşayandır, bütün yaratdıqlarının Qəyyumudur” (əl-Bəqərə, 255) - deyə 
cavab verdim. Peyğəmbər � sinəmə vuraraq dedi: “Allaha and olsun ki, 
elm sənə uğurlu oldu, ey Əbu Munzir!”2 Digər rəvayətdə deyilir: “Canım 
Əlində Olana and olsun ki, onun dili və dodaqları var, Ərşin ayağında 
Hökmdar olan Allahı müqəddəs tutur”.3 
 

٤٧٧ - نأَبِي ع هاملُ قَالَ: قَالَ أُموساِهللا ر ع لَّى اللَّهصلَّمسو هلَي: »نأَ مةَ قَري آيسي الْكُررِ فبكُلِّ د الَةص ،ةوبكْتم لَم هعنمي نم 
  .»يموت أَنْ إِالَّ الْجنة دخولِ

 

477. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
muşdur: “Kim hər fərz namazından sonra “Kürsü” ayəsini (əl-Bəqərə, 255) 
oxuyarsa, Cənnətlə onun arasında yalnız ölüm durar”.4 

                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 542. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 662. 
2 Muslim, 1343, 1921. 
3  Əhməd, 21278, 21315, 21602; əl-Beyhəqi “Sunənus-Suğra” 744, “Şuabul-İman” 2168-2169. 
Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 3410; Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1417. 
4 ən-Nəsəi “Sunənul-Kubra” 9928; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7408, “Mucəmul-Əvsat” 8068, 
“əd-Dua” 675; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 2167, 2345. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 6464; 
Silsilə əs-Səhihə, 972. 



Fəzilətli Əməllər                                                                                                  Quran 

 
 

“əl-Bəqərə” surəsinin son iki ayəsi 
 

٤٧۸ -  بِىنِ النريٍ عشنِ بب انمعنِ النعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّها قَ«قَالَ  صابتك بكَت امٍ إِنَّ اللَّهع بِأَلْفَى ضاَألرو اتومالس لُقخلَ أَنْ يب
 ».أَنزلَ منه آيتينِ ختم بِهِما سورةَ الْبقَرة والَ يقْرآن فى دارٍ ثَالَثَ لَيالٍ فَيقْربها شيطَانٌ

 
478. Numan ibn Bəşir � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“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 bir evdə üç gecə oxunmazsa, şeytan həmin evə 
yaxınlaşar”.1 
 

٤٧۹ - نةَ عقْبع رٍ نِبامقَالَ ع تعمولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صلَى يرِ عبنُءوا الْمنِ اقْرياتنِ هيتنِ الْآيياللَّت نرِ مآخ 
ةورس ةقَري فَإِنَّ الْببلَّ رجو زع نطَاهأَع أَو طَانِيهِنأَع نم تحشِالْ ترع 

 
479. Rəvayət edilir ki, Uqbə ibn Amir � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
minbərin üzərində ikən belə buyurduğunu eşitdim: “əl-Bəqərə” surəsinin 
axırından bu iki ayəni oxuyun! Həqiqətən, Rəbbim � onları mənə Ərşin 
altından vermişdir”.2 

 
٤۸٠ - عأَبِي ن لُ قَالَ: قَالَ ذَروساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: »تيطأُع ماتوخ ةورس ،ةقَرالْب نزٍ مكَن تحرشِ، تالْع ولَم نطَهعي 

بِيي نلقَب«. 
 
480. Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Mənə Ərşin altındakı xəzinədən “əl-Bəqərə” surəsinin son (iki ayəsi) 
verildi. Bunlar məndən qabaq heç bir peyğəmbərə verilməmişdir”.3 
 

٤۸١ - عرِىدالْب ودعسأَبِى م ن  ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّها: «صتاآلي لَةى لَيا فمأَهقَر نم ةقَرالْب ةوررِ سآخ نم ن
اهكَفَت.« 

 
481. Rəvayət edilir ki, Əbu Məsud əl-Bədri � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim gecə “əl-Bəqərə” surəsinin son iki ayəsini oxuyarsa, bu, 
ona kifayət edər1”.2  

                                                 
1 ət-Tirmizi, 2882, 3124. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1467. 
2 Əhməd, 17481, 17908. Şueyb əl-Arnavut səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
3 Əhməd, 21604. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1482. 
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٤۸٢ - عةَ أَبِى نريرا قَالَ هلَم لَتزلَى نولِ عسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص }لَّها لى مف اتوما السمى وضِ فإِنْ اَألروا ودبا تم 
 علَى ذَلك فَاشتد قَالَ }قَدير شىٍء كُلِّ علَى واللَّه يشاُء من عذِّبوي يشاُء لمن فَيغفر اللَّه بِه يحاسبكُم تخفُوه أَو أَنفُِسكُم فى

 اللَّه سولَر أَى فَقَالُوا الركَبِ علَى بركُوا ثُم صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ فَأَتوا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولِ أَصحابِ
صلَّى اللَّه   اللَّه رسولُ قَالَ. نطيقُها والَ اآليةُ هذه علَيك أُنزِلَت وقَد والصدقَةُ والْجِهاد والصيام الصالَةُ نطيق ما اَألعمالِ من كُلِّفْنا

لَّمسو هلَيونَ«عرِيدقُولُوا أَنْ أَتا تلُ قَالَ كَمنِ أَهيابتالْك نم كُملا قَبنعما سنيصعلْ وا قُولُوا بنعما سنأَطَعو كانا غُفْرنبر كإِلَيو 
ريصا قَالُوا. »الْمنعما سنأَطَعو كانا غُفْرنبر كإِلَيو ريصا. الْما فَلَمأَهراقْت مذَلَّ الْقَوا تبِه مهتلَ أَلِْسنزفَأَن ى اللَّها فإِثْرِه }نولُ آمسالر 

 طَعناوأَ سمعنا وقَالُوا رسله من أَحد بين نفَرق الَ ورسله وكُتبِه ومالَئكَته بِاللَّه آمن كُلٌّ والْمؤمنونَ ربه من إِلَيه أُنزِلَ بِما
كانا غُفْرنبر كإِلَيو ريصالْم{ الُوا فَلَمفَع كا ذَلهخسن الَى اللَّهعلَ تزفَأَن لَّ اللَّهجو زع }َال كَلِّفي ا اللَّهفْسا إِالَّ نهعسا وا لَهم 
تبا كَسهلَيعا وم تبسا اكْتنبالَ ر ذْناخؤا إِنْ اتِسينن ا أَوطَأْنأَخ{ َقَال معن }انبالَ رلْ ومحا تنلَيا عرا إِصكَم هلْتملَى حع ينالَّذ 

نا منلقَب{ َقَال معن }انبالَ را ولْنمحا تا طَاقَةَ الَ ملَن بِه{ َقَال معن }فاعا ونع راغْفا ولَن اونمحار تا أَنالَنوا منرصلَى فَانمِ عالْقَو 
رِينقَالَ }الْكَاف معن  

 
482. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Uca Allah: “Göylərdə və 
yerdə nə varsa, Allahındır. Siz içərinizdə olanı üzə çıxarsanız da, 
gizlətsəniz də, Allah buna görə sizi hesaba çəkəcək. O, istədiyini 
bağışlayar, istədiyinə də əzab verər. Allah hər şeyə qadirdir” (əl-Bəqərə, 
284) - ayəsini Allah Elçisinə � nazil etdikdən sonra, onu eşidən səhabələr 
böyük sıxıntılar keçirərək Allah Elçisinin � yanına gəlib diz üstə oturdular 
və dedilər: “Ey Allahın Elçisi! Biz bacardığımızı - namaz qılmaq, oruc 
tutmaq, cihad etmək və sədəqə vermək kimi əməlləri yerinə yetirməklə 
mükəlləf edildik, lakin sənə nazil olan bu ayəyə əməl etməyə gücümüz 
çatmır”. Allah Elçisi � buyurdu: “Sizdən əvvəlki iki kitab əhli kimi: 
“Eşitdik və asi olduq!”- demək istəyirsiniz?” Xeyr, deyin: “Eşitdik və itaət 
etdik! Ey Rəbbimiz! Səndən bağışlanma diləyirik, dönüş də yalnız 
Sənədir!” Onlar bunu dedikdən sonra Allah bu ayəni nazil etdi: 
“Peyğəmbər öz Rəbbindən ona nazil edilənə iman gətirdi, möminlər də 
(iman gətirdilər). Hamısı Allaha, Onun mələklərinə, kitablarına və 
elçilərinə iman gətirdilər. (Onlar dedilər): “Biz Onun elçiləri arasında 
fərq qoymuruq!” Onlar dedilər: “Eşitdik və itaət etdik! Ey Rəbbimiz! 
Səndən bağışlanma diləyirik, dönüş də yalnız Sənədir!” (əl-Bəqərə, 285). 
Onlar bunu dedikdə Uca Allah ayəni nəsx (hökmünü ləğv) etdi və bu 
ayəni endirdi: “Allah hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər 
mükəlləf edər. Hər kəsin qazandığı (xeyir yalnız) onun özünə, qazandığı 
                                                                                                                                 
1 Bu iki ayə insanı şeytandan və şeytan kimilərinin şərindən qoruyur. 
2 əl-Buxari, 3707, 4008. 
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(şər də yalnız) öz əleyhinədir. ”Ey Rəbbimiz, unutsaq və ya xəta etsək, 
bizi cəzalandırma! Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkiləri yüklədiyin kimi, 
bizə də ağır yük yükləmə! Ey Rəbbimiz, gücümüz çatmayan şeyi 
daşımağa bizi vadar etmə! Bizi əfv et, bizi bağışla və bizə rəhm et! Sən 
bizim Himayədarımızsan! Kafirləri məğlub etməkdə bizə yardım et!” 
(əl-Bəqərə, 286). Möminlər bu ayəni oxuduqda, hər dəfə: “Ey Rəbbimiz!...”- 
deyə dua edib Allaha xitab etdikdə, O: “İstədiyinizi sizə verdim!”- deyə 
cavab verir”.1 
 

“əl-Kəhf” surəsinin fəziləti 
 

 بينه ما النور لَه أَضاَء اجلُمعة يوم الْكَهف سورةَ قَرأَ من صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اهللا رسولُ قَالَ عن أَبِي سعيد الْخدرِي قَالَ - ٤۸٣
نيبو تيالْب تيقِالْع 

 
483. Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim Cümə günü (və ya Cümə gecəsi) 2  “əl-Kəhf” surəsini 
oxuyarsa, bu, onunla Ətiq (Kə'bə) evi arasında nur saçar”.3 
 

٤۸٤ - نأَبِى ع يدعس رِىدبِ الْخأَنَّ الني لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص: نأَ مةَ قَرورس فمِ يف الْكَهوي ةعاَء اجلُمأَض لَه نورِ ما النم نيب 
 اجلُمعتينِ

 
484. Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Kim Cümə günü “əl-Kəhf” surəsini oxuyarsa, bu, gələn Cüməyədək onun 
üçün nur saçar”.4 
 

٤۸٥  - نع  بِىنِ النع وِيهراِء يدرأَبِى الدلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ  ص» ةنتف نم مصع فالْكَه ةورلِ سأَو نم اتآي رشظَ عفح نم
 ».الدجالِ

 
485. Əbu əd-Dərdə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kim 
“əl-Kəhf” surəsinin ilk on ayəsini əzbərləyərsə, Dəccalın fitnəsindən qoru-
nar”.5 

                                                 
1 Muslim, 125, 180, 344. 
2 əd-Dərimi, 3407. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6471. 
3 əl-Beyhəqi “Sunənus-Suğra” 770. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 736. 
4 əl-Hakim, 3392. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6470. 
5 Muslim, 1342, 1919; Əbu Davud 4325. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6201. 
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“əl-Mulk” surəsinin fəziləti 
 

٤۸٦ - عنِ نود ابعسولُ قَالَ: قَالَ مساهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةُ«: صورس كاربت يةُ هاملَانِع نذَابِ مرِ عالقَب«.  
 
486. Rəvayət edilir ki, İbn Məsud � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
du: “Təbərakə (əl-Mulk) surəsi qəbir əzabına maneədir”.1 
 

إِنَّ سورةً من الْقُرآن ثَالَثُونَ آيةً شفَعت لرجلٍ حتى غُفر لَه وهي « قَالَ: ه وسلَّمصلَّى اللَّه علَيعنِ النبِي  عن أَبِي هريرةَ - ٤۸٧
 ».}تبارك الَّذي بِيده الْملْك{سورةُ 

 
487. Əbu Hureya � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Həqiqə-
tən, Quranda otuz ayəlik surə bir kişiyə şəfaət etdi və o, bağışlandı. Bu 
“Mülk Əlində olan, nə qədər xeyirxahdır” (əl-Mulk surəsidir)”.2 
 

٤۸۸ -  ولُ اللَّهسابِرٍ قَالَ: كَانَ رج نرِ، عيبأَبِي الز نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأَ:  صقْرى يتح امنزِيلُامل{الَ ينت {  :و} هدي بِيالَّذ كاربت
لْكالْم{. لَه با كُتمأَهقَر نمةً، ونسح نيعببِس آني الْقُرف ةوركُلَّ س الَنفْضا يمرِ: فَهيبو الزا قَالَ أَببِهِم عفرةً، ونسونَ حعبا سبِهِم 

ةً، وجرونَ دعبس يئَةً.لَهطونَ خعبس هنا عطَّ بِهِمح  
 
488. Əbu əz-Zubeyr � rəvayət edir ki, Cabir � demişdir: “Allah Elçisi � 
“Əlif. Ləm. Mim. Şübhə yoxdur ki, bu Kitabı aləmlərin Rəbbi (olan 
Allah) nazil etmişdir” (əs-Səcdə surəsi) və “Mülk Əlində Olan nə qədər 
xeyirxahdır...” (əl-Mulk surəsi) surələrini oxumayınca yatmazdı”. Əbu əz-
Zubeyr deyir: “Bu iki surə Qurandakı hər bir surədən yetmiş savab üstün-
dür. Kim bu iki surəni oxusa, bunun sayəsində ona yetmiş savab yazılar, 
onun (məqamı) yetmiş dərəcə yüksələr və onun yetmiş günahı silinər”.3 
 

 بِي يقْرأُ يقُوم كَانَ سبِيلٌ قبلي ما علَى لَكُم لَيس: رِجالَه فَتقُولُ رِجالَه فَتؤتى قَبرِه في الرجلُ يؤتى: قَالَ مسعود ابنِ عنِ - ٤۸۹
 يؤتى ثُم الْملْك، سورةَ بِي يقْرأُ كَانَ سبِيلٌ قبلي ما علَى لَكُم لَيس: فَيقُولُ بطْنِه، قَالَ أَو صدرِه قبلِ من يؤتى ثُم الْملْك، سورةَ
هأْسقُولُ رفَي :سلَي لَى لَكُما عي ملببِيلٌ قأُ كَانَ سقْرةَ بِي يورس ،لْكقَالَ الْم :ةُ فَهِيانِعالْم نمتع نذَابِ مرِ عالْقَب يهي وف اةروالت 
 .بيوأَطْ أَكْثَر فَقَد لَيلَة في قَرأَها ومن الْملْك، سورةُ

 

                                                 
1 Əbu Nueym əl-Əsbəhəni “Tabaqatul-Muhəddisin” 526. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 
1140. 
2 ət-Tirmizi, 2891, 3134; əl-Hakim, 3545. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 2092. 
3 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1207. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 585. 
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489. Rəvayət edilir ki, 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” surəsini oxuyurdu”. Sonra başı tərəfindən yaxınlaşdı-
rılacaq. Başı deyəcək: “Mən tərəfdən sizə yol yoxdur, çünki o, mənimlə “əl-
Mulk” surəsini oxuyurdu”. Bu surə qəbir əzabına maneədir və o, Tövratda 
da “əl-Mulk” surəsidir. Kim onu gecə oxuyarsa, çox və gözəl əməl etmiş 
olar”.1 
 

“əl-Kəfirun” surəsi 
 

٤۹٠ -  بِىى النأَت هفَلٍ أَنونِ نةَ بوفَر نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى قَالَ  صاشرإِلَى ف تيإِذَا أَو ئًا أَقُولُهينِى شلِّمع ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ي
 ».فَإِنها براَءةٌ من الشرك }افرونَقُلْ يا أَيها الْكَ{اقْرأْ «

 

490. Rəvayət edilir ki, Fərvə ibn Nəufəl � Peyğəmbərin � yanına gəlib 
dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mənə yatağıma girdiyim zaman söyləyəcəyim bir 
şey öyrət”. O buyurdu: “De: “Ey kafirlər!” (əl-Kəfirun surəsini) oxu, çünki 
bu surə şirkdən uzaqlaşdırır”.2 
 

٤۹١ - نابِرِ عنِ جب دبالً أَنَّ اِهللا عجر قَام كَعي فَرتكْعرِ، رأَ الْفَجي فَقَرف ةكْعا قُلْ{ اُألولَى الرا يهونَ أَيرى }الْكَافتح تانقَض 
 فَقَالَ السورةُ، انقَضت حتى }أَحد اُهللا هو قُلْ{ اآلخرة في وقَرأَ. »ربه عرف عبد هذَا« :ه علَيه وسلَّمصلَّى اللَّ النبِي فَقَالَ السورةُ،
 .»بِربه آمن عبد هذَا« :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ

 
491. 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. Allah Elçisi � buyurdu: “Bu, öz Rəbbini 
tanıyan quldur”. İkinci rükətdə isə “De: “O Allah Təkdir!” (əl-İxlas 
surəsini) sonuna qədər oxudu. Allah Elçisi � buyurdu: “Bu, öz Rəbbinə 
iman gətirən quldur”.3 
 

                                                 
1 əl-Hakim, 3839. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1475. 
2 ət-Tirmizi, 3403, 3731. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Sunən ət-Tirmizi, 2709. 
3 İbn Hibban, 2451. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Məvariduz-Zaman, 507. 
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 الْقُرآن ربع تعدلُ} الْكَافرونَ أَيها يا قُلْ{:  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ عمر ابنِ عنِ - ٤۹٢
 
492. Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “De: “Ey kafirlər!” (əl-Kəfirun surəsi) Quranın dörddə birinə 
bərabərdir”.1 
 

“əl-İxlas” surəsi 
 

وا فَإِني سأَقْرأُ علَيكُم ثُلُثَ الْقُرآن فَحشد من حشد ثُم احشد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ عن أَبِي هريرةَ - ٤۹٣
 اللَّه بِين جرخلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأَ  صفَقَر}دأَح اللَّه وقُلْ ه{ الس نم اَءهج ربذَا خى هي أُرضٍ إِنعبا لنضعلَ فَقَالَ بخد ثُم اِء فَذَاكم

 اللَّه بِين جرخ ثُم لَهخي أَدالَّذلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص أَلَا إِن آنثُلُثَ الْقُر كُملَيأُ عأَقْرس لَكُم ي قُلْتلُ ثُلُثَ فَقَالَ إِندعا ته
 ».جزًءا من أَجزاِء الْقُرآن} قُلْ هو اللَّه أَحد{زاٍء فَجعلَ إِنَّ اللَّه جزأَ الْقُرآنَ ثَالَثَةَ أَج«...الْقُرآن

 

493. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Bir yerə toplanın, sizə Quranın üçdə birini oxuyacağam”. 
Buna görə insanlar bir yerə toplandılar. Sonra Peyğəmbər � 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 Peyğəmbər � çıxıb 
belə buyurdu: “Sizə Quranın üçdə birini oxuyacağımı söyləmişdim. 
Həqiqətən, o, Quranın üçdə birinə bərabərdir”.2 Digər rəvayətdə deyilir: 
“Allah Quranı üç hissəyə bölmüş, İxlas surəsini isə Quranın bir hissəsi 
etmişdir”.3 
 

٤۹٤ - تعما سةَ أَبريرقُولُ هلْ: يأَقْبت عولِ مسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص عمال فَسجأُ رقْرقُلْ{: ي وه اللَّه دأَح * اللَّه دمالص 
* لَم دلي لَمو ولَدي * لَمو كُني ا لَهكُفُو دولُ قَالَ: فَقَالَ ،}أَحسر اللَّه سو هلَيع لَّى اللَّهصلَّم :تبجو هأَلْتاذَا: فَسا مولَ يس؟ راللَّه 

صلَّى اللَّه علَيه  اللَّه رسولِ مع الْغداُء يفُوتنِي أَنْ فَرِقْت ثُم فَأُبشره، الرجلِ إِلَى أَذْهب أَنْ فَأَردت: هريرةَ أَبو فَقَالَ الْجنةُ،: فَقَالَ
 ذَهب قَد فَوجدته الرجلِ، إِلَى ذَهبت ثُم الْغداَء، فَآثَرت موسلَّ

 
494. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � ilə birlikdə 
bir yerə gəldim. Allah Elçisi � bir kişinin: “De: “O Allah Təkdir! Allah 

                                                 
1 İbn Adiy “əl-Kamil” 1/55; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 13311, 13493; əl-Hakim, 2078. Hədis 
səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 583; Silsilə əs-Səhihə, 586. 
2 Muslim, 1345, 1924; İbn Macə, 3783; ət-Tirmizi, 2899, 2900. 
3 Muslim, 1344, 1923.  
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Möhtac deyil. 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 � ilə nahar etməyə gecikməyimdən qorxdum. Nahar etdikdən sonra 
o kişinin yanına getdim və gördüm ki, artıq getmişdir”.1  
 

٤۹٥ - اذعنِ مسٍ بأَن نِيهبِ الْجاحص بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِ صع بِيالن  هلَيع لَّى اللَّهصلَّمسقَالَ و :نأَ مقُلْ{: قَر وه اللَّه 
دى }أَحتا حهمتخي رشع ،اترى منب اللَّه ا لَهري قَصف ةنالْج 

 

495. Peyğəmbərin � səhabəsi Muaz ibn Ənəs əl-Cuhəni � rəvayət edir ki, 
Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: “Kim “De: “O Allah Təkdir” (İxlas 
surəsini) sonuna qədər on dəfə oxuyarsa, Allah ona Cənnətdə bir qəsr bina 
edər”.2 
 

 اللَّه علَيه وسلَّمصلَّى ب رسولَ اللَّه عن معاذ بنِ عبد اللَّه بنِ خبيبٍ عن أَبِيه قَالَ خرجنا فى لَيلَة مطرية وظُلْمة شديدة نطْلُ - ٤۹٦
هو اللَّه {قُلْ «قُلْت ما أَقُولُ قَالَ ». قُلْ«فَلَم أَقُلْ شيئًا. قَالَ ». قُلْ«فَلَم أَقُلْ شيئًا ثُم قَالَ ». قُلْ«فَأَدركْته فَقَالَ  -قَالَ  -يصلِّى لَنا 

دأَح{ صتِسى ومت نينِ حيذَتوعالْمٍءوىكُلِّ ش نم يككْفت اترثَالَثَ م بِح.« 
 

496. Muaz ibn Abdullah ibn Xubeyb atasından � rəvayət edərək belə 
demişdir: “Qaranlıq və yağışlı bir gecədə bizə namaz qıldırması üçün 
Allah Elçisini � 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 sənə hər 
şeydən (qorunmaq üçün) kifayət edər”.3 
 

“əl-Fələq” və “ən-Nəs” surələri 
 

٤۹٧ - نةَ عقْبنِ عرٍ بامقَالَ ع تعبولَ اتسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وهو باكر تعضى فَودلَى يع همقَد ا نِىأَقْرِئْ فَقُلْتي 
 بِرب أَعوذُ قُلْ{ و }الْفَلَقِ بِرب أَعوذُ قُلْ{ من اللَّه عند أَبلَغَ شيئًا تقْرأَ لَن« فَقَالَ. يوسف وسورةَ هود سورةَ اللَّه رسولَ
 ».فَإِن استطَعت أَنْ الَ تفُوتك في صالَة فَافْعلْ«... .»}الناسِ

                                                 
1 əl-Hakim, 2079; ət-Tirmizi, 2897, 3142. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1478. 
2 Əhməd, 15610, 15648. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 589. 
3 ət-Tirmizi, 3575, 3924; Əbu Davud, 5084. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 4406. 
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497. Rəvayət edilir ki, Uqbə ibn Amir � demişdir: “Allah Elçisi � minikdə 
gedərkən mən onun ardınca gedirdim. Mən əlimi onun ayağının üzərinə 
qoyub dedim: “Ey  Allahın Elçisi! Mənə Hud və Yusuf surələrini öyrət!” 
Allah Elçisi � buyurdu: “Sən heç vaxt Allah dərgahında “De: “Pənah 
aparıram Sübhün Rəbbinə” (əl-Fələq) və “De: “Pənah aparıram insan-
ların Rəbbinə” (ən-Nəs) surələrindən daha üstün bir şey oxuya bilməz-
sən”.1 Digər rəvayətdə belə deyilir: “Bacarırsansa, namazda onu oxumağı 
tərk etmə!”2 
 

٤۹۸ - عةَ نقْبنِ عرٍ باما قَالَ عنيا بأَن ريأَس عولِ مسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص نيب فَةحاِء الْجواَألبا إِذْ ونتيغَش ةٌ رِيحظُلْمو 
 بِهِما تعوذْ عقْبةُ يا« ويقُولُ }الناسِ بِرب أَعوذُ{ و }الْفَلَقِ بِرب أَعوذُ{ بِ يتعوذُ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ فَجعلَ شديدةٌ

 .الصالَة فى بِهِما يؤمنا وسمعته قَالَ. »بِمثْلهِما متعوذٌ تعوذَ فَما
 
498. Rəvayət edilir ki, Uqbə bin Amir � demişdir: “Mən Allah Elçisi � ilə 
birlikdə Cuhfə ilə Əbva kəndlərinin arasında yol gedərkən, bizi külək 
yaxaladı və qatı zülmət bürüdü. Allah Elçisi � 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 � 
bizə bu iki surə ilə namaz qıldırdığını eşitmişəm”.3 
 

٤۹۹ - نةَ عقْبنِ عرٍ بامولُ قَالَ قَالَ عسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »أَلَم رت اتآي زِلَتلَةَ أُناللَّي لَم ري نثْلُهوذُ قُلْ{ قَطُّ مأَع ببِر 
 .»}الناسِ بِرب أَعوذُ قُلْ{ و }الْفَلَقِ

 
499. Rəvayət edilir ki, Uqba ibn Amir � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “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)”.4 
 

 .»بِمثْلهِما تقْرأُ لَن فَإِنك بِالْمعوذَتينِ اقْرأَ« :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ لي قَالَ: قَالَ عن عقْبةَ بنِ عامرٍ - ٥٠٠
 
500. Rəvayət edilir ki, Uqbə ibn Amir � demişdir: “Allah Elçisi � mənə 
buyurdu: “Muavvizəteyni” (iki sığınma olan “əl-Fələq” və “ən-Nəs” surə-
                                                 
1 ən-Nəsəi “Sunən” 953, 961. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 3499. 
2 İbn Hibban, 1839. Hədis səhihdir. Bax: Təliqur-Rağib, 2/226. 
3 Əbu Davud, 1463, 1465. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 2162. 
4 Muslim, 1348, 1927. 
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lərini) oxu! Şübhəsiz ki, sən heç vaxt onlara bənzər bir şey oxuya bilməz-
sən”.1 
 

Bəzi ayələrin təfsiri 
 

٥٠١ -  اللَّه دبع نع  ولِ اللَّهسبِر رِيا أُسقَالَ: لَملَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  ،ةساداِء السمي السف يهى، وهتنالْم ةردإِلَى س بِه هِيتان
 ما السدرةَ يغشى إِذْ{قَالَ:  -بض منها، وإِلَيها ينتهِي ما يهبطُ بِه من فَوقها، فَيقْبض منها إِلَيها ينتهِي ما يعرج بِه من اَألرضِ، فَيقْ

لَوات الْخمس، وأُعطي خواتيم ثَالَثًا: أُعطي الص صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ: فَراش من ذَهبٍ. قَالَ: فَأُعطي رسولُ اللَّه  }يغشى
 رغُفو ،ةقَرالْب ةورئًا  - سيش هتأُم نم بِاللَّه رِكشي لَم نمل - .اتمقْحالْم  

 
501. Rəvayət edilir ki, Abdullah � demişdir: “Allah Elçisi � 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 endi-
rilən 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 Allah Elçisinə � üç şey verilmişdi; ona beş namaz bəxş 
edilmiş,2 “əl-Bəqərə” surəsinin son ayələri verilmiş3 və ümmətindən Allaha 

                                                 
1 Əhməd, 17360. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1160. 
2 Yəni beş vaxt namaz qılmaq vacib buyurulmuşdur. 
3 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 əleyhinədir. “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, ayələrdəki duaların 
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 
oturmuşduq. 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 açılma-
mışdı”. 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 və “əl-Bəqərə” surəsinin son ayələridir”. 
(Muslim, 1339, 1913). 
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heç bir şeyi şərik qoşmadan ölən kimsələr üçün həlak edən böyük 
günahların bağışlanması vəd edilmişdir1”.2 
 

٥٠٢ - نع دباِهللا ع }ناَء مج ةنسبِالْح{ َقَال :ناَء مبِالَ ج إِالَّ إِلَه اللَّه }نماَء وبِ جئَةيقَالَ }الس :كربِالش. 

 
502. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Məsud � “Kim Qiyamət günü yaxşı 
əməl gətirsə” (əl-Qasas, 84) ayəsi haqda: “Kim “lə iləhə illəllah” kəlməsi 
ilə gələrsə, “Kim də pis əməl gətirsə” (əl-Qasas, 84) ayəsi haqqında isə: 
“Kim şirk ilə gələrsə”- demişdir”.3 
 

٥٠٣ - نع يلنِ عبٍ أَبِي بي طَالف هللَّ قَوجو زقُوا{: ع كُمفُسأَن يكُملأَها واروا: قَالَ }نلِّمع كُمفُسأَن يكُملأَهو ريالْخ 

 
503. Rəvayət edilir ki, Əli ibn Əbu Talib � Allahın � “Özünüzü və ailə-
nizi oddan qoruyun!” (ət-Təhrim, 6) - ayəsi haqda belə demişdir: “Xeyir 
öyrənin və onu ailələrinizə öyrədin”.4 
 

 يؤتونَ والَّذين{ اآلية هذه عنوسلَّم  صلَّى اللَّه علَيه اللَّه رسولَ سأَلْت قَالَتصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  النبِى زوج عائشةَ أَنَّ - ٥٠٤
 يصومونَ الَّذين ولَكنهم الصديقِ بِنت يا الَ « قَالَ ويسرِقُونَ الْخمر يشربونَ الَّذين أَهم عائشةُ قَالَت }وجِلَةٌ وقُلُوبهم آتوا ما

 .» سابِقُونَ لَها وهم الْخيرات فى يسارِعونَ الَّذين أُولَئك منهم يقْبلَ الَ أَنْ يخافُونَ وهم ونَويتصدقُ ويصلُّونَ
 
504. Rəvayət edilir ki, Peyğəmbərin � zövcəsi Aişə � demişdir: “Mən 
Allah Elçisindən � soruşdum: “Ey Allahın Elçisi! Bu ayədə “Rəbbinə 
qayıdacaqlar deyə, yerinə yetirməli olduqlarını qəlbləri qorxa-qorxa 
yerinə yetirənlər” (əl-Muminun, 57-61) deyildikdə, zinakar, oğru və 
əyyaşmı qəsd edilir?” O buyurdu: “Xeyr, ey Siddiqin qızı! Bunlar o 
kəslərdir ki, oruc tutur, namaz qılır, sədəqə verir, lakin əməllərinin qəbul 
olunmayacağından qorxurlar. Məhz onlar yaxşı işlər görməyə tələsər və bu 
işlərdə öndə gedərlər5”.1 

                                                 
1 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. İstəyər, onları bağışlayar, istəyərsə də, onlara əzab verər. 
2 Muslim, 252, 431, 449. 
3 əl-Hakim, 3528. Hədis səhih məvqufdur. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1527. 
4 əl-Hakim, 3826. Hədis səhih məvqufdur. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 119. 
5 Bu xüsusda Həsən əl-Bəsri � demişdir: “Mömin özündə yaxşı işlər görməyi və Allahdan 
qorxmağı, münafiq isə pis işlər görməyi və arxayın olmağı cəm etmişdir”. (İbn Kəsir “Təfsir” 
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Gecə vaxtı yüz ayə oxuyan 
 

٥٠٥ - نمٍ عيمت ارِيلُ قَالَ: قَالَ الدوساِهللا ر هلَيع لَّى اللَّهص لَّمسو: »نأَ مقَر ئَةبِم ةي آيف ،لَةلَي بكُت لَه وتقُن لَةلَي«.  
 
505. Rəvayət edilir ki, Təmim əd-Dari2 � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim bir gecədə yüz ayə oxuyarsa, ona gecə ibadət etmiş kimi 
savab yazılar”.3 
 

“ən-Nəcm” surəsində olan səcdə ayəsi 
 

 وسجدت معه، وسجدنا سجد، السجدة بلغَ فلما النجم، سورةُ عنده كُتبت صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمأن النيب  عن أيب هريرة - ٥٠٦
 والقَلَم الدواةُ

 
506. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Peyğəmbərin � 
yanında “ən-Nəcm” surəsini yazırdım. Səcdə ayəsi olan yerə çatanda o, 
səcdə etdi, biz də onunla səcdə etdik, mürəkkəb və qələm də səcdə etdi”.4 
 

Səcdə ayəsini oxuyanda səcdə etmək 
 

٥٠٧ - نأبِ ععيد الْي سخالَي قَرِد :تأَيا ريمى فري ائالني مكَأَن تحت ،ةرجكَأَنَّ شةَ ورجأُ الشقْرا ص، تفَلَم تلَى أَتع ةدجالس 
،تدجس ي فَقَالَتا فهودجس :ماللَّه ري اغْفا، لبِه مطَّ اللَّهي حنا عا، بِهرثْ وِزدأَحي وا لا، بِهكْرا شلْهقَبتي وناكَ مم لْتقَبت نم 

كدبع داود ،هتدجس تودلَى فَغولِ عساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هتربفَقَالَ فَأَخ :تدجس تا أَنا ي؟ أَبيدعس قَالَ الَ،: قُلْت :
تفَأَن قأَح ودجبِالس نم ،ةرجالش أَ ثُمولُ قَرساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةَ صورص س ى ثُملَى أَتع ةدجقَالَ السي وف هودجا سم 
ةُ قَالَترجي الشا فهودجس 

 
507. Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Yuxuda özümü 
“Sad” surəsini oxuyan bir ağacın altında gördüm. Ağac səcdə ayəsinə gəlib 
çatanda səcdə edərək belə dua etdi: “Alla:hummə-ğfirli: bihə:, Alla:hummə 

                                                                                                                                 
5/480). İbn Əbu Muleykə � demişdir: “Mən Peyğəmbərin � otuz səhabəsini görmüşəm. 
Onların hamısı münafiq olmaqdan qorxurdular”. (əl-Buxari, İman Kitabı, 33-cü fəsil. Möminin 
özü də hiss etmədən əməlinin puç olmağından qorxması). 
1 ət-Tirmizi, 3175, 3475. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1162. 
2 Əbu Ruqeyyə Təmim ibn Əus ibn Xaricə əd-Dari � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Hicrətin 40-cı 
ilində vəfat etmişdir. 
3 Əhməd, 16999. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 644. 
4 əl-Bəzzər, 1/360/763. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 3035. 
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hutta anni: bihə: vizran və əhdisli: bihə: şukran və təqabbəlhə: minni: 
kəmə: təqabbəltə min abdikə Də:vud!1” Səhər tezdən Allah Elçisinin � 
yanına gəlib yuxunu ona danışdım. O buyurdu: “Səcdə etdinmi, ey Əbu 
Səid?” Mən dedim: “Xeyr”. O buyurdu: “Axı sən səcdə etməyə ağacdan 
daha layiqsən”. Sonra Allah Elçisi � “Sad” surəsini oxudu, səcdə ayəsinə 
çatdıqda səcdə etdi və ağacın söylədiyini söylədi”.2 
 

Adəm övladına əmr olunan səcdə 
 

٥٠۸ -  ولُ اللَّهسةَ قَال: قَالَ رريرأَبِي ه نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي، «: صكبطَانُ ييلَ الشزتاع ،دجةَ فَسدجالس مآد نأَ ابإِذَا قَر
 لَهيا وقُولُ: يي- يأَبِي كُر ةايي رِوفي! وليا وبٍ ي - اري النفَل تيفَأَب ودجبِالس ترأُمةُ، ونالْج فَلَه دجفَس ودجبِالس مآد ناب رأُم«.  

 
508. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Adəm övladı səcdə ayəsini3 oxuyub səcdəyə qapandıqda, şey-
tan kənara çəkilib ağlayaraq deyir: “Vay mənim halıma! Adəm övladına 
səcdə etmək əmr olundu, səcdə edib Cənnəti qazandı. Mənə isə səcdə 
etmək əmr olundu, boyun qaçırıb Cəhənnəm odunu qazandım4”.5 
 

Min ayədən xeyirli bir ayə 
 

 أَلْف من خير آيةٌ فيها« ويقُولُ الْمسبحات يقْرأَ حتى ينام الَ كَانَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِى أَنَّ سارِيةَ بنِ عرباضِالْ عنِ - ٥٠۹
ةآي«. 

 
509. İrbad ibn Səriyə6 � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � “Musəbbihət”i (əl-
İsra, əl-Hədid, əl-Həşr, əs-Saf, əl-Cumuə, ət-Təğabun və əl-Əla surələrini) 
oxumadan yatmaz və belə deyərdi: “Bunlarda min ayədən daha xeyirli ayə 
var”.7 

                                                 
1 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! 
2 Əbu Yalə, 1069. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1442. 
3 Quranda on beş səcdə ayəsi mövcuddur. 
4 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). 
5 Muslim, 115, 244,254. 
6 əl-İrbəd ibn Səriyə əs-Suləmi � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Hicrətin 75-ci ilində vəfat edib. 
7 ət-Tirmizi, 3735. Hədis həsəndir. Bax: Səhih və Daif Sunən ət-Tirmizi, 3406. 
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Oxunan hər ayənin xeyri 
 

٥١٠ -  ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نعسو هلَيع لَّى اللَّهصلَّم » فَاتلثَالَثَ خ يهف جِدأَنْ ي هلإِلَى أَه عجإِذَا ر كُمدأَح بحأَي
انمظَامٍ سقَالَ ». ع .معا نقُلْن»انمظَامٍ سع فَاتلخ ثَالَث نم لَه ريخ هالَتى صف كُمدأَح أُ بِهِنقْري اتفَثَالَثُ آي.« 

 
510. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Sizdən biri ailəsinin yanına qayıtdıqda, evində üç irisümüklü, 
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”.1 
 

٥١١ - نةَ عقْبنِ عرٍ بامقَالَ ع جرولُ خسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص نحنى وف فَّةفَقَالَ الص »كُمأَي بحأَنْ ي ودغمٍ كُلَّ يوإِلَى ي 
 يغدو أَفَالَ« قَالَ. ذَلك نحب اللَّه رسولَ يا فَقُلْنا .»رحمٍ قَطْعِ والَ إِثْمٍ غَيرِ فى كَوماوينِ بِناقَتينِ منه فَيأْتى الْعقيقِ إِلَى أَو حانَبطْ

كُمدإِلَى أَح جِدسالْم لَمعفَي أَ أَوقْرنِ ييتآي نم تابِك لَّ اللَّهجو زع ريخ لَه ننِ مياقَتثَالَثٌ نو ريخ لَه نم ثَالَث عبأَرو ريخ لَه نم 
 .»اِإلبِلِ من أَعدادهن ومن أَربعٍ

  
511. Rəvayət edilir ki, Uqbə ibn Amir � demişdir: “Biz Suffədə2 olarkən 
Allah Elçisi � gəlib dedi: “Hansınız hər səhər Buthan 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 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 dəvədən daha xeyirlidir”.3 

                                                 
1 Muslim, 1335, 1908. 
2 Suffə - Peyğəmbərin � məscidində evsizlər üçün ayrılmış bir yer. 
3 Muslim, 1336, 1909. 
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ZİYARƏT 



Fəzilətli Əməllər                                                                  Bəla, Xəstəlik və Ziyarət 
Ən çox bəlaya məruz qalanlar 

 
٥١٢ - نطَاِء عنِ عارٍ بسا أَنَّ يأَب يدعس رِيدلَ الْخخلَى دولِ عساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وهو ،وكعوم هلَييفَةٌ، عقَط عضوو 

هدا يهلَيع دجفَو تارراحه قفَو ،يفَةو فَقَالَ الْقَطأَب يدعا: سم دأَش رح اكما حولَ يسولُ فَقَالَ اِهللا؟، رساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :
: قَالَ من؟ ثُم: قَالَ اَألنبِياُء: قَالَ بالًَء؟ الناسِ أَشد من ،اِهللا رسولَ يا: قَالَ ثُم اَألجر لَنا ويضاعف الْبالَُء علَينا يشدد كَذَلك إِنا

 تقْتلَه، تىح بِالْقُملِ ويبتلَى يلْبسها، الْعباَءةَ إِالَّ يجِد ما حتى بِالْفَقْرِ يبتلَى أَحدهم كَانَ الصالحونَ ثُم: قَالَ من؟ ثُم: قَالَ الْعلَماُء
مهدالَحكَانَ و دا أَشحالَِء فَربِالْب نم كُمدطَاِء أَحبِالْع. 

 
512. Əta ibn Yəsar1 � rəvayət edir ki, bir dəfə Allah Elçisi � qızdırmalı 
olduğu halda Əbu Səid əl-Xudri onun yanına gəldi. Allah Elçisinin � 
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 � 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: “Alimlər”. 
Əbu Səid soruşdu: “Sonra kimlərdir?” O buyurdu: “Sonra əməlisaleh-
lərdir. Onlardan kimisi geyinməyə əbadan başqa heç bir şey tapmayana 
qədər kasıblaşır, kimisini bit basır və ölümünə səbəb olur. Həqiqətən, onlar 
başlarına gələn bəlaya sizin hədiyyəyə sevinməyinizdən daha çox sevinir-
lər”.2 
 

٥١٣ - نةَ عمت فَاطبِن انمالْي لُ قَالَ: قَالَتوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ«: ص نم داسِ أَشالًء الناَء، ببِياَألن ثُم ينالَّذ مهلُوني ثُم 
ينالَّذ ،مهلُوني ثُم ينالَّذ مهلُوني«. 

 
513. Rəvayət edilir ki, Fatimə bint əl-Yəmən � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “İnsanlardan ən çox bəlaya düçar olanlar peyğəmbərlərdir, 
sonra (fəzilətdə) onların ardınca gələnlər, sonra onların ardınca gələnlər, 
sonra da onların ardınca gələnlər”.3 
 

٥١٤ - نع دعنِ سقَّاصٍ أَبِى بقَالَ: و :قُلْت ولَ ايسر اللَّه اسِ أَىالن دالًَء؟ أَشاُء« قَالَ: ببِياَألن ثَلُ ثُمثَلُ اَألملَى فَاَألمتبي دبلَى الْعع 

                                                 
1 Əbu Muhəmməd Əta ibn Yəsar əl-Mədəni � tanınmış tabiin olmuşdur. Hicrətin 39-cu ilində 
anadan olmuş, 102-ci ilində vəfat etmişdir. 
2 əl-Hakim, 119; İbn Əbud-Dunyə “Mərad vəl Kəffərat” 1. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib 
vət-Tərhib, 3403. 
3 Əhməd, 27079, 27124, 27619. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 996. 
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 يتركَه حتى بِالْعبد الْبالَُء يبرح فَما هدينِ حسبِ علَى ابتلى رِقَّةٌ دينِه فى كَانَ وإِنْ بالَؤه اشتد صلْبا دينِه فى كَانَ فَإِنْ دينِه حسبِ
 .»خطيئَة من علَيه وما اَألرضِ علَى يمشى

 
514. Rəvayət edilir ki, Sad ibn Əbu Vaqqas � demişdir: “Mən dedim: “Ey 
Allahın Elçisi, ən şiddətli bəlaya düçar olan insanlar kimlərdir?” O buyur-
du: “Peyğəmbərlər, sonra onlara daha yaxın olanlar, sonra onlara daha 
yaxın olanlardır. Kişi dininə görə imtahan olunur. Əgər dinində möhkəm-
dirsə, imtahanı çətinləşir. Yox, əgər dinində zəifdirsə, Allah onu dininə 
görə imtahan edir. Qul yer üzərində günahsız gəzənədək bəla ona gəlmək-
də davam edir”.1  
 

٥١٥ -  نةَ يأَبِعريرولُ قَالَقَالَ:  هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص نم رِدي اللَّه ا بِهريخ بصي هنم.  
 
515. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Allah kimə xeyir nəsib etmək istəsə, onu imtahana çəkər”.2  
 

Bəla və xəstəliklər günahlara kəffarədir 
 

٥١٦ -  بِىنِ النسٍ عأَن نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ ا«قَالَ  صالَِء وظَمِ الْبع عاِء مزالْج ظَمإِنَّ ع ىضر نفَم مالَهتا ابمقَو بإِذَا أَح للَّه
 ».فَلَه الرضا ومن سخطَ فَلَه السخطُ

 
516. Ənəs � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Mükafatın 
böyüklüyü bəlanın böyüklüyünə görədir. Həqiqətən, Allah bir qövmü 
sevərsə, onlara bəla verməklə imtahan edər. Kim razı olarsa, Allahın razı-
lığını qazanar. Kim qəzəblənərsə, Allah da ona qəzəblənər”.3 
 

٥١٧ - نع ودمحنِ مب ولَ أَنَّ ، لَبِيدسلَّى اِهللا رص اللَّه هلَيع لَّمسإِذَا:  قَالَ و بأَح ا اللَّهمقَو الَهتابم ، نفَم ربص فَلَه ربالص ، نمو 
زِعج فَلَه عزالْج. 

 
517. Mahmud ibn Ləbid � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Allah 
bir qövmü sevdiyi zaman onları imtahana çəkər. Kim səbir edərsə, bu səbir 
onun lehinə, kim də gileylənərsə, bu giley onun əleyhinə olar”.4 
                                                 
1 İbn Macə, 4023, 4159. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 143. 
2 əl-Buxari, 5213, 5645. 
3 ət-Tirmizi, 2396, 2576; İbn Macə, 4031. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 146. 
4 Əhməd, 23622, 23683, 24033. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1706. 
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يود أَهلُ الْعافية يوم الْقيامة، حني يعطَى أَهلُ الْبالَِء الثَّواب، لَو أَنَّ « :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  عن جابِرٍ - ٥١۸
ني الدف تقُرِض تكَان مهلُودضجقَارِيا بِالْمي.« 

 

518. Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Qiyamət günü bəlaya düçar olanlara savab veriləcəyi zaman, bəla görmə-
yənlər dünyada (imtahana çəkilib) dərilərinin kəskin alətlərlə kəsilib 
parçalanmasını arzulayacaqlar”.1 
 

٥١۹ - نةَ عشائلًا أَنَّ عجالَ رت هذةَ هالْآي }نلْ ممعوًءا يس زجي ا: فَقَالَ }بِهى إِنزجا بِكُلِّ لَنا، ملْنما علَكْنلَغَ إِذَا، هفَب كذَل 
 .يؤذيه مما جسده في مصيبة من الدنيا في بِه يجزى نعم: فَقَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ

 
519. Aişə � rəvayət edir ki, 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 � çatdıqda, o buyurdu: “Bəli, o, dünya həyatında bədəninə əziyyət 
verəcək şeylərlə imtahan olunmaqla cəzalandırılacaq”.2 
 

٥٢٠ - نكْرٍ أَبِي عيقِ بدالص ها: قَالَ أَنولَ يسر اللَّه فكَي الَحالص بدع هذه ةالْآي }سلَي كُمانِيالَ بِأَمو انِيلِ أَمابِ أَهتالْك نم 
 كتصيب أَلَست تحزنُ؟ أَلَست تمرض؟ أَلَست بكْرٍ، أَبا يا لَك اللَّه غَفَر: فَقَالَ بِه؟ جزِينا عملْنا شيٍء وكُلُّ }بِه يجز سوًءا يعملْ

 .بِه تجزونَ ما هو: قَالَ بلَى،: قُلْت: قَالَ اللَّأْواُء؟

 
520. Rəvayət edilir ki, 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 alaca-
ğımız 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 cəzalan-
dırılırsınız”.3 
 

 }من يعملْ سوًءا يجز بِه{آية يف كتاب اهللا قد أحزنتين قال: ما هي؟ قلت:  بن الربيع قال: قلت أليب بن كعب عن زياد - ٥٢١
 رة قدم وال اختالج عرق إال بذنب وما يعفو اهللا عنه أكثر.قال: ما كنت أراك إال أفقه مما أرى. إن املؤمن ال تصيبه عث

                                                 
1 ət-Tirmizi, 2402, 2582. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 8177. 
2 İbn Hibban, 2923. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 3429. 
3 İbn Hibban, 2910. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 3430. 
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521. Rəvayət edilir ki, Ziyad ibn Rabi � demişdir: “Mən Ubey ibn Kəbə 
dedim: “Allahın Kitabında bir ayə məni kədərləndirdi”. O soruşdu: “O 
hansı ayədir?” 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 müsi-
bətin gəlməsi günahına görədir. Allahın əfv etdiyi günahlar isə bundan 
daha çoxdur”.1 
 

٥٢٢ - نةَ يأَبِ عريرلُ قَالَ: قَالَ هوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَ إِنَّ« :صجكُونُ الرلَت لَه دنزِلَةُ، اِهللا عنا الْما فَمهلُغبلٍ، يمفَالَ بِع 
 .»إِياها يبلِّغه حتى يكْره، بِما يبتليه اُهللا يزالُ

 
522. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kişinin Allah dərgahında yüksək bir dərəcəsi olur. O, bu 
dərəcəyə əməli sayəsində nail olmamışdır. Allah onu xoşlamadığı şeylərlə 
imtahana çəkə-çəkə bu dərəcəyə yüksəltmişdir”.2 
 

٥٢٣ - نع  ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر ،أَبِيه نمٍ، عطْعرِ بن ميببن ج دمحملَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص:  لَّ"إِنَّ اللَّهجو زقَمِ  عبِالس هدبي علتبي
"بِهكُلَّ ذَن هنع كَفِّرى يتح 

 
523. Muhəmməd ibn Cubeyr ibn Mutim atasından � rəvayət edir ki, Allah 
Elçisi � belə buyurmuşdur: “Şübhəsiz ki, Allah � qulunun bütün günah-
larını yuyana qədər onu xəstəliyə düçar edir”.3 
 

٥٢٤ - نأَبِي ع يدعس رِيدولُ قَالَ: قَالَ الْخساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص" :اعدنِ صمؤالْم ,كَةٌ أَووا شاكُهشي ,ٌء أَويش يهذؤي 
هفَعرا اُهللا يبِه موي ةاميةً الْقجرد ,كَفِّريا وبِه هنع هوبذُن" 

 
524. Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Allah möminin başağrısına, ayağına batan tikana və ya ona 
əziyyət verən hər bir şeyə görə Qiyamət günü onun dərəcəsini yüksəldər 
və bunları onun günahlarına kəffarə edər”.4 

                                                 
1 İbn Əbud-Dunyə “əl-Mərad vəl-Kəffərat” 100; Beyhəqi “Şuabul-İman” 9814. 
2 Əbu Yalə, 6095; İbn Hibban 2897. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2599. 
3 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 1226, 1527, 1548; əl-Hakim, 1286. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-
Cami, 1870. 
4 İbn Əbud-Dunyə “Mərad vəl-Kəffərat” 180. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 
3434. 
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كَانَ كَفَّارةَ ذُنوبِه، حتى الشوكَةُ يشاكُها، أَوِ  قَالَ: ما من مسلمٍ يصاب بِمصيبة، وجعٍ أَو مرضٍ، إِالَّ عنِ النبِيعائشةَ  - ٥٢٥
 النكْبةُ.

 
525. Aişə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Hansı müsəl-
mana müsibət – bir dərd və ya bir xəstəlik üz verərsə, bu, onun gü-
nahlarının kəffarəsi olar. Hətta, ayağına batan bir tikan, yaxud (yolda) 
büdrəməsi belə (onun üçün kəffarədir)”.1 
 

٥٢٦ -  ولُ اللَّهسقُولُ: قَالَ رةَ يريرا هأَب تعمسلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ا، إِالَّ قُصهِسبتحا ييني الدكَةً فوش اكشمٍ يلسم نا مم :
 ها من خطَاياه يوم الْقيامة.بِ

 
526. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Dünyada ikən (ayağına) tikan batan və (Allahdan) bunun sava-
bını uman elə bir müsəlman yoxdur ki, həmin müsibət sayəsində Qiyamət 
günü onun günahları bağışlanmasın”.2 
 

قَالَ: الَ يزالُ الْبالَُء بِالْمؤمنِ والْمؤمنة، في جسده وأَهله وماله، حتى يلْقَى  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعنِ النبِي  عن أَبِي هريرةَ - ٥٢٧
 يه خطيئَةٌ.اللَّه عز وجلَّ وما علَ

 
527. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Mömin 
kişinin və mömin qadının bədəninə, ailəsinə və mal-dövlətinə Allahla 
qarşılaşıncaya qədər bəla üz verərsə, boynunda heç bir günah qalmaz”.3 
 

٥٢۸ - ابِرٍ قَالَ: سج نع بِيالن تعملَّمسو هلَيع لَّى اللَّها  صضرم ضرمي ،ةلَمسالَ ممٍ ولسالَ مو ،ةنمؤالَ منٍ ومؤم نا مقُولُ: مي
.اهطَايخ نم هنع بِه اللَّه إِالَّ قَص 

 
528. Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Mən Peyğəmbərin � belə dedi-
yini eşitmişəm: “Xəstəliyə mübtəla olmuş elə bir mömin kişi və mömin 
qadın, eləcə də, müsəlman kişi və müsəlman qadın yoxdur ki, o xəstəlik 
sayəsində Allah onun günahlarını bağışlamasın”.4 
 

                                                 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 498. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 383. 
2 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 507. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 392. 
3 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 494. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 380. 
4 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 508. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 393. 
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٥٢۹ -  نأَبِيع يدعس رِيدالْخ نعةَ أَبِي وريره نع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها :قَالَ صم يبصي ملسالْم نبٍ مصالَ نبٍ وصالَ وو 
مالَ هو نزالَ حالَ أَذًى وو ى غَمتح كَةوا الشاكُهشإِالَّ ي كَفَّر ا اللَّهبِه نم اهطَايخ.  

 
529. Əbu Səid əl-Xudri və Əbu Hureyra � rəvayət edirlər ki, Peyğəmbər 
� belə buyurdu: “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”.1 
 

٥٣٠ - نةَ أَبِي عامأُم يلاهالْب نع بِين اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها" :قَالَ صم نم دبع عرصةً يعرص نرِضٍ مإِال م ثَهعب ا اللَّههنم 
 ".طَاهرا

 
530. Əbu Umamə əl-Bəhili � rəvayət edir ki, Allahın Peyğəmbəri � belə 
buyurdu: “Xəstəlikdən əziyyət çəkən elə bir qul yoxdur ki, Allah onu 
günahlardan təmizlənmiş halda xəstəlikdən azad etməsin”.2 
 

٥٣١ -  نعدبع اللَّه تيأَت بِيالن  لَّى اللَّهصلَّمسو هلَيي عف هضرم وهو كوعكًا يعا ويددش قُلْتو كإِن كوعكًا لَتعا ويددش قُلْت 
   .الشجرِ قور تحات كَما خطَاياه عنه اللَّه حات إِالَّ أَذًى يصيبه مسلمٍ من ما أَجلْ قَالَ أَجرينِ لَك بِأَنَّ ذَاك إِنَّ

 
531. Rəvayət edilir ki, Abdullah � demişdir: “Peyğəmbər � (ağır) xəstə-
ləndiyi 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, Allah, ağacın yarpaqları töküldüyü ki-
mi onun günahlarını təmizləmiş olmasın”.3 
 

٥٣٢ - نةَ أَبِى عريرأَنَّ ه بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ادالً عجر نم كعكَانَ و فَقَالَ بِه »رشفَإِنَّ أَب قُولُ اللَّهي ىارِى ها نلِّطُهأُس 
  »اآلخرة فى النارِ من حظَّه لتكُونَ الدنيا فى الْمؤمنِ عبدى علَى

 
532. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � qızdırma xəstəliyinə 
tutulmuş bir adamı ziyarət etdi və dedi: “Sevin, çünki Allah buyurur: “O 

                                                 
1  əl-Buxari, 5642, “Ədəbul-Mufrad” 492; Muslim, 2573. 
2 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7358, 7485. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 
3436. 
3 əl-Buxari, 5215, 5647; Muslim, 2571, 4663, 6724. 
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(qızdırma) Mənim atəşimdir. Axirətdə atəşdən bir payı olsun deyə, Mən 
onu mömin quluma dünyada göndərirəm”.1 
 

٥٣٣ -  بِيلَ النخابِرٍ قَالَ: دج نعو هلَيع لَّى اللَّهصلَّما  ساهزى أَخمالْح :؟ قَالَتا لَكفَقَالَ: م ،فْزِفزت يهبِ، وائالس لَى أُمع
 بِيفَقَالَ الن ،اللَّه� .يددثَ الْحبخ ريالْك بذْها ينِ، كَممؤا الْمطَايخ بذْها تها، فَإِنيهبسالَ ت ،هم : 

 
533. Rəvayət edilir ki, Cabir � deyir ki, Peyğəmbər � Ummu Saib adlı 
(xəstə) bir qadına baş çəkdi. Qadın titrəyirdi. Peyğəmbər � soruşdu: “Sənə 
nə olub?” O, dedi: “Qızdırmam var. Allah onu zəlil etsin!” Peyğəmbər � 
dedi: “Sus, onu söymə!2 Çünki bu (xəstəlik), möminin günahlarını körük 
dəmirin pasını apardığı kimi silib aparır”.3 
 

٥٣٤ - عةَ نشائنِ عع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص :يددثَ الْحبخ ريالْك لِّصخا يكَم اللَّه هلَصأَخ نمؤكَى الْمتإِذَا اش. 

 
534. Aişə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Mömin xəs-
tələndiyi zaman Allah da onu günahlardan körük dəmirin pasını apardığı 
kimi təmizləyir”.4 
 

٥٣٥ -  بِينِ النع ،كالم نب سا أَنثَندحلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهمٍ  صلسم نا ملُ قَالَ: ممعا كَانَ يم لَه بإِالَّ كُت هدسي جف اللَّه الَهتاب
 لَه، وإِنْ قَبضه غَفَر لَه. سغَفي صحته، ما كَانَ مرِيضا، فَإِنْ عافَاه، أُراه قَالَ: 

 
535. Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: 
“Allahın xəstəliyə mübtəla etdiyi elə bir müsəlman yoxdur ki, xəstəliyi da-
vam etdikcə sağlam ikən yerinə yetirdiyi əməllərin savabı ona yazılmasın.5 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 2088, 2232; İbn Macə, 3470, 3599. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 557. 
2 Bu, dəlildir ki, istənilən bir xəstəliyi söymək günah sayılır, çünki xəstəlik öz iradəsi ilə insana 
yoluxmur, əksinə, adam ancaq Allahın istəyi ilə xəstələnir. 
3 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 516; Muslim, 2575, 4672, 6735; İbn Hibban, 2938; əl-Beyhəqi, 6799.  
4 İbn Hibban, 2936; əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 497. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1257. 
5
 Hişamın atası belə rəvayət etmişdir: “Mən Abdullah ibn əz-Zubeyrlə birgə Əsmanın yanına 

gəldim. Bu, Abdullahın şəhid edildiyindən on gün öncə baş verdi. Əsma naxoşlamışdı. Abdul-
lah ondan: “Özünü necə hiss edirsən?”– deyə soruşdu. O: “Canım ağrıyır”– deyə cavab verdi. 
(Bu, dəlildir ki, xəstə adam öz halını bildirmək məqsədilə “canım ağrıyır” deyə bilər və bu cür 
demək şikayət sayılmır). Abdullah dedi: “Mən ölümə gedirəm”. O, dedi: “Deyəsən, sən mənim 
ölməyimi istəyirsən, ona görə də özünə ölüm arzulayırsan. Belə etmə. Vallahi, mənə sənin iki 
halından birinə aid xəbər gəlib çatmayınca, ölməyimi arzu etmərəm. Ya öldürüləcəksən, mən 
də bu müsibətə dözüb savab qazanacağam, ya da zəfər qazanacaqsan, gözüm aydın olacaq. 
Nəbadə ölümdən qorxaraq sənə ərz ediləcək doğru saymadığın bir işi qəbul edəsən”. Abdullah 
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Əgər Allah onu sağaltsa, – güman edirəm ki, Peyğəmbər � dedi, – Allah 
onu təmizləyər. Yox, əgər canını alarsa, onu bağışlayar”.1 
 

٥٣٦ - نةَ أَبِى عامولُ قَالَ قَالَ أُمسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإنَّ« :ص دبإذا الع رِضحى مأو يا إىل اللَّه هكَتالئأنا مالئكيت م تدقَي 
 »له ذنب ال له مغفور فجسد افهأع وإنْ له أغْفر أقْبِضه فإنْ قُيودي من بقَيد عبدي

 
536. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Həqiqətən, müsəlman qul xəstələndikdə Allah mələklərinə belə 
vəhy edir: “Ey mələklərim! Mən qulumu iplərimdən biri ilə bağladım. 
Əgər onun ruhunu alsam, onu bağışlayaram, yox, əgər onu sağaltsam, 
günahlarından təmizlənmiş olar!”2 
 

٥٣٧ - نع اددش نس بي  أَوفَإِن تعمولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صإِنَّ ي لَّ اللَّهجو زقُولُ عإِذَا« ي تلَيتاب اعدب نم 
 عز وجلَّ الرب ويقُولُ الْخطَايا من أُمه ولَدته كَيومِ ذَلك مضجعه من يقُوم فَإِنه بلَيته ما علَى صرب فَحمدنِي و مؤمنا عبادي

 »صحيح وهو األجر من ذلك لَه قبل تجرونَ كُنتم ما لَه فأجروا وابتلَيته عبدي هذا قَيدت إين أَنا للحفظة
 
537. Rəvayət edilir ki, Şəddad ibn Əus3 � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitmişəm: “Allah � buyurur: “Mömin bir qulumu 
bəlaya düçar etdikdə o, Mənə həmd edərək düçar etdiyim bəlaya səbir 
etsə, yatağından anadan doğulduğu gündə olduğu kimi xətalardan 
(təmizlənərək) ayağa qalxar”. Rəbb � qoruyucu mələklərinə buyurur: 
“Həqiqətən, Mən bu qulumu əməl etməkdən saxlayıb bəlaya düçar etdim. 
Ona bundan əvvəl sağlam ikən (etdiyi əməllərə bərabər) yazdığınız əcr 
qədər mükafat yazın!”4 
 

٥٣۸ - نطَاِء عنِ عارٍ بسولَ أَنَّ يسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِذَا قَالَ ص رِضم دبثَ الْععب الَى اللَّهعت هنِ إِلَيلَكَيا فَقَالَ مظُراذَا انم 
 أُدخلَه أَنْ توفَّيته إِنْ علَي لعبدي فَيقُولُ أَعلَم وهو عز وجلَّ اللَّه إِلَى ذَلك رفَعا علَيه وأَثْنى اللَّه حمد جاُءوه إِذَا هو فَإِنْ ادهلعو يقُولُ
 سيئَاته عنه أُكَفِّر وأَنْ دمه من خيرا ودما لَحمه من راخي لَحما لَه أُبدلَ أَنْ شفَيته أَنا وإِنْ الْجنةَ

 

                                                                                                                                 
ibn əz-Zubeyr öldürülməklə anasını kədərləndirəcəyini güman edirdi”. (əl-Buxari “Ədəbul-
Mufrad” 509. Əsərin isnadı səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 394). 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 501. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 386. 
2 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 9923. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1673. 
3 Şəddad ibn Əus əl-Ənsari � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Hicrətin 58-ci ilində Qüdsdə vəfat 
etmişdir. 
4 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 4709. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 4300. 
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538. Əta ibn Yəsar � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “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”.1 
 

 على دخلت إين! هريرة أبا يا: فقالت شكوى من هلا عائدا ذباب أيب بنت اهللا عبد أم على دخلت: قال حيدث هريرة أبا - ٥٣۹
 عبدا اهللا ابتلى ما: يقول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اهللا رسول مسعت: فقالت يدي يف قرحة إىل فنظرت شكوى، من دهاأعو سلمة أم

 غري يدعو أو اهللا، بغري البالء من أصابه ما يرتل مل ما طهورا، و كفارة له البالء ذلك اهللا جعل إال يكرهها، طريقة على هو و ببالء
 كشفه يف اهللا

 
539. Rəvayət edilir ki, 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: “Mən Allah Elçisinin � belə buyurduğunu eşitdim: “Allah 
qulunu onun xoşlamadığı bir şeylə imtahan edərsə, o, bəladan yaxa qur-
tarmaq üçün Allahdan qeyrisindən yardım diləmədiyi müddətdə həmin 
bəlanı onun üçün günahlardan təmizlik və kəffarə edər“.2 
 

٥٤٠ -  بِينِ النرٍو عمنِ عب اللَّه دبع نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  وهلُ ومعا كَانَ يثْلُ مم لَه بإِالَّ كُت ،ضرمي دأَح نا مقَالَ: م
.يححص  

 
540. Abdullah ibn Amr � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Xəstələnən elə bir adam yoxdur ki, ona sağlam ikən etdiyi əməllərin sava-
bı qədər savab yazılmış olmasın3”.1 

                                                 
1 Malik, 3465. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 3431. 
2 İbn Əbud-Dunyə “əl-Mərad vəl Kəffərat” 43. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2500. 
3 Bu hədislərdən aydın olur ki, mömin adam xəstələndiyi zaman ona sağlam ikən etdiyi ibadə-
tin, itaətin və digər yaxşı əməllərin savabı qədər savab yazılır. Bu da, Allahın Öz bəndəsinə olan 
lütfündəndir. Buna daim camaat namazına gələn, yaxud mütəmadi olaraq birinci və dördüncü 
günlərinin oruclarını tutan və ya gündəlik nafilə namazlarını qılan adamın xəstələndiyi və ya 
səfərə çıxdığı zaman bu əməlləri tərk etməsini misal çəkmək olar. Yəni mömin xəstələndiyi və 
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٥٤١ -  نى يأَبِعوسولُ قَالَ: قَالَ مسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِذَا« :ص رِضم دبالْع أَو افَرس، بكُت ثْلُ لَها ملُ كَانَ ممعا ييمقم 
   .»صحيحا

 
541. Rəvayət edilir ki, Əbu Musa � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
du: “(Mömin) bəndə xəstələndiyi və ya səfərdə olduğu zaman ona evində, 
sağlam olarkən etdiyi əməllərin savabı yazılır”.2 
 

٥٤٢ - نأَبِي ع يدعس رِيدلٌ قَالَ:  قَالَ ، الْخجولِ رسرلَّى اِهللا لص اللَّه هلَيع لَّمسو  :تأَيأَر هذه اضري اَألما الَّتنيبصا تا ما لَنبِه 
 يموت حتى الْوعك يفَارِقَه الَ أَنْ نفِْسه علَى أُبي فَدعا:  قَالَ فَوقَها فَما كَةًشو وإِنْ:  قَالَ ؟ قَلَّت وإِنْ:  أُبي قَالَ كَفَّارات:  قَالَ ؟

 حره وجد إِالَّ ، إِنسانٌ مسه فَما جماعة في مكْتوبة صالَة والَ ، اِهللا سبِيلِ في جِهاد والَ عمرة والَ ، حج عن يشغلَه الَ أَنْ في
 مات حتى

 
542. Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Bir kişi Allah 
Elçisindən � soruşdu: “Başımıza gələn bu xəstəliklər müqabilində bizə nə 
var?” Peyğəmbər � dedi: “Bunlar kəffarələrdir”. Ubey (ibn Kəb) dedi: “Az 
olsa belə?” Peyğəmbər � dedi: “Barmağına batan tikan və ya bundan daha 
kiçik olsa belə”. Ravi dedi: “Ubey ölənə qədər qızdırmanın onu tərk 
etməməsini, bununla belə onu həccdən, ümrədən, Allah yolunda döyüş-
dən və bir də camaatla fərz namazlarını qılmaqdan saxlamamasını dua 
etdi. Ölənə qədər ona bir insan toxunduqda istiliyini hiss edərdi”.3 
 

٥٤٣ - نع دبنِ اِهللا عفَّلِ بغى: قَالَ الْملٌ أَتجر بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاِهللا: فَقَالَ صا ولَ يوسي! اِهللا رإِن ،كبفَقَالَ ُألح لُ لَهوسر 
 .»منتهاه إِلَى السيلِ من يحبنِي من إِلَى أَسرع الْبالَيا إِنَّ« :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اِهللا

 
543. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn əl-Muğaffəl � demişdir: “Bir kişi 
Peyğəmbərin � yanına gəlib dedi: “Allah and olsun, ey Allahın Elçisi! 

                                                                                                                                 
ya səfərə çıxdığı zaman camaat namazını, habelə nafilə namazlarını və oruclarını tərk etsə də, 
sağlam ikən buna görə qazandığı savab qədər savab qazanır. Həmçinin davamlı olaraq gecə 
namazına qalxan kimsəni də bu məsələyə aid etmək olar. Bu xüsusda, Peyğəmbər � belə 
buyurmuşdur: “Hər kim yatağına girdiyi zaman gecə qalxıb namaz qılacağına niyyət edərsə, 
sonra da yuxu ona qalib gələr və yatıb qalarsa, niyyət etdiyinin savabını qazanar və bu yuxu 
onun üçün Rəbbindən bir sədəqə olar” (İbn Macə, 1344. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 
5941). 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 500. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 385.  
2 əl-Buxari, 2774, 2996. 
3 Əhməd, 11199, 11201; əl-Hakim, 7854; İbn Əbi əd-Dunyə “əl-Mərad vəl-Kəffərat” 10; Əbu 
Yəala, 995. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 3433. 
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Həqiqətən, mən səni sevirəm”. Allah Elçisi � ona buyurdu: “Həqiqətən də, 
bəlalar məni sevənə selin mənsəbinə axmasından daha tez gəlir”.1 
 

٥٤٤ - نبِ عنِ كَعة برجلُ قَالَ: قَالَ عوساِهللا ر سو هلَيع لَّى اللَّهصإِنَّ« :لَّم الْفَقْر عرإِلَى أَس ننِي مبحي نلِ مينِه، إِلَى السادعم 
هإِنو كيبصيالَء سب دفَأَع فَافاً لَهجت«. 

 
544. Rəvayət edilir ki, Kəb ibn Ucrə � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
du: “Həqiqətən, kasıblıq məni sevənə selin mənsəbinə axmasından daha 
tez gəlir. Şübhəsiz ki, sənə bəla gələcək. Elə isə ondan qorunmaq üçün 
sipər hazırla!2”3 
 

Gözlərini itirərək buna səbir edən 
 

٥٤٥ - نسِ عنِ أَنب كالقَالَ م تعمس بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص إِنَّ« قُولُي إِذَا قَالَ اللَّه تلَيتى ابدبع هيتبِيببِح ربفَص هتضوع 
 . عينيه يرِيد. »الْجنةَ منهما

 
545. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Mən Peyğəmbərin � 
belə dediyini eşitmişəm: “Allah buyurmuşdur: “Əgər Mən Öz qulumu 
onun sevdiyi iki şeylə imtahana çəksəm və o buna səbir etsə, bunun əvə-
zində ona Cənnət bəxş edərəm”. Allah “sevdiyi iki şeylə” deyəndə gözləri 
qəsd edirdi”.4 
 

٥٤٦ -  بِينِ النةَ، عامأَبِي أُم نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص:  :قُولُ اللَّهي» ةمدالص دنع تربفَص ،كيتكَرِمي ذْتإِذَا أَخ ،مآد نا ابي
ةنونَ الْجا دابثَو لَك ضأَر لَم ،تبستاحو« 

 
546. Əbu Umamə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə dedi: “Allah bu-
yurur: “Ey Adəm oğlu! Sənin iki əzizini (gözlərini) əlindən aldığım zaman 
ilk anda səbir edib əvəzini (Məndən) umsan, sənə mükafat olaraq 
Cənnətdən başqa bir şey verməyə razı olmaram”.5 

                                                 
1 İbn Hibban, 2911; Əhməd, 11397. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2828. 
2 Yəni sənə gələcək bəlaya səbir et.   
3 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 7157. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 3271. 
4 əl-Buxari, 5653, 5221; “Ədəbul-Mufrad” 534. 
5 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 535. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 8143. 
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Taundan ölən müsəlman şəhiddir 
 

علَيه  : أَتانِي جِبرِيلُصلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  وسلَّم صلَّى اللَّه علَيهمولَى رسولِ اِهللا  عن أَبِي عِسيب - ٥٤٧
المالس تةٌ ُألمادهامِ شونَ إِلَى الشالطَّاع لْتسأَرو ، ةيندى بِالْممالْح كْتسفَأَم ،ونالطَّاعى، وملَى بِالْحع زرِجرِ.ي، والْكَاف 

 
547. Allah Elçisinin � azad etdiyi Əbu Asib � adlı kölə rəvayət edir ki, 
Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: “Cəbrail � qızdırma və taun ilə yanıma 
gəldi. Qızdırmanı Mədinədə saxladım, taunu isə Şama göndərdim. Taun 
ümmətim üçün şəhidlik, kafir üçün isə murdarlıqdır”.1 
 

٥٤۸ -  نسِعنِ أَنب كالولُ قَالَ: قَالَ مسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهونُ صةٌ الطَّاعادهكُلِّ شمٍ للسم.  
 
548. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Taun xəstəliyindən ölən hər bir müsəlman şəhid sayılır”.2 
 

٥٤۹ -  نةَعشائجِ عوز بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص قَالَت: أَلْتولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِ صع ،وننِى الطَّاعربفَأَخ: »هأَن 
ذَابع ثُهعباللَّ يلَى هع ناُء، مشأَنَّ يو اللَّه لَهعةً جمحر ،نِنيمؤلْمل سلَي نم دأَح قَعونُ يكُثُ الطَّاعمى فَيف هلَدا بابِرا، صِسبتحم لَمعي 

هالَ أَن هيبصا إِالَّ يم بكَت اللَّه ،كَانَ إِالَّ لَه ثْلُ لَهرِ مأَج شهِيد«.  
 
549. Rəvayət edilir ki, Peyğəmbərin � zövcəsi Aişə � demişdir: “Bir dəfə 
mən Allah Elçisindən � 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”.3 
 

Allahdan salamatlıq diləyin! 
 

 صلَّى اللَّه علَيه وسلَّملَ قَام رسولُ اللَّه أَنَّ معاذَ بن رِفَاعةَ أَخبره عن أَبِيه قَالَ قَام أَبو بكْرٍ الصديق علَى الْمنبرِ ثُم بكَى فَقَا - ٥٥٠
ب رِ ثُمبنلَى الْملِ عاَألو امكَى فَقَالَ ع»ةيافالْع نا مرينيِ خقالْي دعطَ بعي ا لَمدةَ فَإِنَّ أَحيافالْعو فْوالْع لُوا اللَّهس.« 

 

                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 18407. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1401. 
2 əl-Buxari, 5291, 5732. 
3 əl-Buxari, 3215, 3474. 
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550. Rəvayət edilir ki, Muaz ibn Rifəa � demişdir: “Bir gün Əbu Bəkr əs-
Siddiq minbərə qalxdı, sonra ağlayaraq dedi: “Bir il bundan əvvəl Allah 
Elçisi � minbərə qalxdı, sonra ağlayaraq belə dedi: “Allahdan əfv və sala-
matlıq diləyin. Çünki heç bir kəsə yəqinlikdən (imandan) sonra salamat-
lıqdan daha xeyirli bir şey verilməmişdir”.1 
 

فَمكَثْت ». سلِ اللَّه الْعافيةَ". قَالَ عز وجلَّلبِ قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّه علِّمنِى شيئًا أَسأَلُه اللَّه عنِ الْعباسِ بنِ عبد الْمطَّ - ٥٥١
 "ا عم رسولِ اللَّه سلِ اللَّه الْعافيةَ فى الدنيا واآلخرةيا عباس ي«أَياما ثُم جِئْت فَقُلْت يا رسولَ اللَّه علِّمنِى شيئًا أَسأَلُه اللَّه. فَقَالَ لى 

 آخرة فَقَد أَفْلَحت.قَالَ: سلِ اللَّه الْعفْو والْعافيةَ في الدنيا والْآخرة، فَإِذَا أُعطيت الْعافيةَ في الدنيا والْ

 
551. Rəvayət edilir ki, Abbas ibn Abdulmuttalib � demişdir: “Mən dedim: 
“Ey Allahın Elçisi, mənə elə bir şey öyrət ki, Allahdan � onu istəyim”. O 
buyurdu: “Allahdan salamat olmağını dilə!” Bir neçə gün keçdikdən sonra 
yenə gəlib dedim: “Ey Allahın Elçisi, mənə elə bir şey öyrət ki, Allahdan 
onu istəyim”. O, mənə buyurdu: “Ey Abbas! Ey Allah Elçisinin əmisi, 
Allahdan dünya və Axirətdə salamat olmağını dilə!” 2  Digər rəvayətdə 
deyilir: “Allahdan dünyada və axirətdə bağışlanmağını və salamat olma-
ğını dilə! Əgər dünyada və axirətdə sənə salamatlıq nəsib olsa, nicat tap-
mış olarsan”.3 
 

: اللَّهم إِني أَسأَلُك و بِها الْعبد أَفْضلَ من: ما من دعوة يدعصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قَالَ رسولُ اِهللا قَالَعن أَبِي هريرةَ  - ٥٥٢
يني الدافَاةَ فعالْم.ةراآلخا و 

 
552. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Qulun edəcəyi “Allahım, Səndən dünya və Axirətdə salamatlıq 
diləyirəm4” - duasından daha fəzilətli bir dua yoxdur”.5 
 

معاىفً في جسده،  من أَصبح منكُم آمناً في سربِه: «صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اِهللا  قَالَ: عن عبد اهللا بنِ محصنٍ - ٥٥٣
تيزا حمفَكَأَن هموي قُوت هدنا عينالد لَه.« 

 
553. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Mihsan � demişdir: “Allah Elçisi � 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 3558, 3906. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3632. 
2 ət-Tirmizi, 3514, 3856; Əhməd 1687. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1523. 
3 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 637. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 496. 
4 Transkripsiyası: Alla:hummə inni: əs'əlukəl-mua:fə:tə fid-dunyə: val-ə:xirati! 
5 İbn Macə, 3851. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 5703; Silsilə sə-Səhihə, 1138. 
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belə buyurdu: “Kim qəlbi rahat, bədəni sağlam, gündəlik yeyəcəyi yanında 
olduğu halda səhərə çıxarsa, sanki bütün dünya ona verilmiş kimidir”.1 
 

Xəstələrinizi yeyib-içməyə məcbur etməyin 
 

الَ تكْرِهوا مرضاكُم علَى الطَّعامِ والشرابِ، فَإِنَّ : «صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمولُ اِهللا قَالَ: قَالَ رس بةَ بنِ عامرٍ الْجهنِيعن عقْ - ٥٥٤
يهِمقسيو مهمطْعاَهللا ي.« 

 
554. Rəvayət edilir ki, Uqbə ibn Amir əl-Cuhəni � demişdir: “Allah Elçisi 
� belə buyurdu: “Xəstələrinizi yeyib-içməyə məcbur etməyin, çünki Allah 
onları yedirdir və içirdir”.2 
 

Müsəlman qardaşını ziyarət etməyin fəziləti 
 

٥٥٥ -  بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاللَّ«قَالَ:  ص دصفَأَر ،ةيي قَرف ا لَهلٌ أَخجر ارز ،هتجردلَى ملَكًا عم لَه ه
: الَ، إِني أُحبه في اللَّه، قَالَ: فَإِني رسولُ فَقَالَ: أَين ترِيد؟ قَالَ: أَخا لي في هذه الْقَرية، فَقَالَ: هلْ لَه علَيك من نِعمة تربها؟ قَالَ

  ».حبك كَما أَحببتهاللَّه إِلَيك، أَنَّ اللَّه أَ

   
555. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Bir 
kişi (başqa) bir kənddə olan qardaşını ziyarət etdi. Allah onun keçəcəyi 
yolun üstünə onu gözətləmək üçün bir mələk göndərdi. Mələk ondan: 
“Hara gedirsən?”– deyə soruşdu. Adam: “Bu kənddəki qardaşımı (ziyarət 
etməyə gedirəm)”– dedi. Mələk soruşdu: “Sənin ona verəcəyinmi var?” O, 
dedi: “Xeyr, mən onu ancaq Allah xatirinə sevirəm”. Mələk dedi: “Mən 
Allahın sənin yanına göndərdiyi elçisiyəm. Sən onu sevdiyin kimi Allah da 
səni sevir”.3  
 

Xəstə ziyarətinin fəziləti 
 

٥٥٦ - نع ىلقَالَ ع تعمولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صي »نى مأَت اهأَخ ملسا الْمدائى عشى مف افَةرخ ةنى الْجتح 
سلجلَ فَإِذَا يجس هترةُ غَممحةً كَانَ فَإِنْ الرولَّى غُدص هلَيونَ ععبس أَلْف لَكى متح ِسىمإِنْ ياًء كَانَ وسلَّى مص هلَيونَ ععبس أَلْف 
لَكى متح بِحصي«. 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 2346, 2519. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 6042; Silsilə sə-Səhihə, 2318. 
2 İbn Macə, 3444, 3570; ət-Tirmizi, 2040, 2175. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə sə-Səhihə, 727. 
3 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 350; Muslim, 4656, 6714. 
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556. Rəvayət edilir ki, Əli � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � belə buyur-
duğunu eşitmişəm: ”Kim xəstə müsəlman qardaşını ziyarət etməyə gələr-
sə, (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”.1 
 

٥٥٧ - نانَ عبلَى ثَووولِ مسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص نولِ عسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص » نم ادا عرِيضم لْ لَمزى يف 
فَةرخ نالْجيلَ. » ةا قولَ يسر ا اللَّهمفَةُ ورخ ةنا « قَالَ الْجاهنج «. 

 
557. Allah Elçisinin � köləlikdən azad etdiyi Səuban � rəvayət edir ki, 
Allah Elçisi � belə buyurdu: “Müsəlman öz xəstə müsəlman qardaşına baş 
çəkdiyi zaman (evinə) qayıdanadək Cənnət xurfəsində olar”.2 Səhabələr 
ondan: “Ey Allahın Elçisi, Cənnət xurfəsi nədir?”– deyə soruşdular. O 
dedi: “Cənnətin meyvələridir”.3 

 
 

                                                 
1 İbn Macə, 1442, 1509; ət-Tirmizi, 965, 985. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1367. 
2 Müsəlmanların xəstə müsəlman qardaşlarına baş çəkməsi “fardu-kifayə”dir, yəni hamısına 
vacib olmasa da, bir qisminə vacibdir, çünki bu, müsəlmanın öz müsəlman qardaşı üzərində 
olan haqlarındandır. Xəstə qardaşına baş çəkmiş müsəlman onun yanında olduğu müddətcə 
Cənnət meyvələri arasında olmuş sayılar. 
3 Muslim, 2568, 4660, 6719. 
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Fəzilətli Əməllər                                                                                                   Əxlaq 

Ümmətin ən xeyirliləri 
 

٥٥۸ - بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي قَالَ:  صتأُم اريخهِقُونَ، وفَيتقُونَ، الْمدشونَ، الْمثَاري الثَّرتأُم اررش
 أَحاسنهم أَخالقًا.

  
558. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Ümmətimin ən pisləri boşboğazlar, çoxdanışanlar və lovğalardır. Ümmə-
timin ən xeyirliləri isə əxlaqı ən gözəl olanlardır”.1 
 

Cəhənnəm odu kimə haramdır? 
 

٥٥۹ -  بِينِ النع ودعسنِ منِ ابعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهار« قَالَ: صالن هلَيع مرحت نبِم كُمبِرلَ اِهللا قَا». أَالَ أُخوسا رلَى يلَ:قَالُوا: ب 
 ».علَى كُلِّ هينٍ لَينٍ قَرِيبٍ سهلٍ«

 
559. İbn Məsud � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Cəhənnəm 
odunun kimə haram olduğunu sizə xəbər verimmi?” Səhabələr dedilər: 
“Bəli, ey Allahın Elçisi!” O buyurdu: “Hər mülayim, lütfkar və üzüyola 
(möminə)”.2 
 

Əxlaqı gözəl olan mömin 
 

٥٦٠ -  بِيالن عمس هأَن ،هدج نع ،أَبِيه نبٍ، عيعنِ شرِو ابمع نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ:  صي» بِكُمأَقْرو ،إِلَي كُمببِأَح كُمبِرأُخ
 ».أَحسنكُم خلُقًا«فَسكَت الْقَوم، فَأَعادها مرتينِ أَو ثَالَثًا، قَالَ الْقَوم: نعم يا رسولَ اللَّه، قَالَ: » مة؟مني مجلسا يوم الْقيا

 
560. Rəvayət edilir ki, Amr ibn Şueyb atasından, o da öz atasından 
Peyğəmbərin � belə dediyini eşitmişdir: “Sizlərdən mənə ən sevimli 
olan və Qiyamət günü mənə ən yaxın yerdə oturan kimsələr barədə sizə 
xəbər verimmi?” Camaat susdu. O, bunu iki və ya üç dəfə təkrar etdi. 
Camaat: “Bəli, ya Rəsulullah!”– dedikdə, o buyurdu: “Əxlaqı ən gözəl 
olanınız!”3 
 

٥٦١ -  بِينِ الناِء، عدرأَبِي الد نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :انيزي الْمٍء فيش نا ملُقِ منِ الْخسح نأَثْقَلُ م. 

 

                                                 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1308. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 3704. 
2 İbn Hibban, 470. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 2609. 
3 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 272. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 792. 
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561. Əbu Dərdə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “(Qiyamət 
günü) tərəzidə gözəl əxlaqdan daha ağır gələn1 bir şey yoxdur”.2 
 

٥٦٢  - نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلُ« صأَكْم نِنيمؤا الْمانإِمي مهنسلُقًا أَحخ«. 

 
562. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “İmanı ən kamil olan mömin ən gözəl əxlaqı olandır!”3 
 

صلَّى اللَّه علَيه  النبِي علَى فَسلَّم األنصارِ، من رجلٌ فَجاَءه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ مع كُنت: قَالَ عمر ابنِ عنِ - ٥٦٣
لَّمسو ا: قَالَ ثُمي لَرواِهللا س !أَي نِنيؤملُ؟ الْمقَالَ أَفْض: »منهسلُقاً أَحقَالَ. »خ :فَأَي نِنيؤم؟ الْمسقَالَ أَكْي: »مهأَكْثَر وتلْمل 
 .»األكْياس أُولئك استعداداً، بعده لما وأَحسنهم ذكْراً،

 
563. Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
yanında idim. Ənsardan bir kişi onun yanına gəlib Peyğəmbərə � salam 
verdikdən sonra dedi: “Ey Allahın Elçisi, möminlərin ən üstünü 
hansılardır?” Allah Elçisi � dedi: “Əxlaqı ən gözəl olanlar!” Kişi dedi: 
“Möminlərin ən ağıllısı kimlərdir?” Allah Elçisi � dedi: “Ölümü çox yad 
edənlər və ölümdən sonra olana (Axirətə) ən gözəl şəkildə hazırlaşanlar. 
Ən ağıllı olanlar onlardır”.4 
 

لَيدرِك بِحسنِ خلُقه درجات قَائمِ اللَّيلِ صائمِ  إِنَّ الرجلَ« :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَت: قَالَ رسولُ اِهللا  عن عائشةَ - ٥٦٤
 ».النهارِ

 
564. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Şübhəsiz, adam gözəl əxlaqına görə gecə namaz qılıb gündüz oruc 
tutanın dərəcəsinə çatar5”.1 

                                                 
1 Qiyamət günü insanın özü də tərəzidə çəkiləcək. Bir hədisdə Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: 
“Qiyamət günü yekəpər, şişman bir adam gələcək. Allahın hüzurunda həmin adamın heç 
ağcaqanadın qanadı qədər ağırlığı olmayacaq. Bu ayəni oxuyun: “Odur ki, Qiyamət günü Biz 
onlara əhəmiyyət verməyəcəyik” (əl-Buxari, 4360, 4729). 
2 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 270. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 5721. 
3 Əbu Davud, 4682, 4684. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1230. 
4 İbn Macə, 4259, 4400. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1384. 
5 İslam alimləri bunu belə izah etmişlər: “Gecə qalxıb ibadət edən, Allahı zikr edən və Onun 
kəlamını oxuyan mömin adam savabını Allahdan umaraq öz rahatlığından keçib nəfsi ilə cihad 
etdiyi kimi, insanlarla gözəl əxlaqla davranan kimsə də, həmçinin insanların fərqli 
davranışlarına səbir edib öz nəfsi ilə cihad etmiş olur”. 
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٥٦٥ - عممِ سا الْقَاسأَب تعمقُولُ: سةَ يريرا هأَب تلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ:  صالَقًا إِذَا فَقُ«يأَخ كُمناسا أَحالَمإِس كُمريواخه« . 
 
565. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Əbul-Qasimin 
(Allah Elçisinin) � belə buyurduğunu eşitdim: “İslamda sizin ən xeyirliniz2 
(şəriəti) başa düşüb, əxlaqı ən gözəl olanınızdır”.3 
 

٥٦٦ -  ولُ اللَّهسلَ رئةَ: سريرأَبِي ه نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةَ؟ قَالَ: صنلُ الْجخدا يم ا أَكْثَرم :»،ى اللَّهقْولُقِ تالْخ نسحو« ،
 .»اَألجوفَان: الْفَم والْفَرج«قَالَ: وما أَكْثَر ما يدخلُ النار؟ قَالَ: 

 
566. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisindən � soruşdular: 
“Cənnətə girməyə daha çox səbəb olan nədir?” O buyurdu: “Allah qorxu-
su və gözəl əxlaq! 4” Yenə soruşdular: “Bəs Cəhənnəm oduna girməyə 
daha çox səbəb olan nədir?” O buyurdu: “İki boşluq; cinsiyyət üzvü və 
ağız!”5 
 

٥٦٧ - نةَ أَبِى عامولُ قَالَ قَالَ أُمسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها« صأَن يمعز تيبِب ضِ ىفبر ةنالْج نمل كراَء ترإِنْ الْما كَانَ وقحم 
تيبِبى وف طسو ةنالْج نمل كرت بإِنْ الْكَذا كَانَ وازِحم تيبِبى ولَى فأَع ةنالْج نمل نسح لُقَهخ«. 

 
567. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə əl-Bəhili � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Mən, haqlı olduğu halda belə mübahisədən əl çəkən 
kimsənin Cənnətin bir güşəsində evi olacağına, habelə, zarafatla olsa belə 
yalan danışmayan kimsənin Cənnətin ortasında bir evi olacağına və bir də 
əxlaqı gözəl olan kimsənin Cənnətin ən yüksək təbəqəsində bir evi olacağı-
na zəmanət verirəm”.6 
 

٥٦۸ - نر عامنِ عب دعس لُ قَالَ: قَالَ أَبِيهوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالَى اَهللا إِنَّ«: صعت مكَرِي بحاَء، يمالْكُر ادوج حيب 
 .»سفْسافَها ويِكْره اَألخالَقِ، معالي ويحب الْجودةَ،

                                                                                                                                 
1 əl-Hakim, 199. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1620. 
2 Peyğəmbərin � bu sözü möminlərin İslamda xeyirli olmaq xüsusunda dərəcə baxımından bir-
birindən fərqlənməsinə dəlildir. Bu haqda Uca Allah buyurur: “Sonra, Kitabı qullarımız içəri-
sindən seçdiklərimizə miras etdik. Onlardan kimisi özünə zülm edər, kimisi orta yol tutar, 
kimisi də Allahın izni ilə yaxşı işlərdə öndə gedər”. (Fatir, 32).  
3 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 285. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3312. 
4 Hər kim bu iki xisləti özündə cəm edərsə, həm Allaha olan münasibətində, həm də insanlarla 
olan davranışında özünü islah etmiş olar. 
5 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 294. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 977. 
6 Əbu Davud, 4800, 4802. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 273. 
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568. Rəvayət edilir ki, Amir ibn Səd atasının belə dediyini eşitmişdir: 
“Allah Elçisi � belə buyurdu-: “Şübhəsiz ki, Uca Allah Səxavətlidir, 
səxavətli olanları sevər, Comərddir, comərdləri sevər. Həmçinin yüksək 
əxlaqı sevər, pis əxlaqa isə nifrət edər”.1 
 

İslama gözəl tərzdə əməl edən 
 

 عنه اللَّه يكَفِّر الَمهإِس فَحسن الْعبد أَسلَم إِذَا« :يقُولُ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ سمعأَنه  عن أَبِي سعيد الْخدرِي - ٥٦۹
 اللَّه يتجاوز أَنْ إِالَّ بِمثْلها والسيئَةُ ضعف، سبعمائَة إِلَى أَمثَالها بِعشرِ الْحسنةُ الْقصاص، ذَلك بعد وكَانَ زلَفَها، كَانَ سيئَة كُلَّ
  »عنها

 

569. Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � Allah Elçisinin � belə buyur-
duğunu eşitmişdir: “Bir bəndə müsəlman olub İslamı gözəl yaşayarsa, Allah 
onun keçmişdə etdiyi hər bir günahını bağışlayar. Bundan sonra isə (edəcəyi 
əməllərin) əvəzini alar: hər yaxşılığa onun on mislindən ta yeddi yüz qatına-
dək (əvəz verilər); hər pisliyə isə yalnız öz misli qədər (cəza verilər). Yalnız 
Allahın bunu bağışlaması istisnadır”.2 
 

Mülayimlik 
 

عطي حظَّه من الرفْقِ فَقَد أُعطي حظَّه من الْخيرِ، ومن حرِم من أُ«قَالَ:  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعنِ النبِي   عن أَبِي الدرداء - ٥٧٠
ح ةاميالْق مونِ يمؤالْم انيزي مٍء فيرِ، أَثْقَلُ شيالْخ نم ظَّهح رِمح فْقِ، فَقَدالر نم ظَّهالْفَح ضغبلَي إِنَّ اللَّهلُقِ، والْخ نس شاح

يذالْب«. 
 

570. Rəvayət edilir ki, Əbu əd-Dərda � demişdir: “Peyğəmbər � belə bu-
yurdu: “Kimə mülayimlikdən nəsibi verilmişsə, ona xeyirdən nəsibi veril-
mişdir. Kim də mülayimlikdən olan nəsibindən məhrum olmuşsa, xeyir-
dən olan nəsibindən məhrum olmuşdur.3 Qiyamət günü möminin tərəzi-
sində ən ağır gələn şey gözəl əxlaq olacaq. Həqiqətən, Allah kobudluq 
edən və təhqiramiz sözlər danışan adama nifrət edir4”.1 

                                                 
1 İbn Asakir “Tarixu Dəməşq” 14/289. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1800. 
2 əl-Buxari, 41; ən-Nəsəi “Sunən” 4912, 4998, 5015. 
3 Yəni xeyir-bərəkət içində olmaq istəyən kimsə mülayim olmağa çalışmalıdır, çünki kobudluq 
və tərbiyəsizlik etmək adamı hər cür xeyirdən məhrum edir. Sonrakı cümlədə gözəl əxlaqın 
xüsusilə vurğulanması o deməkdir ki, gözəl əxlaq sahibi olmaq istəyən kəs mülayim olmalıdır.    
4 Peyğəmbərin � bu sözündən aydın olur ki, mülayimlikdən qazanılan nəsibindən məhrum 
olan kəs həm hərəkətində, həm də danışığında ədəbsizliyə yol verər, beləliklə də, Allahın 
sevgisindən məhrum olar. 
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٥٧١ - نةَ عشائأَنَّ ع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها قَالَ صلَه: »هاَن نم ىطأَع ظَّهح نفْقِ مالر فَقَد ىطأُع ظَّهح نرِ ميا خينالد 
،ةراآلخلَةُ وصمِ وحن الرسحلُقِ ون الْخسحارِ، وان الْجِورمعار ييزِيدانَ الديي وارِ فماَألع«. 

 
571. Aişə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � ona belə 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”.2 
 

إِنَّ اللَّه رفيق يحب الرفْق، ويعطي علَيه ما الَ يعطي علَى «قَالَ:  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّممغفَّلٍ، عنِ النبِي عن عبد اللَّه بنِ  - ٥٧٢
فنالْع«. 

 
572. Abdullah ibn Muğəffəl3 � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyur-
muşdur: “Allah mülayimdir və mülayimliyi sevir.4 Sərtliyə görə vermə-
diyini mülayimliyə görə verir5”.6 
 

٥٧٣ - نةَ عشائا عهأَن ولُ قَالَ قَالَتسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِذَا« ص ادأَر لَّ اللَّهجو زلِ عبِأَه تيا بريلَ خخهِ أَدلَيعم فْقالر «
 »الرفْق عليهم أدخلَ بيت أهلَ أحب إذا اللَّه إنّ...«

 
573. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Əgər Allah � bir ailəyə xeyir istəyərsə, onlara mülayimlik bəxş edər”.7 
Başqa rəvayətdə isə belə buyurur: “Əgər Allah bir ailəni sevərsə, onlara 
mülayimlik bəxş edər”.8 
 

                                                                                                                                 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 464. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6055. 
2 Əhməd, 25298. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 519. 
3 Əbu Səid Abdullah ibn Muğəffəl əl-Muzəni � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Mədinədə yaşamış, 
sonra Bəsrəyə köçmüşdür. Hicrətin 60-cı ilində vəfat etmişdir (əz-Zəhəbi “Siyər Əlam ən-Nubə-
lə”, 99-cu tərcümeyi-hal). 
4 Hədislərin birində Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: “Allah bir bəndəsini sevdiyi zaman ona 
mülayim olmağı nəsib edər”. (ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 2225. Hədis səhihdir. Bax: Səhih 
ət-Tərğib vat-Tərhib, 2666). 
5 Allah mülayim olan kimsənin işlərini yoluna qoyar, onları gözəlləşdirər, onun savabını artırar 
və ona çoxlu xeyir əta edər, sərt rəftar edənin isə, əksinə, işlərini dolaşığa salar, onu alçaldar və 
onu bir çox xeyirlərdən məhrum edər. Qeyd etmək lazımdır ki, bu “sərtlik”, nəfsinə görə sərtlik 
göstərən kimsələrə aiddir. Allah rizası üçün sərt olmaq isə, əksinə, şəriətin tələblərindəndir.  
6 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 472. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1771. 
7 Əhməd, 23290, 24427. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1219. 
8 əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 2584, 3230. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1704. 
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يا عائشةُ علَيك بِتقْوى اللَّه عز وجلَّ والرفْقِ فَإِنَّ الرفْق لَـم  : «صلَّى اللَّه علَيه وسلَّماهللا  ولُسي رل الَقَ تالَقَعن عائشةَ  - ٥٧٤
ى شف كيهانٍء قَطُّ إِالَّ شىش نم عزني لَمو هانٍء قَطُّ إِالَّ زى«  

 
574. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Peyğəmbər � mənə dedi: “Ey 
Aişə, Allahın � təqvasını əldə etməyə və mülayim olmağa çalış! 
Mülayimlik hansı işdə olarsa, onu gözəlləşdirər, hansı işdə olmazsa, onu 
korlayar”.1 
 

٥٧٥ -  بِينِ النسٍ عأَن نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ:  ص»فْقالر بحي يقفر إِنَّ اللَّهو ،هانٍء إِالَّ شيي شف قركُونُ الْخالَ ي«.  
 
575. Ənəs � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “(Hansı) bir işdə 
cahillik edilərsə, onu ancaq alçaldar. 2  Həqiqətən, Allah mülayimdir və 
mülayimliyi sevir”.3 
 

٥٧٦ -  بِيالن يسِ قَالَ: قَالَ لالْقَي دبع جأَش نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :»مهبحنِ يلُقَيلَخ يكإِنَّ فولَ »ا اللَّهسا را يما همو :قُلْت ،
 ، قُلْت: الْحمد للَّه الَّذي جبلَنِي علَى خلُقَينِ أَحبهما اللَّه. »قَدميا«، قُلْت: قَدميا كَانَ أَو حديثًا؟ قَالَ: »الْحلْم والْحياُء«اللَّه؟ قَالَ: 

 
576. Rəvayət edilir ki, Əşəc Abdulqeys4 � demişdir: “Bir gün Peyğəmbər � 
mənə dedi: “Səndə iki əxlaqi cəhət var ki, Allah onları sevir”. Mən soruş-
dum: “Bunlar nələrdir, ey Allahın Elçisi?” O, buyurdu: “Mülayimlik və 
həyalı olmaqdır5”. Mən soruşdum: “Bunlar məndə çoxdan var, yoxsa təzə-
likcə baş vermişdir?”6 O: “Çoxdan var!”– deyə cavab verdi. Mən dedim: 
“Allahın sevdiyi bu iki əxlaqi cəhəti məndə yaradan Allaha həmd olsun!”1 

                                                 
1  Əhməd, 24307, 24352, 24811. Şueyb əl-Arnavut səhih olduğunu bildirmişdir. 
2 Burada “cahillik” deyildikdə, nadanlıq, avamlıq, şüursuzluq və düşüncəsizlik qəsd edilir. 
Əgər adam cahilliyi üzündən başqaları ilə kobud davranarsa, bu davranış özünə zərər verər.  
3 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 466. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 363. 
4 Bu, Peyğəmbərin � sonralar Bəsrədə məskunlaşmış səhabəsi Munzir ibn Aiz ibn Munzirdir. 
5 Həya barədə Peyğəmbər � belə demişdir: “Həya insana ancaq xeyir gətirər”; “Həya bütövlük-
də xeyirdir”; “Həyanın hamısı xeyirdir” (Muslim, 156-157). Bəziləri həyanın bütövlükdə xeyir 
olub, yalnız xeyir gətirdiyini inkar edirlər. Səbəbi də budur ki, həyalı adam hərdən haqqı 
deməyə utanır – insanlara yaxşı işlər görməyi buyurmur və onları pis işlərdən çəkindirmir. Bu 
qeyd edilən naqis cəhətlər əsl həya sayıla bilməz, əksinə, bu acizlik, zəlillik və alçalmaqdır. Sa-
dəcə, zahirən həyaya bənzədiyindən bəziləri onu həya adlandırmışlar. Əsl həya isə adamı pis iş 
tutmaqdan və haqsızlıq etməkdən çəkindirir”.  
6 İstər həlimlik, istər həya, istərsə digər gözəl əxlaqi cəhətləri bəndələr arasında bölüşdürən, onu 
sevdiyinə bəxş edən – məhz Allahdır. Bəzən də adam bu gözəl xislətləri təcrübə ilə əldə edir. 
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  ».إِلَى اِهللا تعالَى أَنفَعهم لعياله أَحب الْعباد« :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  عنِ الْحسن - ٥٧٧
 
577. Rəvayət edilir ki, Həsən � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Uca Allahın ən çox sevdiyi qulları ətrafındakı insanlara qayğıkeş olanlar-
dır”.2 
 

Hədiyyələşmək qayğıkeşliyin əlamətidir 
 

٥٧۸ -  نع بِينِ النةَ، عريرأَبِي هلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ:  صوا«يابحوا تادهت«. 

 
578. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Bir-
birinizə hədiyyə verin ki, bir-birinizi sevəsiniz3”.4 
 

Valideyn haqqları 
 

٥٧۹ - ع نرٍو قَالَعمنِ عب اللَّه دب  بِيلٌ إِلَى النجاَء رجلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ  ص معقَالَ ن اكدالو يفَقَالَ أَح ادي الْجِهف هنأْذتسي
داها فَجيهِمفَف  

 
579. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr � demişdir: “Bir kişi Allah 
Elçisinin � yanına gələrək cihada getmək üçün izn istədi. Allah Elçisi � 
soruşdu: “Valideynlərin sağdırmı?” O: “Bəli”- deyə cavab verdi. Allah 
Elçisi � buyurdu: “Onların (qayğısına qalmaqla) cihad et!”5 
 

                                                                                                                                 
Bütün bunların hamısı Allahın Öz bəndəsinə bəxş etdiyi nemətlərdir. Bu xüsusda, Uca Allah 
buyurur: “Sizə verilən nemətlərin hamısı Allahdandır” (ən-Nəhl, 53); “O sizə istədiyiniz hər 
şeydən vermişdir. Əgər Allahın nemətlərini sayacaq olsanız, onları sayıb qurtara bilməzsi-
niz” (İbrahim, 34). 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 584. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 455. 
2 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 10033. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 172. 
3 Hədiyyə vermək müsəlmanlar arasında olan məhəbbəti artırır və qardaşlıq münasibətlərini bir 
az da möhkəmləndirir. Elə buna görə də Peyğəmbər � həm hədiyyə verməyi, həm də hədiyyə 
qəbul etməyi xoşlayardı. Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, Peyğəmbərin � dövründə səhrada 
yaşayan Zahir adlı bir bədəvi var idi. Bu adam vaxtaşırı səhradan Peyğəmbərə � hədiyyələr 
gətirər, sonra da öz işlərini görüb evinə qayıtmaq istədiyi vaxt Peyğəmbər � şəhərdəki şeylərdən 
ona hədiyyələr verərdi. Peyğəmbər � deyərdi: “Zahir bizim səhramız, biz də onun şəhəriyik”. 
(Şəmailun-Nəbi, 239).  
4 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 594. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 1601. 
5 Muslim, 2549, 4623, 6668. 
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  لَا يجزِي ولَد والدا إِلَّا أَنْ يجِده مملُوكًا فَيشترِيه فَيعتقَه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمسولُ اللَّه قَالَ ر عن أَبِي هريرةَ قَالَ - ٥٨٠
 
580. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allahın Elçisi � belə bu-
yurdu: “Övlad atanın haqqını yalnız atası kölə vəziyyətinə düşdükdən 
sonra onu satın alıb azad etdiyi təqdirdə ödəmiş olar”.1 
 

لَ: ، فَذَكَرت ذَلك البنِ عمر قَاحدثَنِي طَيسلَةُ بن مياسٍ قَالَ: كُنت مع النجدات، فَأَصبت ذُنوبا الَ أَراها إِالَّ من الْكَبائرِ - ٥٨١
سلُ نقَتو ،بِاللَّه اكراِإلش :عست نرِ، هائالْكَب نم هذه تسكَذَا، قَالَ: لَيكَذَا و :؟ قُلْتيا هم قَذْفو ،فحالز نم اررالْفو ،ةم

سي الْمف ادإِلْحيمِ، وتالِ الْيأَكْلُ ما، وبأَكْلُ الرو ،ةنصحقُوقِ.الْمالْع ننِ ميدالكَاُء الْوبو ،رخستسي يالَّذو ،جِد  :رمع ني ابقَالَ ل
نت لَها الْكَالَم، مي، قَالَ: فَواللَّه لَو أَلَأَتفْرق النار، وتحب أَنْ تدخلَ الْجنةَ؟ قُلْت: إِي واللَّه، قَالَ: أَحي والداك؟ قُلْت: عندي أُ

.رائالْكَب تبنتا اجةَ منالْج لَنخدلَت ،اما الطَّعهتمأَطْعو 
 
581. Rəvayət edilir ki, Taysələ ibn Məyyas � demişdir: “Bir zaman mən 
Nəcədatla2 həmfikir idim. Nəhayət, bir gün böyük günahlardan hesab etdi-
yim bəzi günah işləri gördüm, sonra da bunu Abdullah ibn Ömərə 
bildirdim. İbn Ömər: “Nədir onlar?”– deyə soruşdu. Mən: “Filan, filan 
(əməllərdir)” – deyə cavab verdim. İbn Ömər dedi: “Bunlar ki böyük gü-
nahlardan deyil. Böyük günahlar doqquzdur:3 Allaha şərik qoşmaq, adam 

                                                 
1 Muslim, 1510, 2779. 
2 Nəcədat – xəvariclərdən olmuş Nəcdə ibn Amir əl-Hərurinin havadarlarıdır. “Xavaric” deyil-
dikdə, müsəlman camaatından ayrılıb, özünə dəstə yaradan və ya yaranmış belə bir dəstəyə 
qoşulan, dəlil-sübutsuz olaraq böyük günah sahibini kafir sayan və şəriətə zidd olan digər əx-
laqları özündə cəm edən fasiqlər nəzərdə tutulur. Bu firqə – müsəlmanlar arasında meydana 
gəlmiş ilk firqədir. Onlar Allahın razı qaldığı, Cənnətlə müjdələnmiş, İslam üçün canından və 
malından keçmiş, ölənədək Peyğəmbərə � sadiq olmuş Osman � və Əli � kimi iki böyük 
səhabəni kafir sayıb şəhid etmişlər. Ümumiyyətlə, bidət əhli ya Nəcədat, İbadilər, Əzariqələr 
kimi firqə başçısına, ya Xəvariclər kimi bidətin özünə, ya da Hərurilər kimi məkana mənsub 
edilir. Bunlar böyük günah işlətmiş müsəlmanları kafir hesab edən və onların qanını halal sa-
yan firqədir. Peyğəmbər � Xəvaricləri vəsf edərkən demişdir: “Axır zamanda yaşları az, 
beyinləri küt olan kimsələr gələcəklər”, “Onlar Allahın Kitabını məlahətli səslə oxuyacaq, lakin 
oxuduqları xirtdəklərindən o yana keçməyəcəkdir. Ox öz ovunu dəlib keçdiyi kimi onlar da 
İslamdan çıxacaqlar”, “Onlar bütpərəstləri qoyub müsəlmanları öldürəcəklər”. (əl-Buxari, 3611, 
4351, 6880). 
3  Burada İbn Ömər � böyük günahların sayının doqquz olduğunu qəsd etmir, sadəcə 
Teysələyə bu günahlardan doqquzunu sadalayır. Belə ki, başqa rəvayətlərdə Peyğəmbər � 
sehrin, yalan danışmağın, yalandan şahidlik etməyin, valideyni lənətləməyin, qəbrin üstündə 
məscid tikməyin və başqa bu kimi günahların böyük günahlardan olduğunu xəbər vermişdir. 
Odur ki, İbn Abbasdan � “Böyük günahlar yeddidirmi?”– deyə soruşulduqda, o: “Yetmişə 
yaxındır”– demişdir (ən-Nəvəvinin şərhi). 
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öldürmək, döyüş meydanından qaçmaq, ismətli qadına böhtan atmaq, 
sələm yemək, yetimin malını yemək, məsciddə günah iş görmək, (dini) 
məsxərəyə qoymaq və valideynlərin üzünə ağ olub onları ağlatmaq”. 
Sonra İbn Ömər məndən: “Cəhənnəm odundan qorxursanmı, Cənnətə gir-
mək istəyirsənmi?1”– deyə soruşdu. Mən: “Bəli, vallahi ki, (istəyirəm)”– 
deyə cavab verdim. O, soruşdu: “Valideynlərin sağdırmı?” Dedim: “Yalnız 
anam yanımdadır.” O, dedi: “Vallahi, əgər onunla mülayim danışsan və 
ona yemək-içmək versən, üstəlik böyük günahlardan çəkinsən,2 mütləq 
Cənnətə girəcəksən3”.4 
 

                                                 
1  Burada İbn Ömər � qorxu ilə ümidi cəm edir. Bu da, peyğəmbərlərin və onların da-
vamçılarının üslubudur. Quranda onlar belə vəsf olunurlar: “İnsanlar tək bir ümmət idi. Allah 
onlara müjdə verən və qorxudan peyğəmbərlər göndərdi, onlarla birlikdə haqq olan kitab 
nazil etdi ki, insanlar arasında onların ixtilafa düşdükləri şeylərə dair hökm versinlər” (əl-
Bəqərə, 213); “Onlar gecə namazını qılmaq üçün böyürlərini yataqdan qaldırır, qorxu və 
ümid içində öz Rəbbinə yalvarır və onlara verdiyimiz ruzilərdən Allah yolunda xərcləyirlər” 
(əs-Səcdə, 16). Başqa bir ayədə Uca Allah buyurur: “Qullarıma xəbər ver ki, Mən Ba-
ğışlayanam, Rəhmliyəm. Əzabım isə ağrılı-acılı əzabdır” (əl-Hicr, 49-50). 
2 Bu xüsusda, Uca Allah buyurur: “Sizə qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinsəniz, Biz 
sizin təqsirlərinizdən keçər və sizi şərəfli bir keçidə – Cənnətə daxil edərik” (ən-Nisa, 31). 
3 Rəvayət edilir ki, Yəzid əl-Fəqir � demişdir: “Xəvariclərin fikirlərindən bir fikir qəlbimi 
coşdurmuşdu. O zaman biz həcc etmək, sonra da insanları xəvaricliyə dəvət etmək məqsədilə 
bir dəstə adamla bərabər yola düşdük. Nəhayət, gəlib Mədinəyə çatdıq. Baxdıq ki, Cabir ibn 
Abdullah bir dirəyin yanında oturub camaata Peyğəmbərdən � hədis danışır. Bu əsnada o, 
cəhənnəmlikləri zikr etdi (yəni tövhid əhlindən Cəhənnəmə düşənlərin nə vaxtsa oradan 
çıxacaqlarını xəbər verdi). Onda mən ona dedim: “Ey Rəsulullahın səhabəsi! Bu nə hədisdir 
danışırsan?! Axı, Allah buyurur: “Sən Oda saldığın kəsi rüsvay edərsən...” (Ali-İmran, 192) və 
“Hər dəfə onlar oddan çıxmaq istədikdə, yenidən ora qaytarılacaqlar” (əs-Səcdə, 20). Buna 
əsasən bu danışdıqlarınız nədir?!” Cabir məndən: “Sən Quran oxuyursanmı?”– deyə soruşdu. 
Mən: “Bəli!”– deyə cavab verdim. Yenə soruşdu: “Muhəmmədin � məqamı – yəni Allahın onu 
çatdıracağı yer – barəsində eşitmisənmi?” Mən: “Bəli!”– deyə cavab verdim. Dedi: “Bu, 
Muhəmmədin � həmin təriflənən məqamıdır ki, Allah onun vasitəsilə Cəhənnəmdən çıxaracaq-
larını çıxaracaq”. Sonra Cabir (Cəhənəmmin üstündən keçən) körpünün harada yerləşdiyini və 
insanların onun üstündən nə cür keçəcəklərini vəsf etdi. Bunları yadda saxlamamış olduğum-
dan qorxuram. Ancaq onu deyə bilərəm ki, o bunları söyləmişdir: “Bir qrup adam bir müddət 
Cəhənnəmdə qaldıqdan sonra oradan çıxacaqdır. Onlar sanki simsim çubuqları kimi qaralmış 
halda çıxacaqlar. Sonra Cənnət çaylarından birinə daxil olub orada yuyunacaq və oradan kağız 
kimi ağappaq çıxacaqlar”. Sonra biz həcc ziyarətindən geri döndük və səhv fikirdə olanlara 
dedik: “Vay sizin halınıza! Yoxsa o şeyxin Peyğəmbərin � adından yalan danışdığını güman 
edirsiniz?!” Beləliklə, biz xəvariclikdən vaz keçdik. Vallahi, aramızda bir nəfərdən başqa, 
xəvaric fikirlərində qalan olmamışdı” (Muslim, 282, 493). 
4 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 8. Hədisin isnadı səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 6. 
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٥٨٢ -  بِينِ النرٍو عمنِ عاِهللا ب دبع نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي«قَالَ:  صف بطُ الرخسو ،دالى الْوي رِضف بى الررِض  طخس
دالالْو.« 

 
582. Abdullah ibn Amr � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Rəbbin razılığı valideynlərin razılığında, qəzəbi isə valideynlərin 
qəzəbindədir”.1 
 

 والْجِهاد الْهِجرة علَى أُبايِعك فَقَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه نبِى ىإِلَ رجلٌ أَقْبلَ قَالَ الْعاصِ بنِ عمرِو بن اللَّه عبد أَنَّ - ٥۸٣
 قَالَ. نعم الَقَ. »اللَّه من اَألجر فَتبتغى« قَالَ. كالَهما بلْ نعم قَالَ. »حى أَحد والديك من فَهلْ« قَالَ. اللَّه من اَألجر أَبتغى

»جِعإِلَى فَار كيدالو ِسنا فَأَحمهتبحص«.  
 
583. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr ibn əl-As � demişdir: “Bir kişi 
Allahın Peyğəmbərinə � tərəf gəldi və belə buyurdu: “Mən əcrini Allah-
dan umaraq hicrət və cihad etmək üçün sənə beyət edirəm”. Peyğəmbər � 
soruşdu: “Valideynlərindən sağ olanı varmı?” O: “Bəli, hər ikisi sağdır”- 
deyə cavab verdi. Peyğəmbər � soruşdu: “Sən əcrini Allahdan umursan?” 
Kişi: “Bəli!”- deyə cavab verdikdə, o belə buyurdu: “Valideynlərinin 
yanına qayıt və onlarla yaxşı davran!”2 
 

Anaya yaxşılıq etməyin mükafatı 
 

٥۸٤ - نةَ عشائع ولُ قَالَ قَالَتسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »تنِى نِمتأَيى فَرف ةنالْج تعمفَس توأُ قَارِئٍ صقْري فَقُلْت نذَا مه 
 .بِأُمه الناسِ أَبر وكَانَ. »الْبِر كَذَاك الْبِر كَذَاك« صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ فَقَالَ. »النعمان بن حارِثَةُ هذَا قَالُوا

 
584. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Yuxuda özümü Cənnətdə gördüm, orada Quran oxuyan bir kəsin səsini 
eşitdim və dedim: “Bu kimdir?” Mənə dedilər: “Harisə ibn Numan”. Allah 
Elçisi � dedi: “Yaxşılıq (edənin mükafatı) budur, yaxşılıq (edənin 
mükafatı) budur!” O, insanlar arasında anasına qarşı ən xeyirxah olanı 
idi”.3 
 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 1899, 2020. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 516. 
2 Muslim, 4624, 6671. 
3 Əhməd, 24026, 25223, 25926. Şueyb əl-Arnavut isnadının səhih, ravilərini etibarlı, əl-Buxari və 
Muslimin ravilərindən olduğunu bildirmişdir. 
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٥۸٥ - ناِء أَبِي عدرقَالَ ، الد  :تعمولَ سسلَّى اِهللا رص اللَّه هلَيع لَّمسقُولُ وي  :دالطُ الْوسابِ أَووأَب ةنفَإِنْ الْج ئْتش فَظْهفَاح ، 
  .فَضيعه شئْت وإِنْ

 

585. Rəvayət edilir ki, Əbu əd-Dərdə � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitmişəm: “Valideyn Cənnət qapılarının ortasıdır. 
İstəyirsən, onu qoru, istəyirsən, onu əldən burax”.1 
 

Həya imandandır 
 

٥۸٦ -  بِينِ النةَ عكْرأَبِي ب نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّها صيي قَالَ: الْحفَاُء فالْجفَاِء، والْج نذَاُء مالْبو ،ةني الْجانُ فاِإلميو ،اناِإلمي نُء م
 النارِ.

 

586. Əbu Bəkrə2 � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Həya 
imandandır, iman isə Cənnətdədir. Arsızlıq kobudluqdur, kobudluq isə 
Cəhənnəmdədir”.3 
 

ما كَانَ الْحياُء في شيٍء إِالَّ زانه، والَ كَانَ الْفُحش في شيٍء إِال «قَالَ:  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمبنِ مالك عنِ النبِي اعن أَنسِ  - ٥۸٧
هانش«.  

 

587. Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Hansı 
bir şeydə 4  həya olarsa, onu ancaq gözəlləşdirər. Hansı bir şeydə də 
ədəbsizlik olarsa, onu ancaq alçaldar”.5 
 

٥۸۸ -  ولَ اللَّهسأَنَّ ر ،أَبِيه نمٍ، عالس نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاِء، صيي الْحف اهظُ أَخعلٍ يجبِر رفَقَالَ:  م» ناَء ميفَإِنَّ الْح ،هعد
اناإلمي«. 

 

588. Səlimin atası Abdullah ibn Ömər � demişdir: “Allah Elçisi � 
ənsardan olan qardaşına (həddən ziyadə) həyalı olmamağı nəsihət edən 

                                                 
1 İbn Əbu Şeybə “Musnəd” 27; ət-Tayəlisi, 1074; ət-Tirmizi, 1900, 2022. Hədis səhihdir. Bax: 
Silsilə əs-Səhihə, 914. 
2 Əbu Bəkrə Nufey ibn Həris əs-Səqafi � Peyğəmbərin � səhabəsidir. O, hicrətin 51-ci ilində vəfat 
etmişdir. 
3 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1314. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 495. 
4 ət-Teybi � demişdir: “Burada “hansı bir şey” deyilməsi mübaliğədir. Yəni əgər həya və ya 
ədəbsizlik cansız əşyalara təsir edib onu gözəlləşdirər və ya alçaldarsa, bəs insanda olsa necə 
olar?!” (Tuhfətul-Əhvəzi). 
5 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 601; ət-Tirmizi, 1974, 2102. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib 
vat-Tərhib, 2635. 



Fəzilətli Əməllər                                                                                                   Əxlaq 

 
 

bir adamın (yanından keçərkən ona) belə dedi: “Onunla işin olmasın! 
Həqiqətən, həya imandandır”.1 
 

٥۸۹ - .راآلخ عفا رمهدأَح عفا، فَإِذَا ريعما جانَ قُرِناِإلمياَء ويقَالَ: إِنَّ الْح رمنِ عنِ ابع 
 
589. Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � dedi: “Doğrudan da həya ilə iman 
tamamilə bir-birinə bağlıdır. Bunlardan biri aradan qaldırılsa, digəri də 
qaldırılar”.2 
 

٥٩٠ - نع يدنِ زة بنِ طَلْحة بكَانر هفَعرإِلَى ي بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلُ قَالَ: قَالَ صوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكُلِّ« :صينٍ لد 
 .»الْحياء اِإلسالَم لُقوخ خلُق

 
590. Zeyd ibn Talhə ibn Rakənə � mərfu olaraq rəvayət edir ki, Allah Elçisi 
� belə buyurmuşdur: “Hər bir dinin əxlaqı var. İslam dininin əxlaqı da 
həyadır”.3 
 

Cahiliyyətdə xeyirli olanlar... 
 

، قَالُوا: »أَكْرمهم عند اللَّه أَتقَاهم«: أَي الناسِ أَكْرم؟ قَالَ: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمسئلَ رسولُ اللَّه عن أَبِي هريرةَ قَالَ:  - ٥٩١
فَعن «، قَالُوا: لَيس عن هذَا نسأَلُك، قَالَ: »يلِ اللَّهفَأَكْرم الناسِ يوسف نبِي اللَّه ابن نبِي اللَّه ابن خل«لَيس عن هذَا نسأَلُك، قَالَ: 

  .»فَخياركُم في الْجاهلية خياركُم في اِإلسالَمِ إِذَا فَقهوا«قَالُوا: نعم، قَالَ:  »معادن الْعربِ تسأَلُونِي؟
  
591. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Bir dəfə səhabələr 
Allah Elçisindən � soruşdular: “İnsanların ən hörmətlisi kimdir?” O, dedi: 
“Onların ən hörmətlisi Allahdan ən çox qorxanıdır”.4 Səhabələr dedilər: “Biz 
səndən bu haqda soruşmuruq”. O, dedi: “Allahın sevimli dostu İbrahimin 

                                                 
1 əl-Buxari 24, “Ədəbul-Mufrad” 602; Muslim, 154. 
2 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1313. Əsər səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 991. 
3 Malik, 1678; İbn Macə, 4182. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 940. 
4 Bu xüsusda, Uca Allah buyurur: “Ey insanlar! Biz sizi kişi və qadından yaratdıq. Sonra bir-
birinizi tanıyasınız deyə, sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Şübhəsiz ki, Allah yanında ən 
hörmətli olanınız Ondan ən çox qorxanınızdır” (əl-Hucurat, 13). Tabiinlərdən olmuş Talq ibn 
Həbib “təqva” (qorxmaq) kəlməsinə belə tərif vermişdir: “Təqva: Allahın nuru üzərində (Kitab 
və Sünnəyə uyğun), savabını da Allahdan umaraq, Allaha itaət etmək və Allahın nuru 
üzərində, Allahın əzabından qorxaraq Allaha asi olan işlərdən çəkinmək” (İbn Əbu Şeybə, 
30993). Ayə və hədisdən aydın olur ki, insanların ən hörmətlilərindən olmaq üçün adamın 
zahiri yox, daxili, yəni qəlbi düzəlməlidir. 
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oğlu İshaq peyğəmbərin oğlu Yaqub peyğəmbərin oğlu Yusuf peyğəm-
bərdir”. Onlar dedilər: “Biz səndən bu haqda soruşmuruq”. O, dedi: 
“Yəqin ki, siz məndən ərəblərin əcdadı barədə soruşursunuz?” Onlar: 
“Bəli!”– dedilər. Onda, o belə buyurdu: “(Biləsiniz ki,) cahiliyyət dövründə 
xeyirli olanlarınız, əgər şəriəti anlasalar,1 İslamda da xeyirli olacaqlar”.2 
 

Müsəlman, mömin, mücahid və mühacir 
 

الَ أُخبِركُم بِالْمؤمنِ؟ من أَمنه الناس أَ«في حجة الْوداعِ:  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعن فَضالَةَ بنِ عبيد قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  - ٥٩٢
هد نفْسه في طَاعة، والْمهاجِر من هجر علَى أَنفُِسهِم وأَموالهِم، والْمسلم من سلم الْمسلمونَ من لسانِه ويده، والْمجاهد من جا

 .»بالْخطَايا والذُّنو
 

592. Rəvayət edilir ki, Fədalə ibn Ubeyd � demişdir: “Allah Elçisi � Vida 
həccində belə buyurdu: “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 nəfsi ilə mübarizə edən kimsədir. Mühacir – 
asilikləri və günahları tərk edən kimsədir”.3 
 

٥۹٣ -  بِينِ النع ،اللَّه دبع نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ:  ص»نمؤالْم سي لَيذالَ الْبشِ والَ الْفَاحو ،انالَ اللِّعو ،انبِالطَّع«. 

 

593. Abdullah ibn Məsud � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Mömin nə tənə vuran, nə lənət oxuyan, nə ədəbsiz, nə də təhqir edən 
deyil”.1 
                                                 
1 Bu, dəlildir ki, adam Peyğəmbərin � nəslindən olsa belə, İslam dinini qəbul edib ona əməl 
etməyincə Allah yanında ən hörmətlilərdən sayıla bilməz. Sayılsaydı, Peyğəmbərin � əmisi 
Əbu Ləhəb sayılardı. Lakin kafir olduğu üçün Allah onun Cəhənnəm əhlindən olduğunu o hələ 
həyatda ikən Peyğəmbərə � xəbər vermişdir. İnsanlar arasında xeyirxah əməl sahibi kimi 
hörmət qazanmış kafirin və cahilin Allah yanında hörməti ola bilməz. Allah yanında hörmətli 
olmaq üçün müsəlman olmaq və bu dində deyilənlərə riayət etmək gərəkdir. Qeyd edək ki, 
insanın Allaha və Peyğəmbərə � olan itaəti artdıqca təqvası artır, təqva artdıqca da Allah 
yanında olan hörməti artır. Bu dini olduğu kimi başa düşmək isə hər adama nəsib olmur. Yalnız 
Allahın xeyir nəsib etmək istədiyi kimsə bu dini düzgün başa düşə bilər. Allahın istədiyi 
kimsələrdən olmaq üçün isə Qurandakı bu ayəyə əməl etmək gərəkdir: “De: “Əgər siz Allahı 
sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Allah 
Bağışlayandır, Rəhmlidir” (Ali-İmran, 31). 
2 əl-Buxari, 3123, 3374, 4321, 4689, “Ədəbul-Mufrad” 129. 
3  əl-Hakim, 24; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 11123. əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1144. Hədis 
səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 549. 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 312; əl-Bəzzər, 1523. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 320. 
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Küsülü qalmağın zərəri 
 

تفْتح أَبواب الْجنة يوم الاثْنينِ ويوم الْخميسِ، فَيغفَر لكُلِّ عبد «قَالَ:  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمهريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّه  عن أَبِي - ٥۹٤
ش يهأَخ نيبو هنيب تلٌ كَانجئًا، إِالَّ ريش بِاللَّه رِكشاالَ يحطَلصى يتنِ حذَيوا هرظقَالُ: أَناُء، فَينح«. 

 
594. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Bazar 
ertəsi və cümə axşamı Cənnətin qapıları açılır1 və Allaha heç nəyi şərik 
qoşmayan hər kəsin günahları bağışlanır.2 Yalnız (mömin) qardaşına nifrət 
bəsləyən kimsədən başqa. (Onlar barədə) deyilir: “Bu ikisi öz aralarındakı 
münasibəti düzəldənədək, onların (bağışlanmasını) yubadın”.3 
 

٥۹٥ -  ولَ اللَّهسأَنَّ ر ،كالنِ مسِ بأَن نلَّعسو هلَيع لَّى اللَّهصقَالَ:  م» اللَّه ادبوا عكُونوا، ورابدالَ توا، وداسحالَ توا، واغَضبالَ ت
 .»إِخوانا، والَ يحلُّ لمسلمٍ أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَالَث لَيالٍ

 

595. Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: 
“Bir-birinizə nifrət etməyin, bir-birinizə həsəd 4  aparmayın, bir-birinizə 

                                                 
1 Digər hədisdə deyilir: “Bazar ertəsi və cümə axşamı əməllər Allaha ərz edilir”. Muslim, 2565, 
4652, 6709). Bu da, həftənin bu iki gününün fəzilətli günlər olduğunu göstərir. Hədislərin 
birində Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: “Bazar ertəsi və cümə axşamı əməllər Allaha ərz 
edilir. Mən də istəyirəm ki, əməlim mən oruclu ikən Allaha ərz edilsin” (ən-Nəsəi “Sunən”, 
2358, 2370. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1043). 
2 ən-Nəvəvi � demişdir: “Bilin ki, sələflərdən və xələflərdən haqq yolda olan əhli Sünnə alimlə-
ri 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 bağışlayar 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...” 
(ən-Nəvəvi “Şərhu Muslim”). 
3 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 411; Muslim, 2565, 4602, 6709.  
4 Həsəd - başqasının üstünlüyünə, xoşbəxtliyinə, rifahına, müvəffəqiyyətinə, qabağa getməsinə 
dözməmək, bundan dilxor olmaq, acıqlanmaq; gözügötürməzlik, dargözlükdür. Paxıl adam 
həsəd apardığı insana verilən nemətin puç olmağını istəyir və bunun üçün də əlindən gələn im-
kanlardan istifadə edərək səy göstərir. Bədnəzərlər də buna aiddir. Belə ki, bədnəzərlik xəbis 
nəfsli, şər təbiətli paxılın əməlindəndir. Əslində, paxıl adam Allahın başqasına nemət verməsinə 
nifrət edir və bunun qarşısının alınmasını arzulayır, beləliklə də, Allaha asilik etmiş olur. 
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arxa çevirməyin! Ey Allahın qulları, qardaş olun! Heç bir müsəlmana 
qardaşı ilə üç gündən artıq küsülü qalması halal deyil”.1 
 

٥۹٦ -  ولِ اللَّهسر باحص وبا أَيلَّأَنَّ أَبصلَّمسو هلَيع ى اللَّه  ولَ اللَّهسأَنَّ ر هربأَخلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأَنْ «قَالَ:  ص دأَحلُّ لحالَ ي
أُ بِالسدبي يا الَّذمهريخذَا، وه دصيذَا وه دصفَي انيقلْتالٍ، يلَي ثَالَث قفَو اهأَخ رجهالمِي«. 

 
596. Əbu Əyyub əl-Ənsari � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Heç bir kəsə qardaşı ilə üç gündən artıq küsülü qalması, qarşı-qarşıya 
gəldikdə, bunun (ondan) üz çevirməsi, onun da, (bundan) üz çevirməsi 
halal deyil. Onların ən xeyirlisi salamı birinci verib (sözə) başlayandır”.2 
 

٥۹٧ -  امشه تعمولَ الاسسر عمس هأَن ،دأُح موي وهلَ أَبكَانَ قُتو ،كالنِ مسِ بأَن مع ناب ،ارِيصرٍ اَألنامع نب لَّه هلَيع لَّى اللَّهص
لَّمسلُّ«قَالَ:  وحإِ الَ يا، وهِمامرلَى صا عاما دم قنِ الْحع انباكا نمهفَإِن ،ثَالَث قا فَوملسم ارِمصمٍ أَنْ يلسمكُونُ لئًا يا فَيملَهنَّ أَو

نالَ الْجخدي ا لَمهِمامرلَى صا عاتإِنْ مِء، وبِالْفَي قُهبس هنةً عكَفَّار در ،هالَمسو هيملسلَ تقْبى أَنْ يفَأَب هلَيع لَّمإِنْ سا، ودا أَبيعمةَ ج
 .»علَيه الْملَك، ورد علَى الْآخرِ الشيطَانُ

 
597. Ənəs ibn Malikin əmisi oğlu, üstəlik atası Uhud şəhidlərindən olmuş 
Hişam ibn Amir əl-Ənsari � Allah Elçisindən � eşitdiyini belə rəvayət 
etmişdir: “Heç bir müsəlmana üç gündən artıq başqa bir müsəlmanla 
əlaqələri kəsmək halal olmaz. Onlar küsülü qaldıqca, haqdan sapmış olar-
lar. Onlardan birinci barışanın ilk əvvəl barışığa gəlməsi onun üçün kəffarə 
olar. Əgər küsülü olduqları halda ölsələr, heç vaxt bir yerdə Cənnətə 
girməzlər.3 Onlardan biri digərinə salam verdiyi zaman o adam onun sala-
mını almasa, salam verənin salamını mələk alar, salamı almayanı isə şey-
tan qarşılayar4”.1 
                                                 
1 əl-Buxari, 5612, 6076, 6236; “Ədəbul-Mufrad” 398; Muslim, 2558, 4641, 6690. 
2 əl-Buxari, 5613, 6077, 6237; “Ədəbul-Mufrad” 399, 985; Muslim, 2560, 4643, 6697. 
3 Burada “bir yerdə Cənnətə girməzlər” deyildikdə, Cənnətdə bir yerdə olmayacaqları qəsd 
edilir. Rəvayət edilmiş digər hədisdə deyilir: “Əgər küsülü olduqları halda ölsələr, Cənnətdə 
əsla bir yerdə olmazlar” deyilir. (Əhməd, 16257, 16301, 16365. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-
Tərğib vat-Tərhib, 2759). Hədislərin birində Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: “Heç bir 
müsəlmana üç gündən artıq başqa bir müsəlmanla əlaqələri kəsmək halal olmaz. Hər kim üç 
gündən artıq qardaşı ilə küsülü qalar və belə halda ölərsə, Cəhənnəm oduna girər” (Əbu Da-
vud, 4914. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 7659). 
4 Çünki salamı almayan adam öz hərəkəti ilə ancaq şeytanı razı salar və onun yanında hörmət 
qazanar. Əvəzində isə şeytan onu tovlayıb ona elə vəsvəsələr verər ki, axırda o, qardaşının 
salamını almadığına görə özündən razı qalar, özünü dartar və tutduğu bu işi günah yox, savab 
əməllərdən hesab edər, beləliklə də, şeytana yoldaş olmuş olar. Bu xüsusda, Uca Allah buyurur: 



Fəzilətli Əməllər                                                                                                   Əxlaq 

 
 

Kin və hiylədən uzaq olmaq 
 

٥۹۸ - سأَن نب كالا قَالَ ملُوساً كُنج عولِ مسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالَ ص » طْلُعي كُملَيلٌ اآلنَ عجر نلِ مأَه ةنالْج « .
لٌ فَطَلَعجر نارِ مصاَألن فطنت هتيحل نم هوئضو قَد لَّقعت هلَيعى نف هدالِ يما الشكَانَ فَلَم دقَالَ الْغ بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهثْلَ صم 
كذَل فَطَلَع كلُ ذَلجثْلَ الرم ةرا اُألولَى الْمكَانَ فَلَم موثُ الْيقَالَ الثَّال بِىالن صلَّمسو هلَيع ثْلَ لَّى اللَّهم هقَالَتضاً مأَي فَطَلَع كلُ ذَلجالر 
 الَ أَنْ فَأَقْسمت أَبِى الَحيت إِنى فَقَالَ الْعاصِ بنِ عمرِو بن اللَّه عبد تبِعه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِى قَام فَلَما اُألولَى حاله مثْلِ علَى

 تلْك معه بات أَنه يحدثُ اللَّه عبد وكَانَ أَنس قَالَ.  نعم قَالَ. فَعلْت تمضى حتى إِلَيك تئْوِينِى أَنْ رأَيت فَإِنْ ثَالَثاً علَيه أَدخلَ
ىالالثَالَثَ اللَّي فَلَم هري قُومي نلِ مئاً اللَّييش رغَي هإِذَا أَن ارعت قَلَّبتلَى وع هاشرف ذَكَر اللَّه زلَّ عجو ركَبى وتح قُومي الَةصرِ لالْفَج 

 بينِى يكُن لَم إِنى اللَّه عبد يا قُلْت عملَه أَحتقر أَنْ وكدت لٍلَيا الثَالَثُ مضت فَلَما خيراً إِالَّ يقُولُ أَسمعه لَم أَنى غَير اللَّه عبد قَالَ
نيبأَبِى و بالَ غَضو رجه ثَم نلَكو تعمولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صي ارٍ ثَالَثَ لَكرم » طْلُعي كُملَيلٌ اآلنَ عجر نم 
 بلَغَ الَّذى فَما عملٍ كَثري تعملُ أَرك فَلَم بِه فَأَقْتدى عملُك ما َألنظُر إِلَيك آوِى أَنْ فَأَردت مرارٍ الثَالَثَ أَنت فَطَلَعت. » الْجنة أَهلِ
ا بِكولُ قَالَ مسر اللَّه و هلَيع لَّى اللَّهصلَّما فَقَالَ سم وا إِالَّ هم تأَيا قَالَ. رفَلَم تلَّيانِى وعا فَقَالَ. دم وا إِالَّ هم تأَير رى غَيالَ أَن 
ى أَجِدفِْسى فن دَألح نم نيملسا الْمشالَ غو دسداً أَحلَى أَحرٍ عيخ طَاهأَع اللَّه اهقَالَفَ. إِي دبع اللَّه هذى هالَّت تلَغب بِك ىهى والَّت 

 . نطيق الَ
 

598. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Bir dəfə biz Allah 
Elçisinin � yanında oturmuşduq. O dedi: “İndi sizə Cənnət əhlindən olan 
bir kişi görünəcək”. Bizə ənsardan olan bir nəfər göründü. Saqqalından 
dəstəmaz suyu damcılayırdı. Ayaqqabılarını sol əlinə götürmüşdü. 
Səhərisi gün Peyğəmbər � dediyi şeyləri eyni ilə təkrarladı. Yenə həmin 
kişi bizə görsəndi. Üçüncü gün olanda Allah Elçisi � dediklərini təkrarladı 
və eynilə həmin kişini gördük. Allah Elçisi � oradan getdikdən sonra 
Abdullah ibn Amr ibn əl-As onu izləməyə başladı və ona dedi: “Mən 
atamla mübahisə etmişəm və üç gün onun yanına qayıtmayacağıma and 
içmişəm. Bir müddət məni qonaq saxlaya bilərsənmi?” O dedi: “Bəli”. 
Abdullah ibn Amr onunla üç gün qaldı və gecə namazlarına qalxdığını 
görmədi. Ancaq Sübh namazına az qalmış oyanar, Allahı zikr edər, təkbir 
gətirərdi. Abdullah ibn Amr dedi: “Onun bundan başqa xeyirli əməlini 
görmədim. Üç gün keçdikdən sonra sanki, onun əməlini kiçik görmək kimi 
dedim: “Ey Allahın qulu! Mənimlə atam arasında heç bir anlaşılmazlıq 

                                                                                                                                 
“Qullarıma de ki, ən gözəl sözləri danışsınlar. Çünki şeytan onların arasına ədavət sala bilər. 
Həqiqətən, şeytan insanın açıq-aydın düşmənidir” (əl-İsra, 53); digər ayədə O, buyurur: “Ey 
iman gətirənlər! İslamı bütövlüklə qəbul edin və şeytanın addımlarını təqib etməyin. Şübhə-
siz ki, o sizə açıq-aydın düşməndir”. (əl-Bəqərə, 208). 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 402. Hədis səhihdir. Bax: İrvaul-Ğalil, 7/95. 
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yoxdur. Allah Elçisinin � sənin üçün üç dəfə “indi sizə Cənnət əhlindən 
olan bir kişi görünəcək” dediyini eşitdim. Üçündə də sən görsəndin. Sənin 
yanında qalaraq nə əməl etdiyini görmək istəyirdim. Eləcə də sənin 
etdiklərini etmək istəyirdim, lakin sənin böyük bir əməl etdiyini 
görmədim. Səni Allah Elçisinin � müjdələdiyi mərtəbəyə çatdıran nə idi?” 
O belə cavab verdi: “Başqa bir şey deyil”. Mən ondan ayrılınca o mənə 
dedi: “Sənin bu gördüyündən başqa bir şey deyil. Amma mən 
müsəlmanlardan heç kimə qəlbimdə hiylə, aldatma və kin duymamışam. 
Allahın verdiyi bir xeyirdən dolayı heç kimsəyə əsla həsəd etməmişəm”. 
Abdullah ibn Amr dedi: “Elə səni bu mərtəbəyə yaxınlaşdıran budur”.1 
 

Salamın fəziləti 
 

٥۹۹ -  ولِ اللَّهسلَى رع رلًا مجةَ، أَنَّ رريرأَبِي ه نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  رشفَقَالَ: ع ،كُملَيع الَمسٍ فَقَالَ: السلجي مف وهو
حمةُ اللَّه سالَم علَيكُم ورحمةُ اللَّه، فَقَالَ: عشرونَ حسنةً، فَمر رجلٌ آخر فَقَالَ: السالَم علَيكُم ورحسنات، فَمر رجلٌ آخر فَقَالَ: ال

: ما أَوشك ما نِسي صاحبكُم، صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمه وبركَاته، فَقَالَ: ثَالَثُونَ حسنةً، فَقَام رجلٌ من الْمجلسِ ولَم يسلِّم، فَقَالَ رسولُ اللَّ
 ،لِّمسفَلْي إِذَا قَامو ،سلجفَلْي سلجأَنْ ي ا لَهدفَإِنْ ب ،لِّمسفَلْي سلجالْم كُمداَء أَحإِذَا ج.ةراآلخ نم قا الْأُولَى بِأَحم 

 
599. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � bir məclisdə olarkən bir 
kişi gəlib: “əs-Sələ:mu aleykum”- (sizə salam olsun!) - dedi. Allah Elçisi � 
buyurdu: “(Buna) on savab var”. Başqa bir kişi gəlib: “əs-Sələ:mu aleykum 
va rahmətullah”- (sizə salam olsun və Allahın rəhməti yetişsin!) - dedi. 
Allah Elçisi � buyurdu: “(Buna) iyirmi savab var”. Başqa bir kişi gəlib: “əs-
Sələ:mu aleykum və rahmətulla:hi və bərakə:tuhu”- (sizə salam olsun, 
Allahın rəhməti və bərəkəti yetişsin!) - dedi. Allah Elçisi � buyurdu: 
“(Buna) otuz savab var”. Bir kişi məclisdən qalxıb salam vermədi. Allah 
Elçisi � 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, çünki əvvəlki salam 
sonuncu salamdan heç də üstün deyil”.2 
 

٦٠٠ - .اكأَخ حافصأَنْ ت ةيحامِ التمت نازِبٍ قَالَ: منِ عاِء برنِ الْبع 
 

                                                 
1 Əhməd, 12697, 12727, 13034. Şueyb əl-Arnavut isnadının əl-Buxari və Muslimin şərtlərinə 
əsasən səhih olduğunu bildirmişdir. 
2 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 986. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 761. 
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600. Rəvayət edilir ki, Bəra ibn Azib � demişdir: “Qardaşınla əl verib 
görüşmək salamın tamamlanmasıdır”.1 
 

٦٠١ - نع دبنِ اِهللا عب ودعسنِ: مع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هإِنَّ«: قَالَ أَن الَمالس اسم ناِء مماِهللا أَس هعضي وضِ فاألر 
وهفَأَفْش ،كُمينلَ فَإِنَّ بجم الرلسإِذَا الْم ربِقَومٍ م فَسيهِم لَّملوا عدفَر ،لَيهكَانَ ع لَيهِم لَهلُ عفَض ةجرد ريِهذكبِت ماهإِي ،الَمفَإِنْ الس لَم 
  »وأَطْيِب منهم خري هو من علَيه رد علَيه، يردوا

 
601. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Məsud � demişdir: “Peyğəmbər � 
belə buyurdu: “Həqiqətən, “əs-Səlam” Allahın adlarından biridir. O, 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, onun salamını onlardan daha xeyirli və pak olan (mələk) alar”.2 
 

٦٠٢ - نةَ أَبِى عامولُ قَالَ قَالَ أُمسر اللَّه  هلَيع لَّى اللَّهصلَّمسلَى إِنَّ« واسِ أَوالن بِاللَّه نم مأَهدالَمِ ببِالس« 
 
602. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
du: “İnsanların Allaha ən yaxın olanı ilk salam verəndir“.3 
 

٦٠٣ - أَبِيه نحٍ عيرامِ بن شقْدنِ الْمةَ قَالَ: عنلُنِي الْجخدلٍ يملَى علَّنِي عد ولَ اللَّهسا ري :قَالَ: قُلْت هدج نع  اتوجِبم نإِنَّ م
 الْمغفرة بذْلُ السالمِ وحسن الْكَالمِ.

 
603. Rəvayət edilir ki, əl-Miqdam ibn Şureyh atasının və babasının belə 
dediyini rəvayət etmişdir: “Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi, mənə elə bir 
əməl bildir ki, məni Cənnətə daxil etsin”. O buyurdu: “Həqiqətən, salamı 
yaymaq və xoş söz söyləmək bağışlanmanı vacib edən səbəblərdəndir”.4 
 

٦٠٤ -  ولَ اللَّهسةَ أَنّ رامأَبِي أُم نعصلَّمسو هلَيع ا. لَّى اللَّهملَه فَرغى يتا حمأَكُفُّه قفْرت لَم انملسالْم افَحصقَالَ: إِذَا ت 
 

                                                 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 968. Əsər səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 749. 
2 əl-Bəzzər, 1771; əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1039. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3697. 
3 Əbu Davud, 5197, 5199. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 3382. 
4 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 469, 17920. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1035. 
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604. Əbu Umamə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “İki 
müsəlman əl verib görüşdükdə, əlləri bir-birindən ayrılmadan bağışla-
nırlar”.1 
 

٦٠٥ - نفَةَ عذَينِ حب انمنِ الْيع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإنَّ :قَال ص نمؤإذَا الْم يلَق نمؤالْم لَّمفَس هلَيذَ عأَخو هدبِي هافَحفَص 
تاثَرنا تماهطَايا خكَم اثَرنتي قرو رِالشج 

 
605. Huzeyfə ibn əl-Yəmən � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Həqiqətən, bir mömin digər bir möminlə qarşılaşaraq salam verib əl ilə 
görüşdükdə, ikisinin də günahları ağacın yarpaqları töküldüyü kimi 
tökülür”.2 
 

٦٠٦ - ب اللَّه دبع نع ولُ اللَّهسر ما قَدالَمٍ قَالَ لَمنِ سلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  ولُ اللَّهسر ميلَ قَدقو هإِلَي اسفَلَ النجةَ انيندلَّى الْمص
لَّمسو هلَيع اللَّه  ولُ اللَّهسر مقَدلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص سر مقَد ولُ اللَّهلَّمسو هلَيع لَّى اللَّها  صفَلَم هإِلَي ظُراسِ َألنى النف فَجِئْت

 ولِ اللَّهسر هجو تنبتاسلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأَنْ ص بِه كَلَّمٍء تىلَ شكَانَ أَوكَذَّابٍ و هجبِو سلَي ههجأَنَّ و فْترقَالَ  ع» اسا النهأَي
 »أَفْشوا السالَم وأَطْعموا الطَّعام وصلُّوا والناس نِيام تدخلُونَ الْجنةَ بِسالَمٍ

 
606. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Səlam � demişdir: “Allah Elçisi � 
Mədinəyə gələndə insanlar onun yanına getdilər. Belə deyildi: “Allah 
Elçisi gəldi, Allah Elçisi gəldi, Allah Elçisi gəldi!” Mən ona baxmaq üçün 
gəlib insanların arasına girdim. Allah Elçisinin � üzünə baxanda, onun 
üzünün yalançı üz olmadığını gördüm. Onun ilk söylədiyi sözlər bunlar 
idi: “Ey insanlar, salamı yayın, yemək yedirdin və insanlar gecə yatarkən 
namaz qılın, salamatlıqla Cənnətə girərsiniz”.3 
 

 سمع جابِرا يقُولُ: الْماشيان إِذَا اجتمعا فَأَيهما بدأَ بِالسالَمِ فَهو أَفْضلُ. - ٦٠٧

 
607. Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “İki piyada qarşılaşdığı zaman 
onlardan hansı biri daha öncə salam verirsə, ən fəzilətlisi də o hesab olu-
nur”.4 
 

                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 8002. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 433. 
2 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 245. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 
2720. 
3 ət-Tirmizi, 2485, 2673. Hədis səhihdir. Bax: Səhih və Daif Sunən ət-Tirmizi, 2485. 
4 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 994. Əsər səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1146. 
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٦٠۸ - نابِرٍ علُ قَالَ: قَالَ جوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلِّمِ« :صسيل باكلَى الري، عاشي الْماشالْمو لَىع ،دالْقَاع انياشالْمو 
  .»أَفْضل فَهو بدأَ أَيهما

 
608. Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Minikdə olan piyadaya, piyada isə oturana salam versin. İki piyada qarşı-
laşdıqda birinci hansı salam verirsə, o daha fəzilətli olur”.1 
 

٦٠۹ -  ولُ اللَّهسةَ قَالَ: قَالَ رريرأَبِي ه نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالَ «: صوا، أَوابحى تتوا حنمؤالَ توا، ونمؤى تتةَ حنلُونَ الْجخدالَ ت
  .»ببتم؟ أَفْشوا السالَم بينكُمأَدلُّكُم علَى شيٍء إِذَا فَعلْتموه تحا

 
609. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “İman gətirməyincə Cənnətə girə bilməzsiniz. Biri-birinizi sevmə-
yincə də (kamil şəkildə) iman gətirmiş olmazsınız. Sizə elə bir şey 
öyrədimmi ki, onu etdikdə biri-birinizi sevəsiniz? Aranızda salamı yayın”.2 
 

٦۱٠ -  ولَ اللَّهسأَلَ رالً سجرٍو أَنَّ رمنِ عب اللَّه دبع نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّه؟ قَالَ: صريالَمِ خاِإلس أُ «: أَيقْرتو امالطَّع مطْعت
  .»لسالَم علَى من عرفْت ومن لَم تعرِفا

 
610. Abdullah ibn Amr � rəvayət edir ki, bir nəfər Allah Elçisindən � 
soruşdu: “İslam (xislətlərindən) ən xeyirlisi hansıdır?” Peyğəmbər � de-
di: “Sənin (ehtiyacı olana) yemək yedirtməyin, tanıdığına və tanıma-
dığına salam verməyindir”.3 
                                                 
1 İbn Hibban, 498. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1146. 
2 Muslim, 81, 194, 203. 
3 Muslim, 160. Yəni qarşına çıxan hər kəsə salam verməlisən. Yalnız tanıdığın adama salam vermək 
İslam əxlaqına zidd olan bir xasiyyətdir və Qiyamətin əlamətlərindəndir. Peyğəmbər � belə 
buyurdu: “Birisinin ancaq tanıdığına salam verməsi Qiyamətin əlamətlərindəndir”. (Əhməd, 
1/387. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 648). Bu arada bir mühüm məqamı qeyd etmək 
istəyərdik: Bəzi insanlar qeyri-müsəlmanların onlara salam verməsinə ya cavab vermir, ya da 
bu cavabı yarımçıq olaraq “Va aleykum – (Sizə də)” deyirlər. Bu haqda Muhəmməd ibn Saleh 
� gözəl izah verərək demişdir: “...Uca Allah buyurur: “Biri sizinlə salamlaşdığı zaman siz 
onun salamını daha böyük ehtiramla alın və ya verilən salamı olduğu kimi qaytarın!” (ən-
Nisa, 86). Bu möhtəşəm ayədən o da aydın olur ki, əgər kafirlərdən biri səni salamlayıb, aydın 
ifadə ilə “əs-Sələ:mu aleyk!” desə, ona “Va aleykəs-sələm!” deyə bilərsən, çünki bunu deməklə 
onun salamını olduğu kimi qaytarmış hesab edilərsən. Qaldı ki Peyğəmbərin �: “Kitab əhli sizə 
salam verdiyi zaman siz onlara: “Va aleykum!”- deyin”, yəni onlara: “Va aleykumus-sələ:m!”- 
deməyin!” sözünə gəlincə, Peyğəmbər � bunun səbəbini həmin hədisdə açıqlayıb demişdir: 
“Yəhudilər salam verdikdə: “əs-Sə:mu aleykum”, yəni “Sizə ölüm olsun!”– deyə sizə bəddua 
edirlər. Siz də onlara: “Va aleykum (sizin üzərinizə olsun)!”– deyin”. Bu hədisdən aydın olur ki, 
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İnsanların arasını düzəltmək 
 

يف صلح بني الناس  ى: أال أدلك على جتارة؟ قال: بلي, قال: تسع قال أليب أيوب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمأَنَّ النبِي  عن أَنس - ٦۱١
 إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا.

 
611. Ənəs � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � Əbu Əyyuba dedi: “Sənə bir 
ticarəti bildirimmi?” Əbu Əyyub: “Bəli”- dedi. O buyurdu: “İnsanların 
arası pozulduqda onların arasında sülh yaratmağa çalış və onlar bir-
birindən uzaqlaşdıqda, onları yaxınlaşdır”.1 
 

ما عملَ ابن آدم شيئاً أَفَضلَ من الصالَة، وصالَح ذَات الْبنيِ، « :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ: قَالَ رسولُ ِهللا  عن أَبِي هريرةَ - ٦۱٢
  ».وخلُقٍ حسن

 
612. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Adəm oğlu namaz qılmaqdan, insanların arasındakı əlaqələri 
möhkəmlətməkdən və gözəl əxlaqlı olmaqdan daha fəzilətli bir əməl 
etməmişdir”.2 
 

٦۱٣ - نع كُلْثُومٍ أُم تةَ بِنقْبأَنَّ ع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص: »ب، لَمكْذي نى ممن نينيِ بح اثْنلصيل«. 

 
613. Ummu Kulsum bint Uqbə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə 
buyurmuşdur: “İki nəfərin arasını düzəltmək üçün yalan danışan yalançı 
deyil”.3 
 

Dilini saxla! 
 

٦۱٤ - مربن أَص دوثَنِي أَسدارِ ححالْمبِي  كلأَم إِذَا لَم كلاذَا أَمفَم :؟، قُلْتكدي كلمنِي، قَالَ: تصأَو ،ولَ اللَّهسا ري :قَالَ: قُلْت
يرٍ، وال تقُلْ بِلسانِك إِال لَى خيدي؟، قَالَ: تملك لسانك؟، قَالَ: فَماذَا أَملك إِذَا لَم أَملك لسانِي؟، قَالَ: ال تبسطْ يدك إِال إِ

 معروفًا.

                                                                                                                                 
əgər onlar: “əs-Sələ:mu aleykum”– desələr, biz onlara: “Va aleykumus-sələ:m”– deyə cavab 
veririk, çünki Uca Allah buyurur: “Biri sizinlə salamlaşdığı zaman siz onun salamını daha bö-
yük ehtiramla alın və ya verilən salamı olduğu kimi qaytarın!” (ən-Nisa, 86)”. (Şərh Riyadus-
Salihin, 1/956). 
1 əl-Bəzzər, 6633. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 2818. 
2 əl-Buxari “Tarixul-Kəbir” 139. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1448. 
3 Əbu Davud, 4920, 4922. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 5203. 
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614. Əsvəd ibn Əsram əl-Muharibi � demişdir: “Mən 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!”1 
 

٦١٥ -  نلِعهنِ سب دعس نولِ عسر لَّى اللَّ اللَّهصلَّمسو هلَيع قَالَ ه: نم نمضي يا لم نيب هييا لَحمو نيب هلَيرِج نمأَض ةَ لَهنالْج.   
 
615. Səhl ibn Səd � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Kim 
mənə iki çənəsi və iki budu arasındakını qoruyacağına zəmanət verərsə2, 
mən onun Cənnətə girəcəyinə zəmanət verərəm”.3 
 

 .»فَسلم سكَت أَو فَغنِم، قَالَ عبداً اُهللا رحم« :قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ الْحسن عنِ - ٦١٦
 
616. Həsən � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Danışaraq 
savab qazanan və ya susaraq salamat qalan bəndəyə Allah rəhm etsin!”4 
 

٦١٧ - نةَ عادبنِ عب تاملَ أَنَّ الصوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهراً قُولُوا«: قَالَ صيوا، خمنغوا تكُتاسو نع روا شلَمست«. 
 
617. Ubadə ibn əs-Samit � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Xeyir söyləyin ki, savab qazanasınız və şər deməkdən çəkinin ki, salamat 
olasınız!”5 
 

٦١۸ -  نعدبع نِ اللَّهب رمكَى قَالَ عتاش دعس نةَ بادبى عكْوش لَه اهال فَأَتبِىن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هودعي عم دبنِ عمحنِ الرب 
فوع دعسنِ وقَّاصٍ أَبِى بو دبعو نِ اللَّهب ودعسا ملَ فَلَمخد هلَيع هدجى فَوف ةيغَاش هلفَقَالَ أَه: »ى قَدا الَ قَالُوا »؟قَضولَ يسر 

كَى. اللَّهفَب بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها صأَى فَلَمر مكَاَء الْقَوب بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها صكَوونَ أَالَ« :فَقَالَ بعمسإِنَّ ت الَ اللَّه ذِّبعي 
  .»علَيه أَهله بِبكَاِء يعذَّب الْميت وإِنَّ يرحم أَو - لسانِه إِلَى وأَشار - بِهذَا يعذِّب نولَك الْقَلْبِ، بِحزن والَ الْعينِ، بِدمعِ

 
618. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Ömər � demişdir: “Səd ibn Ubadə 
xəstələndiyi zaman Peyğəmbər � Abdur-Rahmən ibn Auf, Səd ibn Əbu 

                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 816, 818. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 2867. 
2 Burada dili və tənasül orqanını günaha batmaqdan qorumaq nəzərdə tutulur. 
3 əl-Buxari, 5993, 6474. 
4 əş-Şihəb “Musnəd” 581. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 855. 
5 əş-Şihab “Musnəd” 666. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 4419. 
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Vəqqas və Abdullah ibn Məsud ilə birlikdə ona baş çəkdi. Peyğəmbər � 
xəstənin yanına gəldikdə ailəsinin onun başına yığışdığını görüb soruşdu: 
“Öldümü?” Onlar: “Xeyr, ey Allahın Elçisi!”- deyə cavab verdilər. 
Peyğəmbər � (Sədi görəndə) ağladı. Oradakılar Peyğəmbərin � ağladığını 
gördükdə ağlamağa başladılar. Peyğəmbər � dedi: “Eşitmirsinizmi? Allah 
gözlərdən axan yaşa və qəlbin kədərlənməsinə görə (heç) kəsə əzab 
vermir. O, ancaq buna görə ya əzab verir, ya da rəhm edir”- deyərək dilinə 
işarə etdi. “Həqiqətən, ölən adama ailəsinin onun üçün (fəryad edib) 
ağlamasına görə əzab verilir”.1 
 

٦١۹ - نع اذعنِ ملٍ ببا قَالَ جلْنأَقْب عولِ مسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص نم ةوغَز وكبا تفَلَم هتأَيا ريلقُ خا لْتولَ يسر اللَّه 
 وتؤدى الْمكْتوبةَ الصالَةَ تقيم علَيه اللَّه يسره من علَى يِسري وهو عظيمٍ عن سأَلْت لَقَد بخٍ« قَالَ. الْجنةَ يدخلُنِى بِعملٍ أَخبِرنِى
 فَاِإلسالَم اَألمرِ رأْس أَما سنامه وذُروة وعموده اَألمرِ رأْسِ علَى أَدلُّك أَوالَ شيئاً بِه تشرِك الَ ز وجلَّع اللَّه وتلْقَى الْمفْروضةَ الزكَاةَ

نفَم لَمأَس ملا سأَمو هودمالَةُ عا فَالصأَمةُ ووذُر هامنس ادى فَالْجِهبِيلِ فس الَ اللَّهأَو لُّكلَى أَدابِ عورِ أَبيالْخ موةٌ الصنقَةُ جدالصو 
اميقو دبى الْعف فولِ جاللَّي كَفِّرا يطَايالَ. »الْختو هذةَ هافَى{ اآليجتت مهوبننِ جاجِعِ عضونَ الْمعدي مهبفاً روعاً خطَمو ماوم 

ماهقْنزقُونَ رفنالَ« }يأَو لُّكلَى أَدع لَكأَم كذَل لَك لَ قَالَ. »كُلِّهفَأَقْب فَرقَالَ. ن يتشلُوا أَنْ فَخغشى ينولَ عسر اللَّه  هلَيع لَّى اللَّهص
لَّمسةُ قَالَ. وبعش ةً أَوما كَلهوحقَالَ. ن ا فَقُلْتولَ يسر اللَّه لُكالَ« قَوأَو لُّكلَى أَدع لَكأَم كذَل لَك قَالَ. »كُلِّه ارولُ فَأَشسر اللَّه 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هدإِلَى بِي انِهسقَالَ. ل ا قُلْتولَ يسر ا اللَّهإِنذُ واخؤا لَنبِم كَلَّمتن قَالَ بِه »كلَتثَك كاذُ أُمعلْ مهو كُبي اسالن 
 »علَيك أَو لَك كُتب تكَلَّمت فَإِذَا سكَت، ما سالما تزلْ لَم إِنك«....»أَلِْسنتهِم حصائد إِالَّ مناخرِهم علَى

 
619. Rəvayət edilir ki, Muaz ibn Cəbəl � demişdir: “Biz Allah Elçisi � ilə 
birlikdə Təbuk döyüşünə idik. Allah Elçisi � tək olduqda ona dedim: “Ey 
Allahın Elçisi, mənə Cənnətə daxil edəcək bir əməl bildir”. O buyurdu: 
“Sən əzəmətli bir şey haqda soruşdun, (lakin) o, Allahın asanlaşdırdığı 
kimsə üçün asandır. Sən fərz namazını qılmalı, zəkat verməli və Allah � 
ilə Ona heç bir şeyi şərik qoşmayaraq görüşməlisən. Sənə işin əsasını, 
sütunlarını və zirvəsini bildirimmi? İşin əsası İslamdır. Kim İslamı qəbul 
etsə, salamat olar. Onun sütunları namaz, zirvəsi isə Allah yolunda cihad-
dır. Sənə xeyir qapılarını bildirimmi? Oruc qalxandır. Sədəqə vermək və 
qulun gecə ibadətə qalxması günahların kəffarəsidir”. Sonra bu ayəni oxu-
du: “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 göstərimmi?” Bir neçə nəfər gəldi və onların məni Allah 

                                                 
1 əl-Buxari, 1221, 1304; Muslim, 924, 1536, 2181. 



Fəzilətli Əməllər                                                                                                   Əxlaq 

 
 

Elçisindən � yayındıracaqlarından qorxdum. Mən dedim: “Ey Allahın 
Elçisi, - “Sənə bunların hamısına necə sahib olmağı göstərimmi?”- deyə 
söylədin”. Allah Elçisi � əli ilə dilini göstərdi. Mən dedim: “Ey Allahın 
Elçisi, doğrudan da biz danışdıqlarımıza görə cəzalandırılacağıq?” O bu-
yurdu: “Anan səni itirsin, ey Muaz! Məgər insanlar dillərinin törətdik-
lərinə görə üzü üstə oda atılmırlarmı?!”1 Digər rəvayətdə deyilir: “Həqiqə-
tən, sən susduqca salamat olarsan, danışdıqda isə sənin lehinə və ya 
əleyhinə yazılar”.2 
 

Qonşu haqda 
 

٦٢٠ - نةَ أَبِي عامقَالَ أُم :تعملَ سوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وهلَى وع هاقَتاء نعدي الْجف ةجاعِ حدقُولُ الْوي: »يكُمصأُو 
 .لَيورثُه إِنه: فَقُلْت أَكْثَر، حتى. »بِالْجارِ

 
620. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
Vida həccində dəvənin üzərində ikən: “Sizə qonşuya yaxşılıq etməyi 
tövsiyə edirəm”- buyurduğunu, hətta bunu çox söylədiyini eşitdim və belə 
dedim: “Həqiqətən, ona da vərəsəlik payı düşəcək”.3 
 

٦٢١ - ناصِ عنِ الْعرِو بمنِ عب اللَّه دبع نع  ولِ اللَّهسرلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ:  ص هأَن» مهريالَى خعت اللَّه دنابِ عحاَألص ريخ
اللَّه دنع انالْجِري ريخو ،بِهاحصل ارِهجل مهريالَى خعت«. 

 
621. Abdullah ibn Amr ibn əl-As � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Uca Allah yanında ən xeyirli dost öz dostuna yaxşılıq edənidir. 
Həmçinin Uca Allah yanında ən xeyirli qonşu öz qonşusuna yaxşılıq 
edənidir4”.5 
 

                                                 
1 Əhməd, 22121, 22719. Şueyb əl-Arnavut səhih olduğunu bildirmişdir. 
2  ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 16561. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-
Tərhib, 2866. 
3 əl-Xaraəti “Məkərimul-Əxləq” 209; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7523. Hədis səhihdir. Bax: 
Səhih əl-Cami, 2548; Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 2573. 
4 Bu məfhumun əksinin də eyni cür başa düşülməsinə dəlalət edir. Yəni Allah yanında dostların 
ən pisi öz dostuna pislik edəni, habelə, qonşuların ən pisi də öz qonşusuna pislik edənidir.  
5 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 115. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 103. 
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٦٢٢ -  بِيالن مدخكَانَ ي ودهالْي نا مسٍ، أَنَّ غُالَمأَن نلَّى عصلَّمسو هلَيع اللَّه  بِيالن اهفَأَت ،رِضفَملَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  ،هودعي
، فَأَسلَم، فَخرج ه وسلَّمصلَّى اللَّه علَي، فَنظَر إِلَى أَبِيه، وهو عند رأْسه، فَقَالَ لَه: أَطع أَبا الْقَاسمِ »أَسلم«فَقَعد عند رأْسه فَقَالَ: 

 بِيالنلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ:  صي وهارِ«والن نم قَذَهي أَنالَّذ لَّهل دمالْح«.  
 
622. Ənəs � rəvayət edir ki, yəhudi bir uşaq Peyğəmbərə � xidmət edirdi. 
Bir gün uşaq xəstələndi və Peyğəmbər � ona baş çəkməyə getdi. O, uşağın 
baş tərəfində oturdu və ona: “Müsəlman ol!”– dedi. Uşaq baş tərəfində 
dayanmış atasının üzünə baxdı. Atası ona: “Əbul-Qasimə � itaət et!”– dedi 
və uşaq İslam dinini qəbul etdi. Sonra Peyğəmbər � onun yanından çıxdı 
və: “Onu Oddan xilas edən Allaha həmd olsun!”– dedi”.1 
 

Ən xeyirli insanlar 
 

٦٢٣ - نابِرٍ علُ قَالَ: قَالَ جوساِهللا ر :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »رياسِ خالن مهفَعاسِ أَنلنل«. 

 
623. Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: “Ən 
xeyirli insanlar insanlara ən çox faydalı olanlardır”.2 
 

Maneəni yoldan kənar etmək 
 

٦٢٤ - يش تأَينِ الطَّرِيقِ، فَراطَ أَذًى عفَأَم ،نِيزلٍ الْمقعم عم تةَ قَالَ: كُنقُر نةُ باوِيعثَنِي مدحادلَى ئًا فَبع لَكما حفَقَالَ: م ،هتر
 ،هتعنئًا فَصيش عنصت كتأَيي؟ قَالَ: رأَخ نا ابي تعنا صفَم بِيالن تعمي، سأَخ نا ابي تنسقَالَ: أَحلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ:  صي

»لسطَرِيقِ الْم ناطَ أَذًى عأَم نةَمنلَ الْجخةٌ دنسح لَه لَتقُبت نمةٌ، ونسح لَه بكُت نيم«. 
 
624. Rəvayət edilir ki, Muaviyə ibn Qurra � demişdir: “Bir dəfə mən 
Mə'qil əl-Muzəni ilə bir yerdə yol gedərkən o, insanlara əziyyət verən bir 
şeyi yoldan kənarlaşdırdı.3 Sonra mən də yolda bir şey gördüm və dərhal 
onu götürüb yoldan kənara atdım. Mə'qil soruşdu: “Belə etməyə səni 
vadar edən nədir, qardaş oğlu?” Mən dedim: “Sənin belə etdiyini gördüm 
deyə, mən də belə etdim”. O, dedi: “Yaxşı iş gördün, qardaş oğlu! Mən 
Peyğəmbərin � belə buyurduğunu eşitmişəm: “Kim müsəlmanların yolun-

                                                 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 524. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1574. 
2 əş-Şihab “Musnəd” 1234. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 3289. 
3 İslam alimləri bunu “öz əməli ilə başqalarını yaxşı işlər görməyə dəvət etmək” adlandırırlar. 
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dan əziyyət verən bir şeyi kənar edərsə, ona bir savab yazılar. Kimin də 
savabı qəbul olunarsa, Cənnətə daxil olar”.1 
 

٦٢٥ - نسِ عنِ أَنب كالقَالَ م :تةٌ كَانرجي شاسِ يقِطَرِ في النذؤت ،اسا الناهلٌ فَأَتجا رلَهزفَع ناسِ، طَرِيقِ عقَالَ: قَالَ الن بِيالن 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :فَلَقَد هتأَير قَلَّبتي يا فلِّهي ظف ةنالْج.  

 
625. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Məlik � demişdir: “Bir kişi insanlara 
əziyyət verən bir ağacı yoldan kənar etdi. Peyğəmbər � buyurdu: “Mən 
onun Cənnətdə həmin ağacın kölgəsinin altında gəzib dolaşdığını gör-
düm”.2 
 

٦٢٦ - نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »رلٌ مجنِ رصبِغ ةرجلَى شرِ عفَقَالَ طَرِيقٍ ظَه اللَّهو نيحذَا ُألنه 
 .»الْجنةَ فَأُدخلَ. يؤذيهِم الَ الْمسلمني عنِ

 
626. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Bir kişi yolun üstündə olan bir ağac budağının yanından keç-
dikdə belə dedi: “Allaha and olsun ki, müsəlmanlara əziyyət verməməsi 
üçün mən bunu aradan götürəcəyəm!” (Buna görə) o, Cənnətə daxil edil-
di”.3 
 

٦٢٧ - ولَ اللَّهسا ري :قَالَ: قُلْت يلَمةَ اَألسزرأَبِي ب نةَ، قَالَ: عنلُنِي الْجخدلٍ يملَى علَّنِي عاسِ«، دطَرِيقِ الن ناَألذَى ع طأَم«. 
 
627. Əbu Bərzə əl-Əsləmi � demişdir: “Bir dəfə mən Allah Elçisinə � 
dedim: “Ey Allahın Elçisi! Mənə elə bir əməl öyrət ki, o məni Cənnətə daxil 
etsin.” O buyurdu: “Əziyyət verən şeyi insanların yolundan kənar et!”4 
 

Dünyadan itirdiyinin sənə zərəri olmaz 
 

 حفْظُ الدنيا من فَاتك ما علَيك فَالَ فَيك كُن إِذَا أَربع«: قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ عن عبد اِهللا بنِ عمرٍو - ٦٢۸
،ةانأَم قدصو ،يثدح نسحو يقَةلفَّةٌ خعي وف ةمطُع«. 

 

                                                 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 593. Hədis həsəndir. Bax: Səhih və Daif Ədəbul-Mufrad, 462. 
2 Əhməd, 12599. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 2977. 
3 Muslim, 4744, 6836. 
4 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 228. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 168. 
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628. Abdullah ibn Amr � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Səndə dörd (xislət) olarsa, dünyadan itirdiyinin sənə heç bir zərəri olmaz; 
əmanəti qorumaq, düz danışmaq, gözəl əxlaqlı olmaq, haram yeməkdən 
çəkinmək”.1 
 

Yaxşı işlər edənin misalı 
 

لُ الْحسنات، إِنَّ مثَلَ الَّذي يعملُ السيئات ثُم يعم«يقُولُ:  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمأَنه سمع رسولَ اِهللا  عن عقْبةَ بنِ عامرٍ - ٦٢۹
رلَ أُخمع لَقَةٌ، ثُمح فَكتةً فَاننسلَ حمع ثُم قَتهنخ قَةٌ قَديض رعد لَيهع تلٍ كَانجثَلِ ركَم جرخى يتى، حرلَقَةٌ أُخح فَكتى فَان

 ».إِلَى األرض

 
629. Uqbə ibn Amir � rəvayət edir ki, Allah Elçisinin � belə dediyini 
eşitmişdir: “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 gördükdə digər halqa 
qopur, nəhayət, onların (hamısı) yerə tökülür”.2 
 

Yaxşılıq gözəl əxlaqdır 
 

 الْخلُقِ حسن الْبِر« فَقَالَ واِإلثْمِ الْبِر عنِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ سأَلْت قَالَ اَألنصارِى سمعانَ بنِ النواسِ عنِ - ٦٣٠
اِإلثْما وم اكى حف رِكدص تكَرِهأَنْ و عطَّلي هلَيع اسالن«. 

 
630. Rəvayət edilir ki, Nəvvas ibn Səman əl-Ənsari � demişdir: “Mən 
Allah Elçisindən � yaxşılıq və günah barədə soruşdum. O buyurdu: “Yax-
şılıq gözəl əxlaqdır. Günah isə qəlbində tərəddüd edən, ancaq başqalarının 
onun barəsində bilmələrini istəmədiyin bir şeydir”.3 
 

الْمعروف إِلَى الناسِ يقي صاحبها مصارِع السوِء و : «صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  نسِ بنِ مالكعن أَ - ٦٣١
 ».هلَكَات و أَهلُ الْمعروف في الدنيا هم أَهلُ الْمعروف في اآلخرةاآلفَات و الْ

 
631. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “İnsanlara yaxşılıq etmək pis aqibətdən, bəlalardan və həlak 

                                                 
1 İbn Vəhb “əl-Cami” 533. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 733. 
2 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 783. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2854. 
3 Muslim, 4632, 6680. 
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olmaqdan qoruyur. Dünyada yaxşılıq edənlər Axirətdə də yaxşılıq edən-
lərdən sayılırlar”.1 
 

Allahın ipindən möhkəm yapışın! 
 

٦٣٢ -  ولَ اللَّهسةَ، أَنَّ رريرأَبِي ه نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهثَالَثً«قَالَ:  ص طُ لَكُمخسيثَالَثًا، و ى لَكُمضري إِنَّ اللَّه :ى لَكُمضرا، ي
ه اللَّه أَمركُم، ويكْره لَكُم: قيلَ وقَالَ، أَنْ تعبدوه والَ تشرِكُوا بِه شيئًا، وأَنْ تعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا، وأَنْ تناصحوا من والَّ

 .»وكَثْرةَ السؤالِ، وإِضاعةَ الْمالِ

 
632. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: 
“Allah sizin üç əməlinizdən razı qalır, üç2 əməlinizə isə qəzəbi tutur: sizin 
yalnız Ona ibadət edib, heç nəyi Ona şərik qoşmamağınızdan, hamılıqla 
Allahın ipindən möhkəm yapışmağınızdan və Allahın sizə nəsib etdiyi ix-
tiyar sahiblərinə nəsihət etməyinizdən razı qalır. Dedi-qodu yaymağınıza, 
çox sual verməyinizə və malı zay etməyinizə isə qəzəbi tutur”.3 
 

Sənə aid olmayan işə qarışma! 
 

 ».من حسنِ إِسالَمِ الْمرِء تركُه ما الَ يعنِيه« صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمه عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ - ٦٣٣
 
633. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kişinin İslamının gözəlliyi ona aid olmayan şeyləri4 tərk etmə-
sindədir”.5 
 

Təbəssüm 
 

٦٣٤ - نأَبِى ع قَالَ قَالَ ذَر ىل بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنَّ الَ« صرقحت نم وفرعئًا الْميش لَولْقَى أَنْ وت اكأَخ هجطَلْقٍ بِو«. 

 

                                                 
1 əl-Hakim, 429. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3795. 
2 Burada “üç” deyildikdə, Allahın razı qaldığı və qəzəbi tutduğu əməllərin təkcə bu üçündən 
ibarət olduğu nəzərdə tutulmur. Sadəcə olaraq bu üçü bu qəbildən olan əməlləri özündə cəm 
edir. 
3 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 442. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 685. 
4 Burada müsəlmanı dünya və Axirəti barədə maraqlandırmayan işlər nəzərdə tutulur. 
5 ət-Tirmizi, 2317, 2487; İbn Macə, 3976. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 5911. 
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634. Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr � demişdir: “Peyğəmbər � mənə dedi: 
“Qardaşını gülər üzlə qarşılamaq olsa belə, heç bir yaxşılığı az hesab 
etmə!”1 
 

Üzüyola olmaq 
 

٦٣٥ -  نابِرِعنِ جب دبع ولَ أَنَّ اللَّهسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص: »محر الً اللَّهجا رحمإِذَا س ،اعإِذَا بو تى،اشإِذَا رو 
   .»اقْتضى

 
635. Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Satanda, alanda və haqqını tələb edəndə üzüyola olan kimsəyə Allah 
mərhəmət etsin!”2 
 

Kim Allahın işçilərindən hesab olunur? 
 

٦٣٦ - ب اللَّه دبع عمستكُن ا لَورِي، قَالَ: أَم؟ قَالَ: الَ أَدالُكملُ عمعأَي :طهالْو نم جرخ نِ أَخٍ لَهابرٍو قَالَ لمع ن  تملا لَعيثَقَف
ف هالمع علَ مملَ إِذَا عجا فَقَالَ: إِنَّ الرنإِلَي فَتالْت ثُم ،الُكملُ عمعا يم نلًا مامكَانَ ع ،هالي مةً: فرمٍ ماصو عقَالَ أَبو ،ارِهي د

 عمالِ اللَّه عز وجلَّ.

 

636. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr � qardaşı oğlunun bostandan 
çıxdığını görüb ondan: “İşçilərin işləyirmi?”– deyə soruşdu. O: “Bilmi-
rəm!”– deyə cavab verdi. Abdullah dedi: “Səqəfli3 olsaydın, işçilərinin nə 
işlə məşğul olduğunu bilərdin”. Sonra o, bizə tərəf döndü və dedi: “Adam 
işçiləri ilə birgə öz evində işlədiyi təqdirdə, Allahın � işçilərindən hesab 
olunar”.4 
 

Mötədil olmaq 
 

٦٣٧ - ع بِيأَنَّ الن نِيزس الْمجرنِ ساِهللا ب دبع نلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهن« قَالَ: صسالْح تمالس ادصاالقْتةُ ودؤالتو  عةبأَر نٌء مزج
ةوبالن نءاً مزج رِينشعو.« 

                                                 
1 Muslim, 4760, 6857. 
2 əl-Buxari, 1934, 2076. 
3 Burada “səqəfli” deyildikdə, məşhur Bənu-Səqif qəbiləsinə mənsub olanlar nəzərdə tutulur. 
Bənu-Səqif qəbiləsindən olanlar əkinçiliklə başqalarına nisbətən daha çox məşğul olduqlarına 
görə Abdullah ibn Amr ibn As � onları misal çəkmişdir. 
4 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 448. Əsər səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1/8, hədis 9. 
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637. Abdullah ibn Sərcəs əl-Muzəni � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � 
buyurdu: “(Bir işi) gözəl tərzdə etmək, tələsməmək və mötədil olmaq 
peyğəmbərliyin iyirmi dörddə bir hissəsidir”.1 
 

Yaxşı dostla pis dostun misalı 
 

٦٣۸ -  نى أَبِيعوسم نع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهثَلُ :قَالَ صيسِ ملحِ الْجالِء الصوالسلِ وامكَح كسخِ الْمافنريِ ولُ الْكامفَح 
كسا الْمأَنْ إِم كيذحا يإِمأَنْ و اعتبت هنا مإِمأَنْ و جِدت هنا مةً رِحيبطَي خافنريِ وا الْكأَنْ إِم رِقحي كابيا ثإِمأَنْ و جِدا تبِيثَةً رِحيخ .  

 
638. Əbu Musa � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “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 edərsən”.2 
 

Allahın şahidləri kimlərdir? 
 

٦٣۹ - نكْرِ أَبِى عنِ برٍ أَبِى بيهز ىالثَّقَف نع ا قَالَ أَبِيهنطَبو خسلُر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها صبأَوِ بِالن ةاوبةُ قَالَ - الناوبالنو نم 
فقَالَ - الطَّائ »كوشرِفُوا أَنْ يعلَ تأَه ةنالْج نلِ مارِ أَهقَالُوا .»الن بِم ا ذَاكولَ يسر اِء« قَالَ. اللَّهنِ بِالثَّنساِء الْحالثَّنو ئيالس متأَن 
 .»بعضٍ علَى بعضكُم اللَّه شهداُء

 
639. Əbu Bəkr ibn Əbu Zuheyr əs-Səqafi atasından � rəvayət edir ki, Allah 
Elçisi � Taifdə yerləşən ən-Nəbəvat adlanan yerdə bizimlə söhbət edərək 
buyurdu: “Haradasa Cənnət əhlini Cəhənnəm əhlindən ayırd edib tanıya 
bilərsiniz”. Səhabələr soruşdular: “Ey Allahın Elçisi, onları nə ilə ayırd 
etmək olar?” Allah Elçisi � buyurdu: “Yaxşı və pis yad edilməklə. Siz öz 
aranızda Allahın şahidlərisiniz”.3 
 

». أَالَ أُخبِركُم بِخيرِكُم من شركُم« وقَف علَى ناس جلُوس فَقَالَ: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمنَّ رسولَ اِهللا عن أَبِي هريرةَ أَ - ٦٤٠
نا مرِنيا بِخنبِرأَخ ولَ اللَّهسا رلَى يلٌ: بجفَقَالَ ر اترثَالَثَ م كوا فَقَالَ ذَلكَتا. قَالَ:  قَالَ: فَسنرش» هريى خجري نم كُمريخ

هرش نمؤالَ يو هريى خجرالَ ي نم كُمرشو هرش نمؤيو.« 

 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 2010, 2141. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1696. 
2 əl-Buxari, 5108, 5534; Muslim, 6635. 
3 İbn Macə, 4221, 4361. Hədis həsəndir. Bax: Səhih Sunən İbn Macə, 3400. 
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640. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � bir dəstə oturmuş 
insanların yanında dayanıb soruşdu: “Sizin ən xeyirli və şərli olanlarınız 
barədə xəbər verimmi?” Hamı susdu. Allah Elçisi � bunu üç dəfə təkrar 
etdi. Bir kişi dedi: “Bəli, ey Allahın Elçisi, bizə ən xeyirli və şərli 
olanlarımız barədə xəbər ver!” Allah Elçisi � buyurdu: “Xeyirli olanınız 
(insanların) ondan yaxşılıq gözlədikləri və şərindən təhlükəsiz olduqları 
kimsədir. Şərli olanınız isə (insanların) ondan yaxşılıq gözləmədikləri və 
şərindən təhlükəsiz olmadıqları kimsədir”.1 
 

Əhdlərinə vəfa edənlər 
 

  ».إِنَّ خيار عباد اِهللا الْموفُّونَ الْمطَيبونَ« :ى اللَّه علَيه وسلَّمصلَّقَالَت: قَالَ رسولُ اِهللا  عن عائشةَ - ٦٤١
 
641. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � buyurdu: 
“Həqiqətən, Allahın qulları arasında ən xeyirli olanlar əhdlərinə vəfa 
edənlər və haqları ödəyənlərdir”.2 
 

Cənnətə salacaq altı xislət 
 

٦٤٢ - نةَ عادبنِ عب ،تامأَنَّ الص بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع لَّمسوا: " قَالَ ونمي اضا لتس نم فُِسكُمأَن نمأَض ةَ لَكُمنقُوا: الْجدإِذَا اص 
،مثْتدفُوا حأَوإِذَا و تدعو،وا مأَدإِذَا و ،متنمتفَظُوا اؤاحو ،كُموجوا فُرغُضو ،كُمارصكُفُّوا أَبو كُميدأَي " 

 
642. Ubadə ibn əs-Samit � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurmuş-
dur: “Altı xisləti (davamlı olaraq) yerinə yetirəcəyinizə dair mənə zəmanət 
verin, Cənnətə girəcəyinizə zəmanət verim: danışanda, düz söz danışın, 
vəd verdikdə, onu yerinə yetirin, sizə əmanət verildikdə, onu yiyəsinə 
qaytarın, cinsiyyət orqanlarınızı zinadan qoruyun, haram buyurulanlara 
baxmayın və əlinizi (haram işlərdən) çəkin”.3 
 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 2263, 2432. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 4993. 
2 Əbu Nueym “Hilyətul-Əuliyə” 10/290. Hədis Səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 2062. 
3 Əhməd, 22757, 22809, 23137; İbn Xuzeymə, 91; İbn Hibban, 107; əl-Hakim, 8066. Hədis həsən li-
ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 2416, Silsilə əs-Səhihə, 1470. 
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Zahid olmağın fəziləti 
 

٦٤٣ - نلِ عهنِ سب دعس ىداعى قَالَ السأَت بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلٌ صجا فَقَالَ رولَ يسر لَّنِى اللَّهلَى دلٍ عما إِذَا عأَن هلْتمع 
نِىبأَح اللَّه نِىبأَحو اسولُ فَقَالَ النسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »دهى ازا فينالد كبحي اللَّه دهازا ويمى فى فداسِ أَيالن كبحي 
  .»الناس

 
643. Rəvayət edilir ki, Səhl ibn Səd əs-Səidi � demişdir: “Bir kişi Peyğəm-
bərin � yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mənə elə bir əməl öyrət ki, 
onu etdikdə Allah da məni sevsin, insanlar da!” Allah Elçisi � buyurdu: 
“Dünyaya göz dikmə1, Allah səni sevər. İnsanların əlində olana göz dikmə, 
insanlar səni sevər”.2 
 

٦٤٤ - نلِ عهنِ سب دعاَء: قَالَ سرِيلُ ججِب المالس هلَيإِلَى ع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها: فقَالَ صي ،دمحم شا عم ئْتش كفَإِن 
،تيلْ مماعا وم ئْتش كفَإِن زِيجم ،بِه بِبأَحو نم كفَإِن ئْتاعلم ان شو ،فَارِقُهم شفنِ رمؤالْم اميلِ، قاللَّي هزعو هاؤنغتنِ اسع 
  .الناسِ

 
644. Rəvayət edilir ki, Səhl ibn Səd � demişdir: “Cəbrail � Peyğəmbərin 
� yanına gəlib buyurdu: “Ey Muhəmməd, istədiyin qədər yaşa, şübhəsiz 
ki, sən öləcəksən. İstədiyini et, şübhəsiz ki, sənə əvəzi veriləcək. İstədiyini 
sev, şübhəsiz ki, ondan ayrılacaqsan. Bil ki, möminin şərəfi gecə namazını 
qılmasında, onun izzəti isə insanlara möhtac olmamasındadır”.3 
 

 أَهونُ لَلدنيا بِيده نفِْسي والَّذي: فَقَالَ أَهلُها، أَلْقَاها قَد ميتة بِشاة ه وسلَّمصلَّى اللَّه علَي اِهللا رسولُ مر: قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ - ٦٤٥
 .أَهلها علَى هذه من اِهللا علَى

 
645. Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Bir dəfə Allah Elçisi � 
yiyəsi tərəfindən atılmış ölü qoyunun yanından keçərək belə buyurdu: 
“Canım Əlində Olana and olsun ki, bu, yiyəsi üçün dəyərsiz olduğu kimi 
dünya da Allah üçün dəyərsizdir”.4 

                                                 
1 Hədisdə göz dikmə ifadəsi ərəbcə “zahid olmaq” kimi ifadə edilir. Zahidlik dünyaya rəğbət 
bəsləməyin və bağlılığın ziddidir. İbn əl-Qeyyim � belə buyurur: “Zahidlik Axirətdə fayda 
verməyəcək şeyləri tərk etməkdir”. (Mədaricus-Salikin, səh. 285). 
2 İbn Macə, 4102, 4241. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 944. 
3 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 4278. Hədis həsəndir. Bax: Sahih ət-Tərğib vət-Tərhib, 627. 
4 Əhməd, 3047, 3048. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 3236. 
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Zülm edəni əfv et! 
 

٦٤٦ - نةَ عقْبنِ عرٍ بامقَالَ ع :يتولَ لَقساِهللا ر و هلَيع لَّى اللَّهصلَّمي فَقَالَ سا: لةُ يقْبع نرٍ، باملْ عص نم ،كقَطَع طأَعو نم 
،كمرح فاعو نمع كظَلَم.  

 
646. Rəvayət edilir ki, Uqbə ibn Amir � demişdir: “Bir gün Allah Elçisi � 
ilə görüşdükdə, o, mənə buyurdu: “Ey Uqbə ibn Amir, səninlə əlaqəni 
kəsənlə əlaqəni möhkəmlət, (malından) sənə verməyənə ver və sənə zülm 
edəni əfv et!”1 
 

 جِراحةً جسده في يجرح رجلٍ من ما:  يقُولُ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اِهللا رسولَ سمعت:  قَالَ الصامت بن عبادةَ أَنَّ - ٦٤٧
 .بِه تصدق ما مثْلَ عنه اللَّه كَفَّر إِالَّ بِها يتصدقفَ

 

647. Rəvayət edilir ki, Ubadə ibn əs-Samit � demişdir: “Mən Peyğəmbərin 
� belə dediyini eşitdim: “Kimin bədəni (başqası tərəfindən) yaralanarsa, 
sonra bunu Allah üçün keçərsə, bu, onun üçün günahlara kəffarə olar”.2 
 

Bu ümmətin kasıbları 
 

٦٤۸ - نع دبنِ اِهللا عرٍو بمنِ عع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهونَ«: قَالَ صعمتجت موي ،ةاميقَالُ الْقفَي :ناُء أَيفُقَر هذه ةاُألم 
: اُهللا فَيقُولُ غَيرنا، والسلْطَانَ اَألموالَ وآتيت فَصبرنا، ابتلَيتنا ربنا: فَيقُولُونَ عملْتم؟ ماذَا: لَهم فَيقَالُ فَيقُومونَ،: قَالَ ومساكينها،

،مقْتدلُونَ: قَالَ صخدةَ فَينلَ الْجاسِ قَبقَى النبيةُ ودابِ شسلَى الْحى عالِ ذَوواَألم لْطَانالسقَالُوا. »و :نونُ فَأَينمؤئذْ؟ الْمومقَالَ ي: 
»عضوي مي لَهاسكَر نورٍ مظَلَّلُ نتو هِملَيع اممكُونُ الْغي كذَل موالْي رلَى اقْصع نِنيمؤالْم نم ةاعس نارٍ مهن«  

 
648. Abdullah ibn Amr � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Siz 
Qiyamət günü bir yerə toplanacaqsınız. Belə deyiləcək: “Bu ümmətin kasıb 
və miskinləri haradadır?” Onlar ayağa qalxacaqlar və onlara deyiləcək: 
“Nə etdiniz?” Onlar deyəcəklər: “Ey Rəbbimiz! Sən bizi sınağa çəkdin, biz 
də səbir etdik. Sən var-dövləti və hakimiyyəti başqalarına verdin”. Allah 
deyəcək: “Doğru dediniz!” Onlar Cənnətə (bütün) insanlardan qabaq daxil 
olacaqlar. Var-dövlət və hakimiyyət sahibi olub şiddətli sorğu-sual olunan-
lar isə qalacaqlar”. Səhabələr Peyğəmbərdən � soruşdular: “O gün mömin-
lər harada olacaqlar?” O buyurdu: “Onlar üçün nurdan kürsülər qoyula-

                                                 
1 Əhməd, 17488, 17589. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir. 
2 Əhməd, 22753, 22844, 23087, 23178. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2273. 
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caq və buludlar onların üstünə kölgə salacaq. O gün möminlərə günün bir 
saatı qədər qısa olacaq”.1 
 

كَانَ إِذَا صلَّى بِالناسِ يخر رِجالٌ من قَامتهِم فى الصالَة من  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعبيد أَنَّ رسولَ اللَّه  عن فَضالَةَ بنِ - ٦٤۹
 صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمإِذَا صلَّى رسولُ اللَّه الْخصاصة وهم أَصحاب الصفَّة حتى تقُولَ اَألعراب هؤالَِء مجانِني أَو مجانونَ فَ

 ».لَو تعلَمونَ ما لَكُم عند اللَّه َألحببتم أَنْ تزدادوا فَاقَةً وحاجةً«انصرف إِلَيهِم فَقَالَ 
 

649. Fədalə ibn Ubeyd � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � camaatla birgə 
namaz qılarkən Suffə əhli 2  arasında aclıqdan yıxılanlar olurdu, bədəvi 
ərəblər də bunu görüb: “Bunlar dəlidirlər”- deyirdilər. Allahın Elçisi � 
namazı bitirdikdən sonra onlara tərəf dönüb buyurdu: “Allahın dərga-
hında sizin üçün nələr hazırlandığını bilsəydiniz, yoxsul və möhtac olma-
ğınızın artmağını istərdiniz”.3 
 

Nankorluğun əlacı 
 

٦٥٠ - نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوا« صظُرإِلَى ان نفَلَ مأَس كُمنالَ موا وظُرنإِلَى ت نم وه فَوقَكُم وفَه 
ردوا الَ أَنْ أَجردزةَ تمنِع و قَالَ. »اللَّهةَ أَباوِيعم »كُملَيع«. 

 
650. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Özünüzdən yuxarı səviyyədə olanlara yox, aşağı səviyyədə olanlara 
baxın! Bu, Allahın sizə bəxş etdiyi nemətə nankorluq etməməyiniz üçün 
daha uyğundur”.4 
 

Əsas niyyətdir 
 

٦٥١ - نع نم ثَابِت نب ديز جرقَالَ خ أَبِيه نفَّانَ عنِ عانَ بثْمنِ عانَ بأَب ننِ بمحالر دبع تعمسم ارِ فَقُلْتهالن فانَ بِنِصورم ا د
ا ماهنعماَء سيأَش نا عأَلَنفَقَالَ س هأَلْتفَس .هنأَلَ عٍء سىشةَ إِالَّ لاعالس هذه هثَ إِلَيعب ولِ اللَّهسر نلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  تعمس

 ولَ اللَّهسرلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ  صكَ«ي نمينالد نم هأْتي لَمو هينيع نيب هلَ فَقْرعجو هرأَم هلَيع اللَّه قفَر هما هينالد تا انا إِالَّ م
 ».لدنيا وهى راغمةٌكُتب لَه ومن كَانت اآلخرةُ نِيته جمع اللَّه لَه أَمره وجعلَ غناه فى قَلْبِه وأَتته ا

 

                                                 
1 İbn Hibban, 7419; əl-Heysəmi “Məcməuz-Zəvaid” 18350. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib 
vət-Tərhib, 3187, 3590. 
2 Suffə əhli-məsciddə Allah Elçisinin � evsizlər üçün ayırdığı yerdə yaşayan səhabələr. 
3 ət-Tirmizi, 2368, 2542. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərğib, 3306. 
4 Muslim, 5264, 7619. 
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651. Abdur-Rahmən ibn Əban ibn Osman ibn Əffan atasının belə buyurdu-
ğunu rəvayət etmişdir: “Günorta vaxtı Zeyd ibn Sabir xəlifə Mərvanın 
yanına getdi. Mən ona dedim: “Onu günün bu saatında Mərvanın yanına 
göndərən nədir?” Bu haqda ondan soruşdum. O dedi: “O bizə Allah 
Elçisindən eşitdiyimiz bəzi şeylər haqda sual verdi. Mən də Allah Elçisinin 
� belə buyurduğunu eşitmişəm: “Kimin məqsədi dünya olarsa, Allah 
onun işlərini qarışıq edər, kasıblığı onun gözlərinin arasında edər 1  və 
dünya malından ona yalnız qədərinə yazılan nəsib olar. Kimin də məqsədi 
Axirəti qazanmaq olarsa, Allah onun işlərini yoluna qoyar, qəlbini zəngin 
edər, dünya isə ram edilmiş halda ona gələr”.2 
 

Axirət əməlləri 
 

٦٥٢ - نبِ ععصنِ مب دعس نأَبِي عقَالَ ه شمالَ اَألعو هلَمنِ إِالَّ أَعع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةُ« :قَالَ صدؤى التٍء كُلِّ فىش ريخ 
 .»اآلخرة عملِ فى إِالَّ

 
652. Musab ibn Səd atasının belə dediyini rəvayət etmişdir: “Aməş dedi: 
“Mən bu hədisi Allah Elçisindən � öyrənmişəm: “Tələsməmək Axirətə aid 
olan əməllərdən başqa hər bir şeydə xeyirdir”.3 
 

Dünyada qərib kimi yaşa! 
 

 وعد سبِيلٍ عابِر أَو غَرِيب كَأَنك ياالدن فى كُن« :فَقَالَ بِمنكَبِى صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ أَخذَ قَالَ عمر ابنِ عنِ - ٦٥٣
كفْسى نلِ فورِ أَهى فَقَالَ. »الْقُبل ناب رمإِذَا :ع تحبثْ فَالَ أَصدحت كفْساِء نسإِذَا بِالْمو تيسثْ فَالَ أَمدحت كفْساحِ نببِالص 
 إِذَا يقُولُ عمر ابن وكَانَ ...»غَدا اسمك ما اللَّه عبد يا تدرِى الَ فَإِنك موتك قَبلَ حياتك ومن كسقَم قَبلَ صحتك من وخذْ

تيسفَالَ أَم رظتنت احبإِذَا الصو تحبفَالَ أَص رظتناَء تسذْ الْمخو نم كتحص كضرمل ونم كاتيح كتومل. 

 
653. Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Allah Elçisi � çiynimdən 
tutaraq buyurdu: “Dünyada qərib və ya müsafir kimi yaşa4 və özünü qəbir 

                                                 
1 Yəni insanlara möhtac olmağı ona nəsib edər. 
2 İbn Macə, 4105, 4244; ət-Tirmizi, 2465, 2653. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 
3168; Silsilə əs-Səhihə, 949; Səhih əl-Cami, 6510. 
3 əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 21324; əl-Hakim 213. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-
Tərhib, 3356. 
4 Bu dünya müvəqqəti, Axirət isə əbədi məskəndir. “Ey qövmüm! Bu dünya həyatı ancaq fani 
bir zövqdür, Axirət isə qərar tutacağınız yurddur” (Ğafir, 39). Əli ibn Əbu Talib � demişdir: 
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əhlindən say!” Ravi deyir: “İbn Ömər mənə dedi: “Səhərə çıxdıqda axşamı 
gözləmə, axşamladıqda isə sabahı gözləmə! Xəstəliyin gəlməzdən əvvəl 
sağlamlığından, ölümün gəlməzdən əvvəl isə həyatından istifadə et! Həqi-
qətən, sən, ey Allahın qulu! Sabah adının nə olacağını1 bilmirsən!”2 Digər 
rəvayətdə deyilir: “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!”3 
 

 خمسٍ قَبلَ خمسا اغْتنِم:  يعظُه وهو لرجلٍ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ عنهما اللَّه رضي ، عباسٍ ابنِ عنِ - ٦٥٤
 :كاببلَ شقَب كمره ، كتحصلَ وقَب كقَمس ، اَءكنغلَ وقَب فَقْرِك ، اغَكفَرلَ وقَب كلغش ، كاتيحلَ وقَب كتوم. 

 
654. Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
du: “Beş şey gələnədək beş şeydən istifadə et: qocalanadək cavanlığından, 
xəstələnənədək sağlamlığından, kasıblayanadək var-dövlətindən, məşğul 
olanadək boş vaxtından və bir də ölənədək həyatından”.4 
 

٦٥٥ - ميثًا سدح ثُكُمدفَاةُ، قَالَ: أُحالْو هترضح نياِء حدرا الدأَب تهِدعِ قَالَ: شخالن نلٍ، مجر نولِ اِهللا عسر نم هتع لَّى اللَّهص
لَّمسو هلَيولَ اِهللا  عسر تعمس هلَيع لَّى اللَّهصلَّمسقُولُ: وي  يف كفْسن دداعو ،اكري هفَإِن اهرلَا ت تفَإِنْ كُن ،اهرت كاَهللا كَأَن دباع"

يلَاتالص دهشأَنْ ي كُمنم طَاعتنِ اسمةٌ، وابجتسا مهظْلُومِ فَإِنةَ الْموعدو اكإِيى، وتوالْمشلْ"نِ الْعفْعا فَلْيوبح لَوو حبالصاَء و 

 
655. Nəxadan olan bir kişinin belə dediyi rəvayət edilir: “Mən Əbu əd-
Dərdənin � vəfatından öncə belə dediyini eşitmişəm: “Sizə Allah Elçisin-
dən � eşitdiyim bir hədis danışacağam. Mən Allah Elçisinin � belə buyur-
duğunu eşitdim: “Allaha elə ibadət 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 

                                                                                                                                 
“Bu dünya gəldi-gedərdi və o, artıq geridə qalmışdır. Axirət isə qarşıda hər kəsi gözləməkdədir. 
İkisinin də öz övladları (yəni ona könül bağlayanları) var. Siz ey müsəlmanlar, dünya övlad-
larından yox, Axirət övladlarından olun! Bu gün bir iş görürsünüz, ancaq sorğu-sual olunmur-
sunuz. Sabah isə sorğu-sual olunacaq və heç bir iş (yəni tövbə) edə bilməyəcəksiniz”. (əl-Buxari, 
“Qəlbi yumşaldan əməllər kitabı”, 3-cü fəsil: “Arzuların çox olması haqqında”).  
1 Yəni bu gün səni öz adınla çağırırlarsa, sabah ölsən, səni “meyit” və ya “cənazə” deyə çağıra 
bilərlər. 
2 ət-Tirmizi, 2333, 2503. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1157. 
3 əl-Buxari, 5937, 6416. 
4 əl-Hakim, 7846. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1077 
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namazlarını (camaatla) qıla bilirsə, sürünərək getsə belə, onları (camaatla) 
qılsın!”1 
 

Allah sənə ruzini qardaşına görə də verə bilər 
 

٦٥٦ -  بِىالن دهلَى عع انوقَالَ كَانَ أَخ كالنِ مسِ بأَن نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  بِىى النأْتا يمهدلَّى افَكَانَ أَحصلَّمسو هلَيع للَّه 
 بِىإِلَى الن اهأَخ رِفتحكَا الْمفَش رِفتحي راآلخولَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالَ  ص»بِه قزرت لَّكلَع.« 

 
656. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Peyğəmbərin � zama-
nında iki qardaş var idi. Onlardan biri Peyğəmbərin � yanına gəlib-gedər, 
o birisi isə qazanc dalınca gedərdi. Bir dəfə qazanc dalınca gedən qardaş 
digər qardaşı barədə Peyğəmbərə � şikayət etdi. Peyğəmbər � ona dedi: 
“Ola bilər ki, sən ona görə ruzi qazanırsan”.2 
 

Qəlb zənginliyi 
 

٦٥٧ -  بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفْسِ«قَالَ:  صى الننى غنالْغ نلَكضِ، ورالْع ةكَثْر نى عنالْغ سلَي.« 

 
657. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Zəngin-
lik var-dövlətin çoxluğu ilə deyil. Əsl zənginlik nəfsin zəngin olmasıdır3”.1 

                                                 
1 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 10060, 10544. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-
Tərhib, 418. 
2 ət-Tirmizi, 2345, 2516. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 5084. 
3 İbn Bəttal � demişdir: “Əsl zənginlik var-dövlətin çoxluğu ilə əlaqədar deyil, çünki bir çoxla-
rına Allah var-dövlət bəxş etdikdə, onlar özlərinə verilmiş bu nemətə qane olmur, əksinə, onu 
artırmağa can atır və bu mal-dövlətin haradan gəldiyinin fərqinə varmırlar. Beləsi var-dövlətə 
həris olduğundan, əslində kasıba bənzəyir, çünki əsl zənginlik nəfsin zənginliyidir. Kim özünə 
verilən nemətlərə qane olsa, razı qalıb şükür etsə, habelə, mal-dövlətinin artmasına həris olmasa 
və onun dalınca qaçmasa, əsl zəngin hesab edilər” (Tuhfətul-Əhvəzi). Hədislərin birində Əbu 
Zərr � rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər � mənə dedi: “Ey Əbu Zərr, sən var-dövlətin çox 
olmasını zənginlikmi hesab edirsən?!” Mən dedim: “Bəli, ey Allahın Elçisi!” O soruşdu: “Sən 
var-dövlətin az olmasını kasıblıqmı hesab edirsən?!” Yenə dedim: “Bəli, ey Allahın Elçisi!” 
Onda Peyğəmbər � belə buyurdu: “Əsl zənginlik qəlbin zənginliyi, kasıblıq isə qəlbin kasıb-
lığıdır”. (İbn Hibban, 85. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 827). Qəlbin zəngin 
olması üçün isə Peyğəmbərimizin � bizə etdyi nəsihətə riayət etməyimiz gərəkdir. O, demişdir: 
“Özünüzdən yuxarı səviyyədə olanlara yox, aşağı səviyyədə olanlara baxın! Bu, Allahın sizə 
bəxş etdiyi nemətə nankorluq etməməyiniz üçün daha uyğundur”. (Muslim, 5264, 7619). Var-
dövlətə həris olmağın nə qədər təhlükəli olduğu barədə isə Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Vallahi, mən sizin yoxsulluğa məruz qalacağınızdan qorxmuram. Lakin mən sizdən 
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٦٥۸ - رش نم وذُ بِاللَّهقَالَ أَع دعس آها رفَلَم رمع هناب اَءهفَج هي إِبِلقَّاصٍ فأَبِي و نب دعكَانَ س لْتزأَن لَ فَقَالَ لَهزبِ فَناكذَا الره 
فكُتفَقَالَ اس رِهدي صف دعس برفَض مهنيب لْكونَ الْمعازنتي اسالن كْترتو كمغَنو كي إِبِل  ولَ اللَّهسر تعمس هلَيع لَّى اللَّهص

لَّمسو يفالْخ نِيالْغ يقالت دبالْع بحي قُولُ إِنَّ اللَّهي 
 
658. 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 � belə 
dediyini eşitmişəm: “Şübhəsiz ki, Allah Ondan qorxan, (aza) qane olan və 
xəlvətə çəkilib (öz işi ilə məşğul olan) qulunu sevər”.2 
 

Allah bir qula xeyir istəsə, onu istifadə edər 
 

٦٥۹ - نسِ عنِ أَنب كالأَنَّ م بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِذَا« :قَالَ ص اداُهللا أَر دبراً بِعيخ لُهمعتسيلَ. »يق :فكَي تسيلُهما علَ يوسر 
 .»الْموت قَبلَ صالحٍ لعملٍ يوفِّقه« :قَالَ اِهللا؟

 
659. Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Allah 
bir quluna xeyir istəyərsə, onu istifadə edər”. Səhabələr soruşdular: “Necə 
istifadə edər, ey Allahın Elçisi?” O buyurdu: “Ölümdən qabaq onu yaxşı 
əməllər etməyə müvəffəq edər”.3 
 

٦٦٠ - نةَ أَبِي عامقَالَ أُم :تعملَ سوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صإِذَا«: ي اداُهللا أَر دبراً بِعيخ هرلَ طَهقَب هتوا: اقَالُو. » مي 
 .»علَيه يقْبِضه حتى إِياه يلْهِمه صالح عملٌ« :قَالَ الْعبد؟ طَهور وما! اِهللا رسولَ

 
660. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitmişəm: “Allah bir quluna xeyir istəyərsə, ölümün-
                                                                                                                                 
əvvəlkilərə gen-bol həyat nəsib edildiyi kimi, sizə də firavan bir həyat nəsib edilməsindən, bu 
səbəbdən də, əvvəlkilər kimi sizin də bir-birinizlə rəqabət aparmağınızdan və dünya malının 
onları məhv etdiyi kimi, sizi də məhv etməsindən qorxuram” (əl-Buxari, 2924, 3158). Bu hədis-
lərdən aydın olur ki, nəfsin səxavətli olması, var-dövlətin çox və ya az olmasından asılı deyil, 
əksinə, bu, qəlbin zənginliyinə bağlıdır. Belə ki, qəlbi zəngin olan adam Allahın ona verdiyi 
nemətlərə qane olur. 
1 əl-Buxari, 5965, 6446; Muslim, 1741, 2467. 
2 Muslim, 2965, 5266, 7621. 
3 İbn Hibban, 342. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 305. 
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dən qabaq onu təmizləyər”. Səhabələr soruşdular: “Qul necə təmizlənir, ey 
Allahın Elçisi?” O buyurdu: “Ruhunu alana qədər Allahın ona yaxşı əməl 
etməyə ilham verməsi ilə”.1 
 

Allah Elçisinin � nəsihətləri 
 

٦٦١ - نةَ أَبِى عريرأَنَّ ه بِىالن صلَّمسو هلَيع لُ« قَالَ لَّى اللَّهجلَى الرينِ عد هيللخ ظُرنفَلْي كُمدأَح نلُ مالخي«. 

 
661. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � buyurdu: “Kişi dostu-
nun dini üzərindədir. Hər biriniz kiminlə dostluq etdiyinə baxsın!”2 

 
٦٦٢ - نةَ أَبِي عريرلُ قَالَ: قَالَ هوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها« :صا يةَ أَبريره !رِعاً كُنو كُنت دباسِ، أَعالن كُنقَنِعاً و كُنت 
كَراسِ، أَشالن بأَحاسِ ولنا لم بحت فِْسكنل كُنناً، تمؤم أَحوِسن ارجِو نم كراوج كُنماً، تلسلَّ مأَقو كحةَ فَإِنَّ ، الضكَثْر 

كحالض يتمالْقَلْب ت«.  
 
662. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “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 də istə, mömin olarsan. Qonşularınla yaxşı 
qonşuluq et, müsəlman olarsan və az gül, çünki çox gülmək qəlbi öldü-
rür”.3 
 

علَيكُم بِالصدقِ، فَإِنَّ الصدق يهدي إِلَى الْبِر، وإِنَّ الْبِر يهدي إِلَى «قَالَ:  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمالنبِي عن عبد اللَّه، عنِ  - ٦٦٣
،بالْكَذو اكُمإِييقًا، ودص اللَّه دنع بكْتى يتح قدصلَ يجإِنَّ الرو ،ةني إِلَى  الْجدهي ورالْفُجورِ، وي إِلَى الْفُجدهي بفَإِنَّ الْكَذ

 .»النارِ، وإِنَّ الرجلَ لَيكْذب حتى يكْتب عند اللَّه كَذَّابا

 
663. Abdullah � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Doğru söz 
danışın! Çünki doğruluq yaxşı işlər görməyə yönəldir. Yaxşı işlər isə 
Cənnətə aparır. Həqiqətən, adam o qədər doğru danışır ki, nəhayət, Allah 
yanında doğruçu sayılır.4 Yalan danışmaqdan çəkinin!1 Çünki yalan günah 

                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7900. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 306. 
2
 Əbu Davud, 4835; ət-Tirmizi, 2378. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 927. 

3 İbn Macə, 4217, 4357. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 506. 
4 Doğru danışanlar barədə Quranda belə buyurulur: “Allah dedi: “Bu, doğru danışanlara 
doğruluqlarının fayda verəcəyi gündür! Onlar üçün ağacları altından çaylar axan və içində 
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işlərə yönəldir. Günah işlər isə Cəhənnəmə aparır.2 Həqiqətən, adam o 
qədər yalan danışır ki, nəhayət, Allah yanında yalançı sayılır”.3 
 

٦٦٤ -  نةَ أَبِيعريرالً أَنَّ هجقَالَ ر بِيلنل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِي صصالَ قَالَ أَو بضغت ددا فَراررالَ قَالَ م بضغت.  
 
664. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, bir dəfə bir nəfər Peyğəmbərin � 
yanına gəlib dedi: “Mənə nəsihət et!” Peyğəmbər � buyurdu: “Qəzəblən-
mə!” Adam (dediyini) bir neçə dəfə təkrar etdi. Peyğəmbər � yenə: 
“Qəzəblənmə!”- buyurdu”.4 
 

عز  اللَّه واذْكُرِ الْموتى، من نفْسك واعدد تراه، كَأَنك اللَّه اعبد" :فَقَالَ أَوصنِي، اللَّه، لَرسو يا: قُلْت جبلٍ بن معاذُ قَالَ - ٦٦٥
 "بِالْعالنِية والْعالنِيةُ ،بِالسر السر حسنةً، بِجنبِها فَاعملْ سيئَةً، عملْت وإِذَا شجرٍ، كُلِّ وعند حجرٍ كُلِّ عند وجلَّ

 
665. Muaz ibn Cəbəl � deyir: “Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi, mənə nəsi-
hət 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!”5 
 

٦٦٦ -  ولِ اللَّهسر لْفخ تاسٍ قَالَ كُنبنِ عنِ ابعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّها فَقَالَ  صموي» اللَّه فَظاح اتمكَل كلِّمى أُعإِن ا غُالَمي
فَظْكحأَنَّ ي لَماعو بِاللَّه نعتفَاس تنعتإِذَا اسو أَلِ اللَّهفَاس أَلْتإِذَا س كاهجت هجِدت اللَّه فَظاح  وكفَعنلَى أَنْ يع تعمتةَ لَوِ اجاُألم

لَوِ اجو لَك اللَّه هبكَت ٍء قَدىإِالَّ بِش وكفَعني ٍء لَمىبِش تعفر كلَيع اللَّه هبكَت ٍء قَدىإِالَّ بِش وكرضي ٍء لَمىبِش وكرضلَى أَنْ يوا ععمت
فحالص فَّتجو اَألقْالَم.«..»لَماعأَنَّ و رصالن عرِ، مبأَنَّ الصو جالْفَر عبِ مأَنَّ,  الْكَرو عرِ مسا الْعرسي« 

 
666. Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Bir gün Allah Elçisi � 
mənə dedi: “Oğul, gəl sənə bəzi şeyləri öyrədim. Allahı qoru, Allah da səni 
                                                                                                                                 
əbədi qalacaqları Cənnət bağları hazırlanmışdır.” Allah onlardan razıdır, onlar da Ondan 
razıdırlar. Bu, böyük uğurdur” (əl-Maidə, 119). 
1 Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: “(Hər) səhər Adəm öv-
ladı yuxudan oyandığı zaman onun bütün əzaları dili qınayıb deyir: “Bizə olan münasibətində 
Allahdan qorx! Çünki biz səndən asılıyıq. Sən düz olsan, biz də düzələrik, yox, əgər büdrəsən, 
biz də büdrəyərik” (ət-Tirmizi, 2407. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 351). 
2 Bu xüsusda Quranda belə buyurulur: “Göylərin və yerin hökmranlığı ancaq Allaha məxsus-
dur. O Saatın (Qiyamətin) gələcəyi gün – məhz o gün yalan danışanlar ziyana uğrayacaqlar” 
(əl-Casiyə, 27). 
3 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 386. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 4071. 
4 əl-Buxari, 5651, 6116. 
5 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 374, 16787. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-
Tərhib, 3342. 
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qorusun. Allahı qorusan, Onu qarşında taparsan. İstədikdə, yalnız Allah-
dan istə! Kömək dilədikdə, yalnız Allahdan kömək dilə! Bil ki, insanlar 
sənə fayda vermək üçün bir yerə toplansalar belə, sənə Allahın yazdığın-
dan 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 qurumuşdur”.1 
Digər rəvayətdə bu əlavə var: “Bil ki, həqiqətən, kömək səbirlə birlikdədir. 
Şübhəsiz, rahatlıq kədərlə birlikdədir. Hər bir çətinlikdən sonra isə asanlıq 
gəlir”.2 
 

٦٦٧ -  نعرا قَالَ اِءالْبنرأَم بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهعٍ، صبا بِسانهنو نعٍ عبا سنراعِ أَمبزِ، بِاتائنالْج ةاديعرِيضِ، والْم ةابإِجو 
 والْحرِيرِ، الذَّهبِ، وخاتمِ الْفضة، آنِية عن ونهانا. الْعاطسِ يتوتشم السالَمِ، ورد الْقَسمِ، وإِبرارِ الْمظْلُومِ، ونصرِ الداعى،

   .واِإلستبرقِ والْقَسى، والديباجِ،
 
667. Rəvayət edilir ki, əl-Bəra � demişdir: “Peyğəmbər � 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 diləməyi3 əmr etdi. Və bizə gümüş qabdan (istifadə 
etməyi), qızıl üzük, ipək, zərxara, ipək qatışığı olan libas və atlas parça 
(geyinməyi) qadağan etdi4”.5 
 

٦٦۸ - نع دبع نِ اللَّهرِو بمنِ عاصِ باذَ أَنَّ الْععم نلٍ ببج ادا، أَرفَرا: فقَالَ سي بِين نِي، اللَّهصقَالَ أَو :دباع الَ اللَّه ترِكش ئًا، بِهيش 
 .خلُقُك ولْيحسن استقم: قَالَ زِدنِي، اللَّه رسولَ يا: قَالَ فَأَحِسن، أَسأْت، إِذَا: قَالَ زِدنِي، اللَّه نبِي يا: قَالَ

 
668. Abdullah ibn Amr ibn əl-As � rəvayət edir ki, Muaz ibn Cəbəl səfər 
etmək istədi və dedi: “Ey Allahın Peyğəmbəri, mənə nəsihət et.” O buyur-

                                                 
1 ət-Tirmizi, 2516, 2706. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 7957. 
2 əl-Hakim, 6304. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2382. 
3 Asqırdıqdan sonra “Əlhəmdulilləh” deyən müsəlmana “Yərhəmuk-Allah” (Allah sənə rəhm 
etsin) demək. 
4 Hədisdə olan qadağalardan yalnız altısı sadalanmışdır, lakin imam əl-Buxarinin “Səhih” əsərinin 
“Libas” fəslində 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.  
5 əl-Buxari, 1163, 1239. 
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du: “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!”1 
 

٦٦۹ -  ولُ اللَّهسى رقَالَ قَالَ ل أَبِى ذَر نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص » اسقِ النالخا وهحمةَ تنسئَةَ الْحيبِعِ السأَتو تا كُنثُميح قِ اللَّهات
 ».بِخلُقٍ حسنٍ

 
669. Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Harada olsan, Allahdan qorx! Pisliyin ardınca yaxşılıq et ki, onu silsin. 
İnsanlarla gözəl əxlaqla davran!”2 
 

٦٧٠ - نأَبِي ع قَالَ ذَر :ا: قُلْتلَ يوسنِي! اِهللا رصقَالَ أَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِذَا« :ص لْتمع ،ئَهيا سهبِعفَأَت هنسا حهحمقَالَ. »ت :
ا: قُلْتلَ يوساِهللا ر !نأَم اتنسالَ الْح قَالَ اُهللا؟ إِالَّ إِلَه: »يلُ هأَفْض اتنسالْح«. 

 
670. 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”.3 
 

٦٧١ -  ولَ اللَّهسر عمس هأَن ارِىمةَ اَألنشو كَبثَنِى أَبدحلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ:  صيثًا «يدح ثُكُمدأُحو هِنلَيع ثَالَثَةٌ أُقِْسم
فَظُوهقَالَ: ». فَاح»ع مالَ ظُلو قَةدص نم دبالُ عم قَصا نإِالَّ م أَلَةسم ابب دبع حالَ فَتا وزع اللَّه هادا إِالَّ زهلَيع ربةً فَصمظْلم دب

عبد رزقَه اللَّه ماالً وعلْما فَهو يتقى إِنما الدنيا َألربعة نفَرٍ «فَتح اللَّه علَيه باب فَقْرٍ أَو كَلمةً نحوها وأُحدثُكُم حديثًا فَاحفَظُوه قَالَ: 
أَنَّ  ه علْما ولَم يرزقْه ماالً فَهو صادق النية يقُولُ: لَوفيه ربه ويصلُ فيه رحمه ويعلَم للَّه فيه حقا فَهذَا بِأَفْضلِ الْمنازِلِ وعبد رزقَه اللَّ

زري لَماالً وم اللَّه قَهزر دبعاٌء ووا سمهرفَأَج هتبِنِي وفَه لِ فُالَنمبِع لْتماالً لَعى مل يهى فقتلْمٍ الَ يرِ عيبِغ هالى مبِطُ فخي وا فَهلْمع قْه
عالَ يو همحر يهلُ فصالَ يو هبقُولُري وا فَهلْمالَ عاالً وم اللَّه قْهزري لَم دبعازِلِ ونالْم ثبذَا بِأَخا فَهقح يهف لَّهل االً لَمى مأَنَّ ل لَو 

 »لَعملْت فيه بِعملِ فُالَن فَهو بِنِيته فَوِزرهما سواٌء

 
671. Rəvayət edilir ki, Əbu Kəbşə (Ömər ibn Səd) əl-Ənməri � Allah 
Elçisinin � belə dediyini eşitmişdir: “Üç şey var ki, onlar barəsində and 
içərəm. Mən sizə bir hədis danışacağam, onu yadınızda saxlayın. Barəsin-

                                                 
1 İbn Hibban, 524. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 2654. 
2 ət-Tirmizi, 1987, 2115. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 5083. 
3 Əhməd, 21525. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 3162. 
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də and içdiyim üç şey isə bunlardır; (birincisi,) sədəqə verməklə qulun 
malı azalmaz. (İkincisi,) zülm olunaraq buna səbir 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-əqrəbasına əl-
tutar və ona verilən nemətdə Allahın haqqını unutmaz. Bu, Allah dərga-
hında ən üstün dərəcədir. (İkincisi,) Allahın elm verib mal vermədiyi 
insandır. O: “Əgər malım olsaydı, mən də filankəsin etdiyi (yaxşı əməli) 
edərdim”- deyər və bununla da savabı həmin şəxslə bərabər olar. (Üçün-
cüsü,) 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. (Dör-
düncüsü,) 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”.1    
 

وهو محتبٍ في بردة، وإِنَّ هدابها لَعلَى قَدميه،  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمنبِي عن سلَيمِ بنِ جابِرٍ الْهجيمي قَالَ: أَتيت ال - ٦٧٢
غَ للْمستسقي من دلْوِك في علَيك بِاتقَاِء اللَّه، والَ تحقرنَّ من الْمعروف شيئًا، ولَو أَنْ تفْرِ«فَقُلْت: يا رسولَ اللَّه، أَوصنِي، قَالَ: 

 يحبها اللَّه، وإِن امرؤ عيرك بِشيٍء يعلَمه إِنائه، أَو تكَلِّم أَخاك ووجهك منبِسطٌ، وإِياك وإِسبالَ اِإلزارِ، فَإِنها من الْمخيلَة، والَ
  . قَالَ: فَما سببت بعد دابةً وال إِنسانا. »شيٍء تعلَمه منه، دعه يكُونُ وبالُه علَيه، وأَجره لَك، والَ تسبن شيئًامنك فَالَ تعيره بِ

 
672. Rəvayət edilir ki, Suleym ibn Cabir əl-Huceymi � dedi: “Mən 
Peyğəmbərin � yanına gəldim. O, bir paltarın içində dizlərini qatlayıb 
baldırlarını bir-birinə keçirərək oturmuşdu. Bürüncəyin ətəyi onun ayaq-
larının üstündə idi. Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi, mənə nəsihət et!” 
Peyğəmbər � dedi: “Allahdan qorx, yaxşı işləri heç vaxt dəyərsiz hesab 
etmə, hətta, su istəyən kimsənin qabına öz qabından su tökməklə və ya 
qardaşınla gülərüzlü halda söhbət etməklə (ona yaxşılıq et!) Libasının 
ətəyini (topuqdan aşağı) uzatmaqdan çəkin! Çünki bu, təkəbbürlük-
dəndir və Allah bunu sevmir. Əgər bir adam səndə olan nöqsanı bilib sənə 
eyib tutarsa, sən onda olan nöqsanı bildiyin halda ona eyib tutma. Burax 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 2325, 2495. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3024. 
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onu, qoy günahı öz boynuna düşsün, savab isə sənə qalsın. Onu söymə!” 
(Suleym ibn Cabir) dedi: “Mən o vaxtdan bəri nə bir heyvanı, nə də bir 
insanı söymədim”.1 
 

٦٧٣ - نانَ عبكَانَ قَالَ ثَوانُ وبلَى ثَووولِ مسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولُ قَالَ قَالَ صسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »نكَفَّلَ مت 
 .شيئًا أَحدا يسأَلُ الَ فَكَانَ. أَنا ثَوبانُ فَقَالَ. »ةبِالْجن لَه وأَتكَفَّلَ شيئًا الناس يسأَلَ الَ أَنْ لى

 
673. Rəvayət edilir ki, Səubən � demişdir: “Allah Elçisi � buyurdu: “Kim 
mənə insanlardan heç bir şey istəməyəcəyinə zəmanət verərsə, mən də 
onun Cənnətə girməsinə zəmanət verərəm!” Səubən dedi: “Mən zəmanət 
verirəm”. (Hədisin ravisi) deyir: “Həqiqətən, Səubən heç kəsdən heç nə 
istəməzdi”.2 
 

إِلَى اللَّه؟ وأَي اَألعمالِ  رسولَ اللَّه, أَي الناسِ أَحب , فَقَالَ: ياصلَّى اللَّه علَيه وسلَّمأَنَّ رجال جاَء إِلَى النبِي  ابنِ عمرعنِ  - ٦٧٤
 ولُ اللَّهس؟ فَقَالَ رإِلَى اللَّه بأَحلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: » الِ إِلَى اللَّهماَألع بأَحو ,مهفَعأَن اسِ إِلَى اللَّهالن بلَّأَحجو زع  وررس

ت مٍ, أَولسلَى مع لُهخدتاجي حي املسلم فأَخ عم يشَألنْ أَما, ووعج هنع دطْرت ا, أَونيد هني عقْضت ةً, أَوبكُر هنع فكَش بأَح ة
 جِدسي الْمف فكتأَنْ أَع نم ا إِلَيرهش) جِدسذَا الْمي هف فكتأَنْ أَعدالْم جِدسنِي معي ،ةاينرهش ،(نمو ,  اللَّه رتس هبغَض كَف

مو ,ةاميالْق موضى ير هقَلْب َأل اللَّهم اهضأَم هيضماَء أَنْ يش لَوظَا وغَي كَظَم نمو ,هتروى عتح ةاجي حاملسلم ف يهأَخ عى مشم ن
اللَّه تأَثْب امِ يثبتها لَهلُ اَألقْدزت موي همإِنَّ«....»تعاىل قَدء وولُقِ سالْخ فِْسدلَ لَيما الْعكَم فِْسدلّ يل الْخسالْع« 

 
674. 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 � buyurdu: “Allahın ən çox sev-
diyi insanlar başqalarına ən faydalı olanlardır. Allahın ən çox sevdiyi 
əməllər isə bir müsəlmanı sevindirmək, onun bir sıxıntısını aradan götür-
mək, bir borcunu ödəmək və ya aclığını aradan qaldırmaqdır. Bir ehti-
yacından ötrü müsəlman qardaşımla getməyim mənim üçün məsciddə bir 
ay etikaf etməkdən daha sevimlidir. (Bu məsciddə, yəni Mədinə məscidin-
də bir ay etikafda olmağımdan daha sevimlidir3). Allah hirsini cilovlayanın 
eyibini örtər. Qəzəbləndiyi halda qəzəbini boğan kimsənin qəlbini Allah 
Qiyamət günü razılıqla doldurar. Kim müsəlman bir qardaşının ehtiyacı 
təmin edilənədək onunla gedərsə, ayaqların büdrədiyi gündə Allah onun 

                                                 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1182. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1352. 
2 Əbu Davud, 1643, 1645. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 813. 
3 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 665, 13468. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 906. 
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qədəmini sabit edər”.1 Digər rəvayətdə bu əlavə var: “Həqiqətən, sirkə balı 
korladığı kimi pis əxlaq da əməli korlayır”.2  
 

٦٧٥ - نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »نمؤالْم الْقَوِى ريخ بأَحإِلَى و اللَّه ننِ ممؤالْم يفعى الضفو 
 قَدر قُلْ ولَكن. وكَذَا كَذَا كَانَ فَعلْت أَنى لَو تقُلْ فَالَ شىٌء أَصابك وإِنْ تعجِز والَ بِاللَّه واستعن ينفَعك ما علَى احرِص خير كُلٍّ
ا اللَّهماَء ولَ شفَإِنَّ فَع لَو حفْتلَ تمال عطَانيش«. 

 
675. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Güclü mömin zəif mömindən Allah üçün daha xeyirli və daha 
sevimlidir, lakin hər ikisində xeyir var. 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, Allahın qədəridir, O, istədiyini 
etdi3”. Çünki “əgər” kəlməsi şeytan əməlinə yol açır”.4    
 

٦٧٦ - ا ري :قَالَ: قُلْت يالثَّقَف اللَّه دبنِ عانَ بفْيس نع كدعا بدأَح هنأَلُ عالً الَ أَسالَمِ قَوي اِإلسي فقُلْ ل !ولَ اللَّهس -  يثدي حفو
  .»قُلْ آمنت بِاللَّه ثُم استقم«أَبِي أُسامةَ: غَيرك قَالَ: 

 
676. Rəvayət edilir ki, Sufyan ibn Abdullah əs-Səqafi � demişdir: “Bir dəfə 
mən Peyğəmbərə � dedim: “Ey Allahın Elçisi! İslam haqda mənə elə bir 
söz söylə ki, səndən sonra heç kəsdən bu haqda soruşmayım”. Peyğəmbər 
� buyurdu: “Allaha iman gətirdim” de, sonra da düz yol tut5”.6 
 

قَالَ حق الْمسلمِ علَى الْمسلمِ ست قيلَ ما هن يا رسولَ اللَّه قَالَ إِذَا  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمأَنَّ رسولَ اللَّه  عن أَبِي هريرةَ - ٦٧٧
 اللَّه دمفَح طَسإِذَا عو لَه حصفَان كحصنتإِذَا اسو هفَأَجِب اكعإِذَا دو هلَيع لِّمفَس هيتفَلَقهبِعفَات اتإِذَا مو هدفَع رِضإِذَا مو هتمس 

 

                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 13468, 13646. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 176. 
2 İbn Əbud-Dunyə “Qadaul-Həvəic” 36. 
3 Transkripsiyası: Qadər-Alla:hu və mə: şə:ə fəal. 
4 Muslim, 2052, 6945. 
5 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): “Qorxmayın 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).  
6 Muslim, 55, 159, 168. 
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677. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Müsəl-
manın müsəlman üzərində altı haqqı var”. 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 “Yərhəmu:kəllah!” (Allah sənə rəhm etsin!) - de, xəstələndikdə onu 
ziyarət et və öldükdə onun cənazəsini müşayiət et”.1 
 

Davud peyğəmbərin nəsihəti 
 

٦٧۸ -  :داوى قَالَ: قَالَ دزأَب ننِ بمحالر دبع تعما «سم ،دصحت ككَذَل عرزا تكَم كأَن لَماعيمِ، وحيمِ كَاَألبِ الرتلْيل كُن
الْفَقْر حأَقْب  كباحص تدعإِذَا وى، ودالْه دعالَلَةُ بالض ،كذَل نم حأَقْب أَو ،كذَل نم أَكْثَرى، ونالْغ دعفَإِنْ الَ ب ،هتدعا وم لَه جِزفَأَن

  .»ذَكَرت لَم يعنك، وإِنْ نِسيت لَم يذَكِّرك تفْعلْ يورِثُ بينك وبينه عداوةٌ، وتعوذْ بِاللَّه من صاحبٍ إِنْ
  
678. Abdur-Rəhman ibn Əbzə � rəvayət edir ki, Davud � demişdir: 
“Yetimə rəhmli ata kimi ol!2 Bil ki, nə əkərsən, onu da biçərsən!3 Zəngin ol-
duqdan sonra kasıblamaq necə də pisdir! Doğru yolda olduqdan sonra 
zəlalətə düşmək isə bundan da betər, bundan da pisdir.4 Dostuna vəd ver-
dikdə, ona verdiyin vədi yerinə yetir. Əgər belə etməsən, bu, sizin aranıza 
ədavət salacaq.5 Yadına düşən işdə sənə yardım etməyən və unutduğun işi 
sənin yadına salmayan dostdan Allaha sığın!6”1 
                                                 
1 Muslim, 4023, 5778. 
2 Yəni öz övladınla nə cür davranırsansa, himayənə götürdüyün yetimlə də elə davranmalısan. 
Abdur-Rəhman əs-Səədi Uca Allahın “Elə isə, yetimə xor baxma!” (əd-Duha, 9) ayəsini izah 
edərkən demişdir: “Yəni ölüb getdikdən sonra övladınla nə cür davranılmasını istəyirsənsə, 
baxdığın yetimlə də o cür davran”. (Təfsir əs-Səədi). 
3 Davud � demək istəyir ki, hər kəs bu dünyada etdiyi əməllərin əvəzini – yaxşısının 
mükafatını, pisinin isə cəzasını Axirətdə alacaqdır. Peyğəmbərin � öz Rəbbindən rəvayət etdiyi 
qüdsi hədisin sonunda Uca Allah belə buyurur: “Ey qullarım, bunlar sizin əməllərinizdir. Mən 
onları hesaba alacaq, sonra da sizə onların əvəzini verəcəyəm. Kim xeyir tapsa, Allaha həmd 
etsin, kim də xeyirdən başqa bir şey taparsa, ancaq özünü qınasın”. (Muslim, 2577, 4674, 6737). 
4 Davud � burada əvvəlcə insana xoş gəlməyən müflisliyi xatırladır ki, bundan sonra 
deyəcəyinin nə dərəcədə pis olduğu barədə təsəvvür yaratsın.  
5 Vəd verdikdə onu yerinə yetirmək imanın əlamətlərindəndir, həmçinin insanlar arasında 
mehribanlıq yaradan səbəblərdəndir. Ümumiyyətlə, vədə xilaf çıxmaq münafiqin əlamət-
lərindən biridir. Bu xüsusda Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: “Münafiqin əlaməti üçdür: 
danışdığı zaman yalan danışar; vəd verdiyi zaman vədinə xilaf çıxar; ona əmanət verildiyi 
zaman xəyanət edər”. (əl-Buxari, 33). 
6 Başqa bir hədisdə Peyğəmbər � belə buyurdu: “Allah hər hansı bir başçıya xeyir nəsib etmək 
istədiyi zaman sədaqətli bir vəziri ona dost edər. O, yaxşılıq etməyi unutduğu zaman vəzir 
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Namazı vida edənin namazı kimi qıl! 
 

٦٧۹ - وبأَبِي أَي نع  بِيلٌ إِلَى النجاَء رقَالَ: جلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهجِز، قَالَ: صأَونِي ولِّملَ اِهللا! عوسا ري « فَقَالَ: يف إِذَا قُمت
فَص كالَتاسِصي الندي أَيا فمع ع اليأَسمأجو ،هنم رذتعبِكَالَمٍ ت كلَّمالَ تعٍ، ودوالَةَ ملِّ ص.« 

 
679. Rəvayət edilir ki, Əbu Əyyub � demişdir: “Bir nəfər Peyğəmbərin � 
yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi, məni qısa şəkildə öyrət!” Allah Elçisi 
� buyurdu: “Namaza durduğun zaman namazı vida edənin namazı qıl, 
üzr istəməli olacağın sözü danışma və insanların əlində olana ümidini 
kəsməkdə əzmkar ol!”2 

                                                                                                                                 
bunu onun yadına salar, yadına düşdükdə isə ona kömək edər. Allah ona xeyir nəsib etmək 
istəmədikdə isə pis bir vəziri ona dost edər. O, yaxşılıq etməyi unutduğu zaman vəzir bunu 
onun yadına salmaz, yadına düşdükdə isə ona kömək etməz”. (Əbu Davud, 2932. Hədis 
səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 302). Bu hədislər müsəlmanı yaxşılığı yada salan və yaxşı işlərdə 
adama kömək edən insanla dostluq etməyə, yaxşılığı yada salmayan və yaxşı işlərdə adama 
kömək etməyən insanla dostluq etməməyə təşviq edir.  
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 138. Hədisin isnadı səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 103. 
2 İbn Macə, 4171, 4310. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 401. 
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Duanın fəziləti 

 

 ».لَيس شيٌء أَكْرم علَى اِهللا سبحانه من الدعاِء« :سلَّمصلَّى اللَّه علَيه وعنِ النبِي  بِي هريرةَعن أَ - ٦٨٠

 

680. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Uca 
Allah üçün duadan daha əziz heç nə yoxdur”.1 
 

 اللَّه عباد فَعلَيكُم ينزِلْ لَم ومما نزلَ مما ينفَع الدعاَء إِنَّ« علَيه وسلَّم صلَّى اللَّه اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ عمر ابنِ عنِ - ٦٨١
 لَم ومما نزلَ، مما ينفَع لدعاُءوا قَدرٍ، من حذَر يغنِي الَ..«.».الَ يرد الْقَضاء إِالَّ الدعاُء، والَ يزِيد في الْعمرِ إِالَّ الْبِر«...»بِالدعاِء
 »الْقيامة يومِ إِلَى فَيعتلجان الدعاُء فَيتلَقَّاه لَينزِلُ الْبالََء وإِنَّ ينزِلْ،

 

681. Rəvayət edir ki, İbn Ömər � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Dua göndərilən və göndərilməyən bütün bəlalara qarşı faydalıdır. Elə isə 
Allaha dua edin, ey Allahın qulları!”2 Digər rəvayətlərdə deyilir: “Qəzavü-
qədərin qarşısını yalnız dua alar, ömrü isə yalnız yaxşılıq artırar 3 ”. 4 
“Ehtiyat qədərdən xilas etmir. Dua göndərilən və göndərilməyən bütün 
bəlalara qarşı faydalıdır. Bəla gəldikdə dua onu qarşılayıb Qiyamət 
gününə qədər mübarizə aparır”.5  
 

Dua ibadətdir 
 

 ادعونِى ربكُم وقَالَ{ قَرأَ ثُم. »بادةُالْع هو الدعاَء إِنَّ« صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ بشريٍ بنِ النعمان عنِ - ٦٨٢
جِبتأَس لَكُم{ 

 
682. Rəvayət edilir ki, Numan ibn Bəşir � demişdir: “Allah Elçisi �: 
“Həqiqətən, dua ibadətdir!”- dedi və bu ayəni oxudu: “Rəbbiniz dedi: 
“Mənə dua edin, Mən də sizə cavab verim” (Ğafir, 60)”.6 
 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 3370, 3696. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 232. 
2 ət-Tirmizi, 3548, 3893. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 2239. 
3 əş-Şəukani � demişdir: “Hədis Uca Allahın qul üçün yazdığı qəza-qədəri (bəlanı) dua ilə 
qaytarmasına dəlalət edir. Bu barədə çoxlu hədislər varid olmuşdur. Hasil olan odur ki, duanın 
özü Allahın qədərindəndir. Qulu üçün muqayyəd (asılı) olan bir qəza-qədəri yazar ki, dua 
etməzsə, qəza-qədər baş versin. Lakin Ona dua edərsə, həmin qəza-qədər ondan dəf olsun” 
(“Tuhfətuz-Zəkirin” səh. 29-30). 
4 ət-Tirmizi, 2139, 2289. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 154. 
5 əl-Hakim, 1813. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 7739.  
6 İbn Macə, 3828. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 2330. 
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Dua etdikdə tələsməmək 
 

٦٨٣ -  نةَ أَبِيعريرولَ أَنَّ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص: ابجتسَأل يكُمدا حم لْ لَمجعقُولُ يي توعد فَلَم بجتسي يل.  
 

683. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: 
“Mən dua etdim, amma duam qəbul olmadı” deməyən və (duasının qəbul 
olunmasına) tələsməyən kimsənin duası qəbul olar”.1  
 

Hansı dua daha tez qəbul olunur? 
 

عن أَبِى ذَر  ».جوف اللَّيلِ اآلخر ودبر الصلَوات الْمكْتوبات«أَسمع قَالَ  عن أَبِى أُمامةَ قَالَ قيلَ يا رسولَ اللَّه أَى الدعاِء - ٦٨٤
 بِىنِ النع رمنِ عابولَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ  ص هى«أَنجأَر لُ أَوأَفْض يهاُء فعالد رلِ اآلخاللَّي فوج.« 

 
684. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə � demişdir: “Allah Elçisindən � soru-
şuldu: “Hansı dua daha tez qəbul olunur?” Allah Elçisi � buyurdu: “Gecə-
nin axırında və fərz namazının sonunda edilən dua”. Əbu Zərr və İbn 
Ömər � rəvayət edirlər ki, Peyğəmbər � buyurdu: “Gecənin axırı edilən 
dua daha fəzilətlidir və (qəbul olunması) daha çox ümidvericidir”.2  
 

Gecənin axırında edilən dua daha fəzilətlidir 
 

وافقُها رجلٌ مسلم يسأَلُ اللَّه خيرا من أَمرِ يقُولُ إِنَّ في اللَّيلِ لَساعةً لَا ي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمسمعت النبِي  عن جابِرٍ قَالَ - ٦۸٥
لَةكُلَّ لَي كذَلو اهإِي طَاهإِلَّا أَع ةرالْآخا وينالد 

 
685. Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � belə 
buyurduğunu eşitmişəm: “Həqiqətən, gecə elə bir vaxt var ki, müsəlman o 
vaxta yetişib Allahdan dünya və Axirətə aid xeyir istəyərsə, Allah ona 
istədiyini verər. Bu, hər gecə belədir”.3 
 

Dua etməyin qaydası 
 

٦۸٦ - نالَةَ عنِ فَضب ديبا قَالَ عنيولُ بسر اللَّه سو هلَيع لَّى اللَّهصا لَّمدلَ إِذْ قَاعخلٌ دجلَّى رفَقَالَ فَص ماللَّه رى اغْفنِى لمحارو .

                                                 
1 əl-Buxari, 5865, 6340. 
2 ət-Tirmizi, 3499, 3838. Hədis həsəndir. Bax: Səhih Sunən ət-Tirmizi, 2782.  
3 Muslim, 757, 1259, 1806. 
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 قَالَ. "ادعه ثُم علَى وصلِّ أَهلُه هو بِما اللَّه فَاحمد فَقَعدت صلَّيت إِذَا الْمصلِّى أَيها عجِلْت" صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ فَقَالَ
لَّى ثُملٌ صجر رآخ دعب كذَل دمفَح لَّى اللَّهصلَى وع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالَ ص لَه بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها" صهلِّى أَيصالْم 

عاد بجت"...نع رمنِ عطَّابِالْ باَء "إِنَّ قَالَ: خعالد قُوفوم نياِء بمضِ السالْأَرلَا و دعصي هنٌء ميى شتح لِّيصلَى تع كبِيلَّى  نص
لَّمسو هلَيع اللَّه"  

 
686. Rəvayət edilir ki,  Fədalə ibn Ubeyd � demişdir: “Bir gün Allah Elçisi 
� məsciddə oturarkən bir kişi içəri daxil olub namaz qıldı və belə dua etdi: 
“Allahım, məni bağışla və mənə rəhm et!” Allah Elçisi � 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 � salavat etdi. Peyğəmbər � ona dedi: 
“Ey namaz qılan, dua et, duan qəbul olunacaq”. 1  Digər rəvayətlərdə 
deyilir:  Ömər ibn əl-Xəttab buyurdu: “Dua göy ilə yer arasında dayanır. 
Peyğəmbərinə � salavat gətirməyənədək o duadan heç bir şey Allaha 
yüksəlməz”.2 
 

٦۸٧ - نع دبع قَالَ اللَّه تلِّى كُنأُص بِىالنو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهو صأَبكْرٍ وب رمعو هعا مفَلَم تلَسج أْتداِء بلَى بِالثَّنع اللَّه ثُم 
الصلَى الَةع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ثُم توعفِْسى دنفَقَالَ ل بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلْ« صس طَهعلْ تس طَهعت«.  

 

687. Rəvayət edilir  ki, Abdullah ibn Məsud � demişdir: “Mən namaz 
qılırdım. Əbu Bəkr və Ömər Peyğəmbərlə � birlikdə idilər. Mən oturduq-
da Allaha həmd-səna etməyə başladım, sonra Peyğəmbərə � salavat 
gətirdim və sonra özüm üçün dua etdim. Peyğəmbər � buyurdu: “İstədi-
yini dilə, sənə veriləcək”.3 
 

Duada əllərini Allaha doğru qaldıran 
 

٦۸۸ - عانَ نلْمولُ قَالَ قَالَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ" ص كُمبر كاربالَى تعتو يِىح يِى كَرِميحتسي نم هدبإِذَا ع فَعر هيدي 
ها أَنْ إِلَيمهدرا يفْرص".  

 

688. Rəvayət edilir ki, Salman � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Sizin Rəbbiniz Həyalı və Səxavətlidir. Əllərini Ona tərəf qaldırıb dua 
edən bəndəsinin əllərini boş qaytarmağa həya edir”.4 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 3476, 3814. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 930. 
2 ət-Tirmizi, 486. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1676.  
3 ət-Tirmizi, 593, 596. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 931.  
4 Əbu Davud, 1490; İbn Macə, 3865, 3998. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Sunən Əbu Davud, 1337. 
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Allahın adlarını sadalayan 
 

٦۸۹ -  نةَ أَبِىعريرولَ أَنَّ هسر لَ اللَّهع لَّى اللَّهصلَّمسو هإِنَّ« :قَالَ ي لَّهةً لعست نيعستا ومائَةً اسا إِالَّ مداحو نا ماهصلَ أَحخد 
  .»الْجنةَ

 
689. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Allahın 
yüzdən bir əskik, doxsan doqquz adı var. Kim onları sadalayarsa, Cənnətə 
daxil olar”.1 
 

Müsəlman qardaşına etdiyin duaya “Amin” deyən var 
 

٦۹٠ - ست ي اللَّهةَ اَألخِ فوعإِنَّ د :هنع اللَّه يضر يقدكْرٍ الصا بأَب عمس هأَن ،يابِحنالص عمس.ابجت  
 
690. əs-Sunabihi rəvayət edir ki, Əbu Bəkr əs-Siddiq � belə dedi: “Allah 
(rizasını qazanmaq) üçün qardaş olan kimsənin (mömin qardaşı üçün) 
etdiyi dua qəbuldur”.2 
 

: قَدمت علَيهِم الشام، فَوجدت أُم الدرداِء عن صفْوانَ بنِ عبد اللَّه بنِ صفْوانَ، وكَانت تحته الدرداُء بِنت أَبِي الدرداِء، قَالَ - ٦۹١
كَانَ  مصلَّى اللَّه علَيه وسلَّه لَنا بِخيرٍ، فَإِنَّ النبِي في الْبيت، ولَم أَجِد أَبا الدرداِء، قَالَت: أَترِيد الْحج الْعام؟ قُلْت: نعم، قَالَت: فَادع اللَّ

 .»عا لأَخيه بِخيرٍ قَالَ: آمني، ولَك بِمثْلٍإِنَّ دعوةَ الْمرِء الْمسلمِ مستجابةٌ لأَخيه بِظَهرِ الْغيبِ، عند رأْسه ملَك موكَّلٌ، كُلَّما د«يقُولُ: 
 الَ الْغيبِ بِظَهرِ َألخيه اَألخِ دعاُء«....صلَّى اللَّه علَيه وسلَّممثْلَ ذَلك، يأْثُر عنِ النبِي  قَالَ: فَلَقيت أَبا الدرداِء في السوقِ فَقَالَ

دري«. 
 
691. Əbu Dərdənin � kürəkəni Səfvan ibn Abdullah ibn Səfvan � 
demişdir: “Mən Şama yoldaşımın ailəsinə baş çəkməyə gəldikdə Ummu 
Dərdənin evdə olduğunu gördüm. Əbu Dərdə isə evdə yox idi. Ummu 
Dərdə məndən: “Bu il həcc ziyarətinə getmək fikrin varmı?”– deyə soruşdu. 
Mən: “Bəli!”– deyə cavab verdim. O buyurdu: “Elə isə, bizim üçün Allaha 
xeyirli dualar et! Çünki Peyğəmbər � deyərdi: “Müsəlman bəndənin 
yanında olmayan qardaşı üçün etdiyi dua qəbuldur. Belə ki, dua edən 
adamın başı üzərində təyin olunmuş bir mələk var. Adam hər dəfə qardaşı 
üçün dua edib xeyir dilədikdə mələk: “Amin, sənə də onun misli qədər 
yetişsin!”- deyər”. Sonra mən bazarda Əbu Dərdə ilə rastlaşdım. O da 

                                                 
1 əl-Buxari, 2531, 2736. 
2 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 624. Hədisin isnadı səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 487. 
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bunu mənə Peyğəmbərdən � eynilə rəvayət etdi”. 1  Digər rəvayətdə 
deyilir: “Müsəlman qardaşın yanında olmayan qardaşı üçün etdiyi dua 
rədd edilməz”.2  
 

٦۹٢ - نةَ عادبنِ عب تامقَالَ ، الص  :تعمولَ سسقُولُ وسلم عليه اهللا صلى اِهللا رنِ يم فَرغتاس نِنيمؤلْمل اتنمؤالْمو بكَت اللَّه 
نٍ بِكُلِّ لَهمؤم ةنمؤمةً ونسح  

 

692. Rəvayət edilir ki, Ubadə ibn əs-Samit � demişdir: “Mən Allah 
Elçisinin � belə buyurduğunu eşitdim: “Kim mömin kişilər və mömin qa-
dınlar üçün Allahdan bağışlanma diləyərsə, hər bir möminə görə ona bir 
savab yazılar”.3  
 

Dua bəlanın qarşısını alır 
 

٦٩٣ - نةَ عشائع لُ قَالَ: قَالَتوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالَ« :ص نِييغ ذَرح نرٍ، ماِء قَدعالدو فَعنا يملَ مزا نممو زِلُ، لَمني 
  .»الْقيامة يومِ إِلَى فَيعتلجان الدعاُء، فَيتلَقَّاُه لَينزِلُ، البالَِء وإِنَّ

 

693. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Ehtiyat qədəri dəyişmir, dua isə baş verən və baş verə biləcək (bəlanın 
qarşısını almaqda) fayda verir. Şübhəsiz ki, bəla gəldikdə dua ilə qarşılaşır 
və onlar Qiyamət gününədək bir-birilə mübarizə aparırlar”.4 
 

٦٩٤ -  ،رِيدالْخ يدعو سقَالَ أَب بِينِ النعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :» طَاهمٍ، إِالَّ أَعحر ةيعالَ بِقَطبِإِثْمٍ و سو، لَيعدمٍ يلسم نا مم
، قَالَ: إِذًا نكْثر، قَالَ: »يدفَع عنه من السوِء مثْلَهاإِحدى ثَالَث: إِما أَنْ يعجلَ لَه دعوته، وإِما أَنْ يدخرها لَه في الْآخرة، وإِما أَنْ 

»أَكْثَر اللَّه«. 
 

694. Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Hansı bir müsəlman, daxilində günah və qohumluq əlaqələrinin kəsil-
məsi 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 � dedi: “Allah daha çox verəndir!”1 
                                                 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 625. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3380. 
2 əl-Bəzzər, 3577. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3379.  
3 ət-Tabərani “Musnəduş-Şəmiyyin” 2155. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 6026. 
4 əl-Hakim, 2813. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 7739. 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 710. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 550. 
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٦۹٥ -  نعدبع نِ اللَّهب رمقَالَ ع: تعمولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صي: »طَلَقثَالَثَةُ ان طهر نمكَانَ م لَكُمى قَبتح 
 أَنْ إِالَّ الصخرة هذه من ينجِيكُم الَ إِنه فَقَالُوا الْغار علَيهِم فَسدت الْجبلِ من صخرةٌ فَانحدرت فَدخلُوه، غَارٍ إِلَى الْمبِيت أَووا

 بِى فَنأَى ماالً، والَ الًأَه قَبلَهما أَغْبِق الَ وكُنت كَبِريان، شيخان أَبوان لى كَانَ اللَّهم منهم رجلٌ فَقَالَ. أَعمالكُم بِصالحِ اللَّه تدعوا
 ماالً، أَو أَهالً قَبلَهما أَغْبِق أَنْ وكَرِهت نائمينِ فَوجدتهما غَبوقَهما لَهما فَحلَبت ناما، حتى علَيهِما أُرِح فَلَم يوما، شىٍء طَلَبِ فى

فَلَبِثْت حالْقَدلَى وع ىدأَ يرظتا نميقَاظَهتى استح قرب ،رقَظَا الْفَجيتا فَاسرِبا، فَشموقَهغَب مإِنْ اللَّه تكُن لْتفَع كاَء ذَلغتاب هِكجو 
جا فَفَرنا عم نحن يهف نم هذه ،ةرخالص تجفَرئًا فَانيونَ الَ شيعطتسي رالْخقَالَ. »وج بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ« :صو راآلخ 
ماللَّه تى كَانل تبِن مع تكَان باسِ أَحالن ،ا إِلَىهتدفَأَر نا، عفِْسهن تعنتى فَامنى متح تا أَلَمةٌ بِهنس نم ،نِنينِى الساَءتفَج 

 الْخاتم تفُض أَنْ لَك أُحلُّ الَ قَالَت علَيها قَدرت إِذَا حتى فَفَعلَت نفِْسها، وبين بينِى تخلِّى أَنْ علَى دينارٍ ومائَةَ عشرِين فَأَعطَيتها
 كُنت إِنْ اللَّهم أَعطَيتها، الَّذى الذَّهب وتركْت إِلَى الناسِ أَحب ىوه عنها تفَانصرفْ علَيها، الْوقُوعِ من فَتحرجت. بِحقِّه إِالَّ

لْتفَع كاَء ذَلغتاب هِكجو جا فَافْرنا عم نحن يهف .تجفَرةُ، فَانرخالص رغَي مهونَ الَ أَنيعطتسي وجرالْخ امهقَالَ. ن بِىالن  لَّى اللَّهص
لَّمسو هلَيقَالَ :عثُ والثَّال مى اللَّهإِن ترأْجتاَء اسرأُج مهتطَيفَأَع ،مهرأَج رلٍ غَيجر داحو كرى تالَّذ لَه بذَهو ترفَثَم هرى أَجتح 

تكَثُر هنالُ مواَءنِى ،اَألمفَج دعنيٍ با فَقَالَ حي دبع اللَّه أَد رِى إِلَىأَج .فَقُلْت ا كُلُّ لَهى مرت نم رِكأَج نقَرِ اِإلبِلِ مالْبمِ ونالْغو 
 كُنت فَإِنْ اللَّهم شيئًا، منه يترك فَلَم فَاستاقَه كُلَّه فَأَخذَه. كبِ أَستهزِئ الَ إِنى فَقُلْت. بِى تستهزِئ الَ اللَّه عبد يا فَقَالَ. والرقيقِ
لْتفَع كاَء ذَلغتاب هِكجو جا فَافْرنا عم نحن يهف .تجفَرةُ فَانرخوا الصجرونَ فَخشمي«.  

 
695. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Ömər � demişdir: “Mən Allah 
Elçisinin � belə buyurduğunu eşitdim: “Sizdən əvvəl yaşamış ümmət-
lərdən üç nəfər səfərə çıxdı və (yolda) gecələmək üçün bir mağaraya 
çəkildilər. Onlar mağaraya daxil olduqdan sonra dağdan böyük bir qaya 
parçası yuvarlanıb yerə düşdü və mağaranın ağzını qapadı. Onlar (bir-
birinə) dedilər: “Sizi bu qaya parçasından ancaq etdiyiniz yaxşı əməl-
lərinizin1 vasitəsilə Allaha dua etməyiniz qurtara bilər. Onlardan biri dedi: 
“Ey Allahım! Mənim qoca ata-anam var idi. Mən hər axşam onlara süd 
içirtməmiş nə ailəmə, nə də xidmətçilərimə süd verərdim. Bir gün mən bir 
iş dalınca çox uzağa getdim, evə qayıtdıqda ata-anam artıq yatmışdı; mən 
onlar üçün süd sağıb gətirdim, lakin (gəlib) onları yatmış gördüm. Mən 
onlara süd içirtməmiş ailəmə və xidmətçilərimə süd vermək istəmədim. 
Odur ki, sübh açılanadək əlimdə (süd dolu) bardaq onların yuxudan 
oyanmasını gözlədim. (Nəhayət,) onlar yuxudan oyanıb südlərini içdilər. 
Allahım, əgər mən bunu Sənin Üzünü dilədiyimə görə etmişəmsə, bizi bu 
qaya parçasına görə düşdüyümüz (çətinlikdən) qurtar!” Bundan sonra 
(mağaranın keçidi) bir balaca açıldı, lakin onlar (bayıra) çıxa bilmədilər”. 
Peyğəmbər � buyurdu: “Digəri dedi: “Ey Allahım! Mənim hamıdan çox 

                                                 
1 Söhbət müsəlmanın Allah rizasını qazanmaq üçün etdiyi əməldən gedir.  
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sevdiyim bir əmim qızı var idi. Mən onun könlünü ələ almaq istədim, 
lakin o mənə könül vermədi. Aradan illər keçdi. Nəhayət, (quraqlıq ilində) 
o mənim yanıma gəldi və mən ona mənimlə yaxınlıq etmək şərti ilə yüz 
iyirmi dinar verdim. O da buna razılıq verdi. Mən onu ağuşuma aldıqda o 
dedi: “Nikaha girmədən bakirəliyimi pozmağa sənə halallıq vermirəm”. 
Mən onu ələ almaqla günah qazanacağımdan qorxdum, onu buraxıb 
getdim, ona verdiyim qızılı da ona bağışladım. Halbuki o mənim üçün ən 
əziz insan idi. Allahım, əgər mən bunu Sənin Üzünü dilədiyimə görə 
etmişəmsə, bizi bu düşdüyümüz (çətinlikdən) qurtar!” Bundan sonra qaya 
parçası yerindən tərpəndi, lakin onlar mağaradan çıxa bilmədilər”. 
Peyğəmbər � buyurdu: “Üçüncüsü dedi: “Ey Allahım! (Bir dəfə) mən bir 
dəstə işçi tutdum və onların hamısının zəhmət haqqını verdim. Yalnız biri 
öz zəhmət haqqını almadan çıxıb getdi. Mən onun zəhmət haqqını işə qoy-
dum və onun malları artdı. Xeyli vaxt keçdikdən sonra həmin adam gəlib 
dedi: “Ey Allahın qulu, mənim zəhmət haqqımı ver!” Mən ona dedim: 
“Gördüyün bu dəvələr, inəklər, qoyunlar və kölələr sənin zəhmət 
haqqındır.” O dedi: “Ey Allahın qulu, mənə istehza etmə!” Mən dedim: 
“Mən sənə istehza etmirəm”. Bundan sonra adam malların hamısını sürüb 
apardı və onlardan heç bir şey saxlamadı. Allahım, əgər mən bunu Sənin 
Üzünü dilədiyimə görə etmişəmsə, bizi bu düşdüyümüz (çətinlikdən) 
qurtar!” Beləliklə, qaya parçası tamamilə aralandı və onlar oradan çıxıb 
getdilər”.1 
 

Rədd olunmayan dualar 
 

٦٩٦ - نسِ عنِ أَنب كالولُ قَالَ قَالَ مسر اللَّه ع لَّى اللَّهصلَّمسو هثَالَثُ« :لَي اتوعالَ د درةُ توعد ،دالةُ الْووعدمِ وائةُ الصوعدو 
 .»الْمسافرِ

 
696. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Üç dua rədd olunmur; valideynin övladı üçün etdiyi dua, oruc 
tutanın duası və müsafirin duası”.2 
 

٦۹٧ - نلِ عهنِ سب دعولُ قَالَ: قَالَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: »انتنالَ ث اندرت ا أَوقَلَّم اندراُء تعالد دناِء عدالن دنعو 

                                                 
1 əl-Buxari, 2111, 2272. 
2 əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 6619; əd-Diya “Əhədisul-Muxtəra” 2057. Hədis səhihdir. Bax: 
Səhih əl-Cami, 3032. 
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 .»الْمطَرِ ووقْت« :قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِي عنِ سعد بنِ سهلِ عن .»بعضا ضهمبع يلْحم حني الْبأْسِ
 
697. Rəvayət edilir ki, Səhl ibn Səd � demişdir: “Allah Elçisi � buyurdu: 
“İki dua rədd edilməz və ya nadir halda rədd edilər; azan verildikdə və 
döyüş meydanında düşmənlə qarşılaşdıqda edilən dua”. Həmçinin Pey-
ğəmbər � buyurdu: “Və yağış vaxtı!”1 
 

٦۹۸ - نةَ أَبِى عريرأَنَّ ه بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهثَالَثُ« قَالَ ص اتوعد اتابجتسالَ م كش يهِنةُ فوعد دالةُ الْووعدرِ وافسالْم 
 .»الْمظْلُومِ ودعوةُ

 
698. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Üç 
duanın qəbul olunmasına şübhə yoxdur; atanın, müsafirin və məzlumun 
duası”.2 
 

٦۹۹ - نةَ أَبِي عريرنِ هع النبِي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهال ثَالثَةٌ« :قَالَ ص رداُهللا ي ماَءهعرياً، اهللا الذَّاكر: دةُ كَثوعدظْلُومِ، والْم اماِإلمو 
 .»الْمقِْسط

 
699. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Üç 
nəfərin duası rədd edilməz; Allahı çox xatırlayanın, məzlumun və ədalətli 
rəhbərin duası”.3 
 

٧٠٠ -  ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر كالنِ مسِ بأَن نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »ةاِإلقَامو اَألذَان نيب دراُء الَ يعالد.« 
 
700. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Azan ilə iqamə arası edilən dua rədd olunmaz”.4    
 

Hansı zikrləri etdikdən sonra dualar qəbul olunur?  
 

٧٠١ - نسِ عنِ أَنب كالقَالَ ، م  :اَءتج مٍ أُملَيإِلَى س بِيفَقَالَ ، وسلم عليه اهللا صلى النا:  تولَ يسنِي ، اِهللا رلِّمع اتمكَل 
 .نعم ، نعم:  يقُلْ حاجتك سليه ثُم ، عشرا وكَبرِيه ، عشرا واحمديه ، عشرا اللَّه سبحي:  قَالَ ؟ صالَتي في بِهِن أَدعو

 
                                                 
1 Əbu Davud, 2540, 2542. Hədisin “Və yağış vaxtı!” hissəsindən başqa qalan hissəsi səhihdir. 
Bax: Mişkətul-Məsabih, 672. 
2 Əbu Davud, 1536, 1538. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 596. 
3 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 7358. Silsilə əs-Səhihə, 1211. 
4 Əhməd, 12200, 12221. Hədis səhihdir. Bax: İrvaul-Ğalil, 244. 
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701. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Ummu Suleym Pey-
ğəmbərin � yanına gəlib belə dedi: “Ey Allahın Elçisi, mənə namazımda 
deyəcəyim bəzi kəlmələr öyrət!” Peyğəmbər � dedi: “Allahı on dəfə təsbih 
(Subhən-Allah), on dəfə təhmid (Əlhəmdulilləh) və on dəfə təkbir (Allahu 
Əkbər) et. Sonra ehtiyacını istə”. Sonra (istədiklərin veriləcək mənasında): 
“Bəli, bəli”- dedi”.1 
 

Allahın əzəmətli adları 
 

٧٠٢ - نسِ عنِ أَنب كالقَالَ م تكُن عولِ مسر اللَّه  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاصسالنِى - جعلٌ - يجرو ملِّى قَائصا يفَلَم كَعر دجسو 
دهشتا وعى فَقَالَ دف هائعد مى اللَّهإِن أَلُكبِأَنَّ أَس لَك دمالَ الْح إِالَّ إِلَه تانُ أَننالْم يعدب اتومضِ الساَألرا والَلِ ذَا يامِ الْجاِإلكْرو 

 والَّذى« قَالَ. أَعلَم ورسولُه اللَّه قَالُوا. »دعا بِما تدرونَ« َألصحابِهصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  النبِى فَقَالَ. كأَسأَلُ إِنى قَيوم يا حى يا
 .»أَعطَى بِه لَسئ وإِذَا أَجاب بِه دعى إِذَا الَّذى الْعظيمِ بِاسمه اللَّه دعا لَقَد بِيده نفِْسى

 
702. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � ilə 
birlikdə oturmuşdum. Bir kişi namaz qılarkən ruku, səcdə və təşəhhüddə 
belə dua etdi: “Alla:hummə inni əs'əlukə biənnə ləkəl-həmd, lə: ilə:hə illə: 
əntəl-Mənnə:n, bədi:us-səməvə:ti val-ərd, yə: Zəl-Cələ:li val-İkra:m, yə: 
Həyyu, yə: Qayyu:m, inni əs'əlukə!2” Peyğəmbər � səhabələrinə buyurdu: 
“Onun necə dua etdiyini bilirsiniz?” Səhabələr dedilər: “Allah və Onun 
Elçisi daha yaxşı bilir!” Peyğəmbər � 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”.3 
 

 يتشهد وهو صالَته قَضى قَد جلٌر إِذَا الْمسجِد دخلَصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  اللَّه رسولَ أَنَّ حدثَه اَألدرعِ بن محجن أَنَّ - ٧٠٣
 إِنك ذُنوبِى لى تغفر أَنْ أَحد كُفُوا لَه يكُن ولَم يولَد ولَم يلد لَم الَّذى الصمد اَألحد الْواحد بِأَنك اللَّه يا أَسأَلُك إِنى اللَّهم فَقَالَ
تأَن فُورالْغ يمحولُ فَقَالَ. الرسر اللَّه  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص»قَد رغُف ثَالَثًا. »لَه. ...» لَ بِهئي إِذَا سظَمِ الَّذالْأَع همبِاس أَلَ اللَّهس لَقَد

ابأَج بِه يعإِذَا دطَى وأَع«. 
 

                                                 
1 ən-Nəsəi “Sunən” 1282, 1299, 1307. Hədisin isnadı həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 13/141, 
hədis: 3338. 
2 Tərcüməsi: Allahım, Sənə yalvarıram, həmd Sənə məxsusdur, Səndən başqa ibadətə layiq 
məbud yoxdur, Sən lütf edən, yeri, göyü icad edənsən! Ey Ucalıq və Kəramət Sahibi, ey əbədi 
Yaşayan, ey Qəyyum olan, Sənə yalvarıram! 
3 ən-Nəsəi “Sunən” 1308. Hədis səhihdir. Bax: Səhih və Daif Sunən ən-Nəsəi, 1300. 
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703. Mihcən ibn əl-Ədrai � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � məscidə girdikdə 
bir kişi namazını bitirərkən təşəhhüddə belə dua etdi: “Alla:hummə inni 
əs'əlukə yə: Alla:hu biənnəkəl-Va:hidul-Əhədus-Samədulləzi: ləm yəlid va 
ləm yu:ləd va ləm yəkun ləhu: kufuvən əhəd, ən təğfira li: zunu:bi:, innəkə 
əntəl-Ğafu:rur-Rahi:m!1” Allah Elçisi � üç dəfə dedi: “Artıq o bağışlandı!”2 
Digər rəvayətdə deyilir: “...O, Allahın ən əzəmətli adı ilə dua etdi. Bu adla 
dua edənin duası qəbul edilər və istədiyi verilər”.3 
 

٧٠٤ - ناَء عمأَس تأَنَّ بِن زِيدي النبِى  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَص »ماس اللَّه ظَمى اَألعنِ فياتنِ هيتاآلي }كُمإِلَهو إِلَه داحالَ و إِلَه 
 .}قَيومالْ الْحى هو إِالَّ إِلَه الَ اللَّه امل{ عمرانَ آلِ سورة وفَاتحةُ }الرحيم الرحمن هو إِالَّ

 

704. Əsmə bint Yəzid � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Allahın ən əzəmətli adı bu iki ayədədir: “Sizin məbudunuz Tək olan 
İlahdır. Ondan başqa məbud yoxdur, Mərhəmətlidir, Rəhmlidir (ər-
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)”.4 
 

٧٠٥ -  بِيالن عم تسٍ كُنأَن نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالَ: ص .أَلُكي أَسإِن ،وما قَيي يا حي ،اتاومالس يعدا بلٌ فَقَالَ: يجا رعفَد ،
»ابأَج بِه يعي إِذَا دالَّذ همبِاس ا اللَّهعد ،هدفِْسي بِيي نالَّذا؟ وعا دونَ بِمردأَت«. 

 
705. Ənəs � rəvayət edir ki, mən Peyğəmbər � ilə bir yerdə idim. Bir kişi 
belə dua etdi: “Yə: Bədi:as-Səmə:və:ti, Yə: Həyyu, Yə: Qayyu:mu, inni 
əs'əlukə!5” Peyğəmbər � 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”.6  
 

                                                 
1 Tərcüməsi: Allahım, Sənə yalvarıram, ey Allah! Sən Vahid, Tək, Möhtac olmayan, doğmayan, 
doğulmayan, bənzəri olmayansan! Günahlarımı bağışla, şübhəsiz ki, Sən Bağışlayan, Rəhmli-
sən! 
2 ən-Nəsəi “Sunən” 1309. Hədis səhihdir. Bax: Səhih və Daif Sunən ən-Nəsəi, 1301. 
3 İbn Macə, 3847, 3857; Əhməd, 23041, 23091. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1342.  
4 Əbu Davud, 1498; İbn Macə, 3855. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 980.  
5 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! 
6 əl-Buxari ”Ədəbul Mufrad” 705. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 546. 
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Möminlər üçün bağışlanma diləməyin fəziləti 
 

٧٠٦ - نةَ عادبنِ عب تامنِ الصع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِ«: قَالَ صم فَرغتاس نِنيمؤلْمل اتنماملُؤو باهللا كَت نٍ بِكُلِّ لَهمؤم 
نمؤموةً ةنسح« 

 
706. Ubadə ibn əs-Samit � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Kim mömin kişi və mömin qadınlar üçün bağışlanma diləyərsə, Allah hər 
mömin kişi və hər mömin qadına görə ona bir savab yazar”.1 
 

Duaları çoxaldın! 
 

٧٠٧ - يرأَبِي ه نةَعلُ اِهللا  روسقَالَ: قَالَ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهرِ « :صكْثبِ فَلْيالْكُرو دائدالش دنع اُهللا لَه بجِيتسأَنْ ي هرس نم
 ».الدعاَء في الرخاِء

 

707. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kimi sıxıntı və kədər anında duasının qəbul olunması sevindi-
rirsə, qoy xoş günündə duasını çoxaltsın”.2 
 

٧٠۸ - نةَ عشائع لُ قَالَ: قَالَتوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأَلَ إِذَا« :صس كُمدر أَحكْثا فَلْيمأَلُ فَإِنسي هبر«. 
 
708. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Biriniz Allahdan istədikdə, çox istəsin, çünki o, öz Rəbbindən istəyir”.3 
 

رب ما يكُونُ الْعبد من ربه وهو ساجِد فَأَكْثروا أَقْ" :قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمأَنَّ رسولَ اللَّه  عن أَبِي هريرةَ - ٧٠۹
 فى فَاجتهِدوا السجود وأَما عز وجلَّ الرب فيه فَعظِّموا الركُوع, فَأَما ساجِدا, أَو راكعا الْقُرآنَ أَقْرأَ أَنْ نهِيت وإِنى أَالَ""...الدعاَء

 ."لَكُم يستجاب أَنْ فَقَمن, لدعاِءا
 

709. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: 
“Bəndənin Rəbbinə ən yaxın olduğu halı onun səcdə vəziyyətidir. Odur ki, 
(səcdədə) duaları çoxaldın!”4 Digər rəvayətdə deyilir: “Mənə rukuda və 
səcdədə Quran oxumaq qadağan edildi. Siz rukuda Rəbbi � təzim edin, 

                                                 
1 ət-Tabərani “Musnəduş-Şəmiyyin” 2155. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 6026. 
2 ət-Tirmizi, 3382, 3710. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 593. 
3 İbn Hibban, 886. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1325. 
4 Muslim, 482, 744, 1111. 
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səcdədə isə çoxlu dua edin. Belə etsəniz, dualarınız daha tez qəbul 
olunar”.1 
 

Peyğəmbərə � edilən salavatın2 fəziləti  
 

٧١٠ - نةَ أَبِى عريرولَ أَنَّ هسر لَّى  اللَّهصلَّمسو هلَيع ا« قَالَ اللَّهم نم دأَح لِّمسي لَىإِالَّ ع در اللَّه لَىى عوحى رتح دأَر هلَيع 
الَمالس«. 

 
710. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Kim 
mənə salam verərsə, Allah onun salamını qaytarmağım  üçün ruhumu geri 
qaytarar”.3 
 

٧١١ - نع دبع نِ اللَّهرِ بامنِ عةَ ببِيعر نع ولُ قَالَ قَالَ أَبِيهسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها« صلَّى مص لَىع دالَةً أَحإِالَّ ص لَّتص 
هلَيكَةُ عالَئا الْمم امد صلِّىي لَىلَّ عقفَلْي دبع نم كذَل أَو ركْثيل.«  

 
711. Abdullah ibn Amir ibn Rabia atasından � rəvayət edir ki, Allah Elçisi 
� belə buyurdu: “Mənə salavat edən elə bir kəs yoxdur ki, mənə salavat 
etdiyi müddətdə mələklər ona xeyir-dua etməsinlər. Qul bunu istər çox, 
istərsə də az etsin”.4 
 

 عشر علَيه اللَّه صلَّى واحدةً صالَةً علَى صلَّى من« صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ مالك بن أَنس حدثَنا - ٧١٢
اتلَوص طَّتحو هنع رشي عطخئَات تعفرو لَه رشع اتجرد«. 

 
712. Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: 
“Kim mənə bir dəfə salavat edərsə, Allah ona on dəfə salavat edər, onun 
on günahı silinər və o, on dərəcə yüksələr”.5 
 

٧١٣ - نكْرٍ أَبِي علُ قَالَ: قَالَ بوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوا« :صرالَةَ أَكْثالص لَيكَّلَ اَهللا فَإِنَّ علَكاً بِي وم دنرِي، عفَإِذَا قَب 
 .»الساعةَ علَيك صلَّى نفُالَ ابن فُالَنَ إِنَّ! محمد يا: الْملَك ذَلك لي قَالَ أُمتي، من رجلٌ علَى صلِّى

 

                                                 
1 Muslim, 479, 738, 1102; Əbu Davud, 876; Əhməd, 1900.  
2 Salavat kəlməsi “dua” mənasındadır. Uca Allahın bəndəsinə salavat etməsi onu tərif etməsi 
deməkdir. 
3 Əbu Davud, 2043. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2266. 
4 Əhməd, 15727,16097. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 5744. 
5 ən-Nəsəi “Sunən” 1297, 1305. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1657. 
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713. Rəvayət edilir ki, Əbu Bəkr � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Mənə salavat etməyi çoxaldın! Həqiqətən, Allah bir mələyi qəbrimin 
yanında mənə müvəkkil etmişdir. Ümmətimdən bir kişi mənə salavat 
etdikdə həmin mələk mənə deyir: “Ey Muhəmməd! İndicə filankəsin oğlu 
filankəs sənə salavat etdi”.1 
 

٧١٤ - نع يدعنِ سرٍ بيمع ،ارِيصاَألن نع كَانَ أَبِيها ورِيدولُ قَالَ: قَالَ بساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :»نلَّى مص لَيع نيأُ متم 
 عشر عنه ومحا حسنات، عشر بِها لَه وكَتب درجات، عشر بِها ورفَعه صلَوات، عشر بِها علَيه اللَّه صلَّى قَلْبِه، من مخلصا صالَةً

ئَاتيس«. 
 

714. Səid ibn Umeyr əl-Ənsari Bədr əhlindən olan atasından � rəvayət edir 
ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Ümmətimdən hər kim mənə qəlbindəki 
ixlasla salavat göndərərsə, Allah buna görə ona on dəfə salavat edər, onun 
məqamını on dərəcə qaldırar, ona on savab yazar və onun on günahını 
silər”.2  
 

خرج يتبرز فَلَم يجِد أَحدا يتبعه، فَخرج عمر  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمنسا، ومالك بن أَوسِ بنِ الْحدثَان، أَنَّ النبِي سمعت أَ - ٧١٥
رأْسه فَقَالَ:  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمفَجلَس وراَءه، حتى رفَع النبِي فَاتبعه بِفَخارة أَو مطْهرة، فَوجده ساجِدا في مسربٍ، فَتنحى 

عشرا ،  جاَءنِي فَقَالَ: من صلَّى علَيك واحدةً صلَّى اللَّه علَيه أَحسنت يا عمر حني وجدتنِي ساجِدا فَتنحيت عني، إِنَّ جِبرِيلَ«
اتجرد رشع لَه فَعرو«. 

 

715. Ənəs və Malik ibn Ovs əl-Hədəsan � demişdir: “Bir dəfə Peyğəm-
bər � subaşına çıxdı və kimsənin onu təqib etdiyini görmədi. Bu əsnada 
Ömər cürdək, yaxud aftafa götürüb onun arxasınca getdi. Ömər onu su 
hovuzunun yanında səcdəyə qapanmış gördü. Ömər geri çəkilib onun arxa 
tərəfində oturdu. Nəhayət, o, başını səcdədən qaldırıb dedi: “Əhsən sənə, 
ey Ömər! Mənim səcdəyə qapandığımı görüb məndən aralandın. Cəbrail 
� yanıma gəlib dedi: “Kim sənə bir salavat desə, Allah ona on salavat 
yetirər və onun üçün on dərəcə yüksəldər”.3 
 

Cəhənnəmdən sığınıb Cənnəti istəyən 
 

٧١٦ - نةَ أَبِي عريرلُ قَالَ: قَالَ هوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها« :صم ارجتاس دبع نارِ مالن عبس رمي اتمٍ فوإِالَّ ي قَالَت ارا: الني 

                                                 
1 əd-Deyləmi, 1/31. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1530. 
2 ən-Nəsəi “Sunənul-Kubra” 9809. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 3360. 
3 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 642. Hədis həsəndir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 499. 
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بإِنَّ! ر كدبفُالَناً ع قَد كارجتي اسنم ،هالَ فَأَجِرسأَلُ ود اهللا يبةَ عني الْجمٍ فوي عبس اترإِالَّ م ةُ قَالَتنا: الْجي بإِنَّ! ر كدبع 
 .»لْهفَأَدخ سأَلَنِي فُالَناً

 

716. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Qul bir gündə yeddi dəfə Cəhənnəmdən qorunmağını istəsə, 
Cəhənnəm 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 
(Cənnətə) daxil et!”1 
 

٧١٧ -  ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر كالنِ مسِ بأَن نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةَ ثَالَثَ« صنالْج أَلَ اللَّهس نم  لْهخأَد مةُ اللَّهنالْج قَالَت اترم
 ».الْجنةَ. ومنِ استجار من النارِ ثَالَثَ مرات قَالَت النار اللَّهم أَجِره من النارِ

 

717. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurmuşdur: “Kim Allahdan üç dəfə Cənnəti istəyərsə, Cənnət deyər: 
“Allahım, onu Cənnətə daxil et!” Kim də Allahdan üç dəfə Cəhənnəmdən 
qorunmağını istəyərsə, Cəhənnəm deyər: “Allahım, onu Cəhənnəmdən 
qoru!”2 
 

Zikrin fəziləti 
 

 .الْميت"نبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: "مثَلُ الَّذي يذْكُر ربه والَّذي لَا يذْكُر ربه مثَلُ الْحي وعن أَبِي موسى قَالَ قَالَ ال - ٧١۸
 

718. Əbu Musa � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Rəbbini 
yad edənlə Rəbbini yad etməyənin misalı diri ilə ölünün misalına bənzə-
yir”.3 
 

٧١۹ - نة أَبِى عريرنِ  هع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ« قَالَ ص لَّ اللَّهجو زقُولُ عا يأَن عى مدبإِذَا ع ونِى هذَكَر كَترحتبِى و 
اهفَتش« 

 

719. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Allah � 
buyurur: “Qulum dodaqlarını tərpədərək Məni yad etdikcə Mən onun-
layam”.1  

                                                 
1 İshaq ibn Rahaveyh, 213; ət-Tayəlisi, 2702; Əbu Yalə, 6192. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-
Səhihə, 2506. 
2 ət-Tirmizi, 2572, 2772. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6275. 
3 əl-Buxari, 6044, 6407.  
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 اآلخرِ اللَّيلِ جوف فى لْعبدا من الرب يكُونُ ما أَقْرب« يقُولُصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  النبِى سمع أَنه عبسةَ بن عمرو حدثَنِى - ٧٢٠
فَإِن تطَعتكُونَ أَنْ است نمم ذْكُري ى اللَّهف لْكت ةاعالس فَكُن«. 

 
720. Amr ibn Abəsə � rəvayət edir ki, Peyğəmbərin � belə buyurduğunu 
eşitmişdir: “Rəbbin qula ən yaxın olan vaxtı gecənin axırıdır. Əgər o vaxt 
Allahı zikr edənlərdən olmağı bacarırsansa, ol!”2  
 

٧٢١ - نةَ أَبِى عريرقَالَ قَالَ ه بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ« صي الَى اللَّهعا تأَن دنع ى ظَندبا بِى، عأَنو هعنِى، إِذَا مفَإِنْ ذَكَر 
 وإِنْ ذراعا، إِلَيه تقَربت بِشبرٍ إِلَى تقَرب وإِنْ منهم، خيرٍ مٍأل فى ذَكَرته مٍأل فى ذَكَرنِى وإِنْ نفِْسى، فى ذَكَرته نفِْسه فى ىذَكَرنِ
بقَرت ا إِلَىاعرذ تبقَرت ها، إِلَياعإِنْ بانِى وى أَتشمي هتيلَةً أَتوره« 

 

721. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Peyğəmbər � belə dedi: 
“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 yaxınlaşaram. O, 
Mənə bir dirsək yaxınlaşsa, Mən ona bir qulac yaxınlaşaram. O, Mənə 
doğru yeriyərək gəlsə, Mən ona doğru yüyürərək gələrəm”.3 
 

 والنجوم والْقَمر الشمس يراعونَ الَّذين اللَّه عباد خيار إِنَّ« صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ أَوفَى أَبِى ابنِ عنِ - ٧٢٢
 .»وجلَّ عز اللَّه لذكْرِ واَألظلَّةَ

 
722. Rəvayət edilir ki, İbn Əbu Əufə � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Allahın ən xeyirli bəndələri günəşi, ayı, ulduzları və kölgəlik-
ləri Allahı � zikr etmək üçün istifadə edənlərdir”.4 
 

يقُولُ إِذَا دخلَ الرجلُ بيته فَذَكَر اللَّه عند دخوله وعند طَعامه  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمسمع النبِي  عبد اللَّه أَنه عن جابِرِ بنِ - ٧٢٣
ه عند دخوله قَالَ الشيطَانُ أَدركْتم الْمبِيت وإِذَا لَم يذْكُر اللَّه عند قَالَ الشيطَانُ لَا مبِيت لَكُم ولَا عشاَء وإِذَا دخلَ فَلَم يذْكُر اللَّ

 . طَعامه قَالَ أَدركْتم الْمبِيت والْعشاَء
 
                                                                                                                                 
1 İbn Macə, 3792, 3924; Əhməd, 10989, 11267. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 2285. 
2 ət-Tirmizi, 3579, 3928. Hədis səhihdir. Bax:Səhih əl-Cami, 1173. 
3 əl-Buxari, 6856, 7405. 
4 əl-Hakim, 163; əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 1656, 1854. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Silsilə 
əs-Səhihə, 3440. 
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723. Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah � Allah Elçisinin � belə 
buyurduğunu eşitmişdir: “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 etməzsə, şeytan belə deyir: “Həm gecələməyə, həm də yaşa-
mağa yeriniz var”.1 
 

لَّه ما قَالَ آل سنا نذْكُر اللَّه.عن أَبِى سعيد الْخدرِى قَالَ خرج معاوِيةُ علَى حلْقَة فى الْمسجِد فَقَالَ ما أَجلَسكُم قَالُوا جلَ - ٧٢٤
صلَّى كُم وما كَانَ أَحد بِمنزِلَتى من رسولِ اللَّه أَجلَسكُم إِالَّ ذَاك قَالُوا واللَّه ما أَجلَسنا إِالَّ ذَاك. قَالَ أَما إِنى لَم أَستحلفْكُم تهمةً لَ

لَّمسو هلَيع اللَّه نيثًا مدح هنأَقَلَّ ع ولَ اللَّهسإِنَّ رى ولَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالَ  ص ابِهحأَص نم لْقَةلَى حع جرخ»كُملَسا أَجقَالُوا ». م
قَالُوا واللَّه ما أَجلَسنا إِالَّ ذَاك. ». لَسكُم إِالَّ ذَاكآللَّه ما أَج«جلَسنا نذْكُر اللَّه ونحمده علَى ما هدانا لِإلسالَمِ ومن بِه علَينا. قَالَ 

 ».يباهى بِكُم الْمالَئكَةَ عز وجلَّأَما إِنى لَم أَستحلفْكُم تهمةً لَكُم ولَكنه أَتانِى جِبرِيلُ فَأَخبرنِى أَنَّ اللَّه «قَالَ 

 
724. Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Bir gün Muaviyə 
məsciddə (elm üçün) toplanmış bir dəstənin yanına gəldi və dedi: “Sizi 
belə oturdan nədir?” Onlar dedilər: “Oturub Allahı zikr edirik”. Muaviyə 
dedi: “Deyin: “Allaha and olsun ki, bizi burda oturdan yalnız budur!” 
Onlar dedilər: “Allaha and olsun ki, bizi burda oturdan yalnız budur!” 
Muaviyə dedi: “Sizə and içdirməyim sizə inanmadığıma görə deyil. Allah 
Elçisinin � yanında tutduğum məqama baxmayaraq, məndən az hədis 
rəvayət edən yoxdur. Bir dəfə Allah Elçisi � məsciddə (elm üçün) top-
lanmış 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 � 
soruşdu: “Deyin: “Allaha and olsun ki, bizi burda oturdan yalnız budur!” 
Onlar dedilər: “Allaha and olsun ki, bizi burda oturdan yalnız budur!” 
Allah Elçisi � buyurdu: “Sizə and içdirməyim sizə inanmadığıma görə 
deyil. Lakin, Cəbrail yanıma gəlib Allahın � mələklərin qarşısında sizinlə 
öyündüyünü xəbər verdi”.2 
 

٧٢٥ - ناِء أَبِى عدرقَالَ قَالَ الد بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأَالَ« ص ئُكُمبرِ أُنيبِخ كُمالما أَعكَاهأَزو دنع كُميكلا مهفَعأَرى وف 
كُماتجرد يخور لَكُم نفَاقِ مبِ إِنرِقِ الذَّهالْوو ريخو لَكُم نا أَنْ ملْقَوت كُمودوا عرِبضفَت ماقَهنوا أَعرِبضيو اقَكُمنلَى قَالُوا. »أَعب .

                                                 
1 Muslim, 2018, 3762, 5381. 
2 Muslim, 4869, 7032. 
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 .اللَّه ذكْرِ من اللَّه ابِعذَ من أَنجى شىٌء ما جبلٍ بن معاذُ فَقَالَ. »تعالَى اللَّه ذكْر« قَالَ
 
725. Əbu əd-Dərdə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � buyurdu: “Sizə əməl-
lərinizin ən xeyirlisi, Hökmdarınızın dərgahında ən təmizi, dərəcələriniz-
dən ən yüksəyi, sizin üçün qızıl, gümüş xərcləməkdən, düşməninizlə 
qarşılaşıb onların boyunlarını vurmağınızdan, onların da sizin boyunları-
nızı vurmasından daha xeyirlisini bildirimmi?” Səhabələr: “Bəli”- dedilər. 
O buyurdu: “Bu, Uca Allahı zikr etməkdir”. Muaz ibn Cəbəl dedi: “Allahın 
əzabından xilas edən ən yaxşı (vasitə) Allahı zikr etməkdir”.1 
 

٧٢٦ - نةَ عقْبنِ عرٍ بامقَالَ: قَالَ ع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها« :صم نبٍ ماكلُوا رخي يف رِهسيبِاِهللا م كْرِهذكَانَ إِالَّ و فهدر 
،لَكالَ ملُوا وخعرٍ يبِش وِهحنكَانَ إِالَّ و فهدطَانٌ ريش«. 

 
726. Rəvayət edilir ki, Uqbə ibn Amir � demişdir: “Peyğəmbər � belə 
buyurdu: “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”.2 
 

٧٢٧ -  ولُ اللَّهسةَ قَالَ كَانَ رريرأَبِى ه نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهانُ فَقَالَ  صدمج قَالُ لَهلٍ يبلَى جع ركَّةَ فَمى طَرِيقِ مف ِسريي
الَّذين يهترون «..».الذَّاكرونَ اللَّه كَثريا والذَّاكرات«قَالُوا وما الْمفَردونَ يا رسولَ اللَّه قَالَ ». سريوا هذَا جمدانُ سبق الْمفَردونَ«

 ».في ذكْرِ اِهللا

 
727. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � Məkkə 
yolunda gedərkən Cumdən adlı bir dağın yanından keçdi və buyurdu: 
“Gedin, bu Cumdəndir! Mufərridlər (Allahı təkləşdirənlər) hamını geridə 
qoydular”. Səhabələr dedilər: “Mufərridlər kimlərdir, ey Allahın Elçisi?” O 
buyurdu: “Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlar”. 3  Digər rəvayətdə 
deyilir: “Özlərini Allahı zikr etməyə həsr edənlər”.4 
 

٧٢۸ - نع دبع نِ اللَّهب رمنِ عع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هقُولُ كَانَ أَنكُلِّ إِنَّ: يٍء ليقَالَةً شإِنَّ, صقَالَةَ والْقُلُوبِ ص كْرذ اللَّه 
                                                 
1 ət-Tirmizi, 3377, 3704. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1493. 
2 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 895. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 5706. 
3 Muslim, 4834, 6984. 
4 Əhməd, 8273. Şueyb əl-Arnavut isnadını Muslimin şərtlərinə görə səhih olduğunu bildirmiş-
dir. 
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 يضرِب أَنْ إِالَّ, الْجِهاد والَ: قَالَ اللَّه؟ سبِيلِ في الْجِهاد والَ: قَالُوا اللَّه ذكْرِ من اللَّه عذَابِ من أَنجى شىٍء من وما, عز وجلَّ
هفيى بِستح عقَطني.  

 
728. Abdullah ibn Ömər � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Həqiqətən, hər bir şeyin təmizləyicisi var. Qəlblərin təmizləyicisi Allahı 
� zikr etməkdir. Allahın əzabından Allahı zikr etməkdən daha çox xilas 
edən başqa bir şey yoxdur”. Səhabələr dedilər: “Allah yolunda cihad 
etməkdən də?” O buyurdu: “Cihad etməkdən də. Yalnız öldürülənə qədər 
qılıncı ilə döyüşən istisnadır”.1 
 

 و ينفقَه أَنْ بِالْمالِ بخلَ يكَابِده أَنْ اللَّيلُ عن منكُم عجز من: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ - ٧٢۹
نبنِ جع ودأَنْ الْع هداهجي ركْثكْرِ فَلْياهللا ذ. 

 

729. Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Allah Elçisi � belə bu-
yurdu: “Kim gecə (namaza) qalxmağa çətinlik çəkər, malı xərcləməyə xə-
sislik edər və ya düşmənlə vuruşmaqdan qorxarsa, Allahı çox zikr etsin”.2 
 

٧٣٠ - نسِ عنِ أَنب كالولُ قَالَ قَالَ مسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهَألنْ« ص دأَقْع عمٍ مونَ قَوذْكُري الَى اللَّهعت نم الَةص اةدى الْغتح 
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«. 

 
730. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Sübh namazından gün çıxana qədər Uca Allahı zikr edən cama-
atla 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 
sevimlidir“.3  
 

Allahı çox zikr edənlər 
 

٧٣١ -  ولُ اللَّهسةَ قَاالَ قَالَ رريرأَبِى هو يدعأَبِى س نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »لِ فَصاللَّي نم لَهلُ أَهجقَظَ الرلَّى إِذَا أَيص ا أَولَّي
اترالذَّاكو رِينى الذَّاكا فبا كُتيعمنِ جيتكْعر.« 

                                                 
1 əl-Beyhəqi “Dəvətul-Kəbir” 19. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1495. 
2 əl-Bəzzər, 4904. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1496. 
3 Əbu Davud, 3667, 3669. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2916. 
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731. Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri və Əbu Hureyra � demişlər: 
“Allah Elçisi � belə buyurdu: “Kişi gecə vaxtı öz zövcəsini oyadar, birlikdə 
və ya ayrılıqda iki rükət namaz qılarlarsa, Allahı çox zikr edən kişilərdən 
və Allahı çox zikr edən qadınlardan yazılmış olarlar”.1 
 

Dilin Allahın zikrindən qurumasın! 
 

٧٣٢ - نع دبنِ اِهللا عر بسب اَء: قَالَ نِيازِالْمج انابِيرلِ إِلَى أَعوساِهللا ر لَّى اللَّهص لَّمسو هلَيا فَقَالَ عمدها: أَحلَ يوساِهللا ر أَي 
 من رطْب ولسانك الدنيا تفَارِق أَنْ« :قَالَ خير الْعملِ أَي: اآلخر وقَالَ. »عمله وحسن عمره طَالَ لمن طُوبى« :قَالَ خير الناسِ
 .»اِهللا ذكْرِ

 
732. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Busr əl-Məzini � demişdir: “İki bədəvi 
Allah Elçisinin � 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 � buyur-
du: “Dünyadan dilin Allahın zikrindən islaq halda ayrıl”.2 
 

 إِلَى أَحب لِاَألعما أَي: قُلْت أَنْ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ علَيه فَارقْت كَالمٍ آخر إِنَّ: لَهم قَالَ جبلٍ بن معاذَ أن - ٧٣٣
  "اللَّه ذكْرِ من رطْب ولسانك تموت أَنْ" :قَالَ اللَّه؟

 
733. Rəvayət edilir ki, Muaz ibn Cəbəl � demişdir: “Allah Elçisindən � ay-
rılarkən son eşitdiyim kəlmə “hansı əməl Allaha daha sevimlidir?”- sualı-
ma “ölənə qədər dilin Allahı zikr etməkdən qurumasın”- cavabını vermə-
sidir”.3 
 

الَ «بِه. قَالَ أَنَّ رجالً قَالَ يا رسولَ اللَّه إِنَّ شرائع اِإلسالَمِ قَد كَثُرت علَى فَأَخبِرنِى بِشىٍء أَتشبثُ  عن عبد اللَّه بنِ بسرٍ - ٧٣٤
الُ لزيكْرِ اللَّهذ نا مطْبر كانس.« 

 
734. 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 

                                                 
1 Əbu Davud, 1309, 1311. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1238. 
2 Əbu Nueym “Hilyətul-Əuliyə” 355. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3282. 
3  ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 208, 16634. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-
Tərhib, 1492. 
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bərk yapışım”. Peyğəmbər � buyurdu: “Çalış, dilin daim Allahı zikr et-
məklə islaq qalsın!1”2 
 

٧٤٥ - نع دبنِ اِهللا عالَمٍ بى قَالَ: قَالَ سوسم المالس هلَيا:  عبِ، يا رم كْري الشي الَّذغبنى الَ: قَالَ لَك، يوسا مالُ يزك يانسل 
  ذكْرِي من رطْبا

 
735. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Səlam � demişdir: “Musa � belə 
buyurmuşdur: “Ya Rəbb! Sənə layiq olan şükür nədir?” Allah buyurdu: 
“Ey Musa, dilin Məni zikr etməkdən qurumasın!”3 
 

Azanı eşidən zaman deyilən zikr 
 

أَنه قَالَ من قَالَ حني يسمع الْمؤذِّنَ أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه  لَيه وسلَّمصلَّى اللَّه ععن رسولِ اللَّه  عن سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ - ٧٣٦
بِالْإِسولًا وسر دمحبِما وبر بِاللَّه يتضر ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو لَه رِيكلَا ش هدحو را غُفينلَامِ دهبذَن لَه  

 
736. Səd ibn Əbu Vəqqas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyur-
muşdur: “Kim azanı eşidərək: “Əşhədu əl-lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu lə: 
şəri:kə ləhu və ənnə Muhəmmədən abduhu va rasu:luhu, radi:tu billə:hi 
Rabbən və bi Muhəmmədin rasu:lən, va bil-İslə:mi di:nən!4”- deyərsə, 
günahları bağışlanar”.5 
 

٧٣٧ - عما سةَ أَبريرقُولُ ها يكُن عولِ مسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ى بِالَلٌ فَقَامادنا يفَلَم كَتولُ قَالَ سسر اللَّه  لَّى اللَّهص
 هلَيعلَّمسو »نثْلَ قَالَ مذَا ما هينقلَ يخةَ دنالْج«. 

 

                                                 
1 Hədisdə Peyğəmbər � qeyd edilən adama ibadətləri tərk etməyi yox, zikri artırmağı nəsihət 
edir. Belə ki, mömin adam bu ibadətləri yerinə yetirməkdə zəiflik göstərdiyi zaman bu zikrləri 
yerinə yetirməlidir ki, zikrlər sayəsində onun qəlbi qidalansın, rahatlıq tapsın və fəallığı artsın. 
Belə olduqda, ibadətlər ona ağır gəlməyəcək. Uca Allah buyurur: “Bilin ki, qəlblər ancaq 
Allahı zikr etməklə rahatlıq tapır”. (ər-Rad, 28).  
2 ət-Tirmizi, 3375, 3702. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 7700. 
3 İbn Əbud-Dunyə “əş-Şukur” 39; Əbu Yalə “Tabaqat əl-Hənəbilə” 1/194; İbn Mubarək “əz-
Zuhd” 942. Əsər səhihdir. 
4 Tərcüməsi: Mən də şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud 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; № 421, 422). 
5 Muslim, 386, 579, 877. 
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737. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � buyurur: “Allah Elçisi � ilə birlikdə 
idik. Bilal ayağa qalxaraq azan oxumağa başladı. Azanı bitirdikdə Allah 
Elçisi � buyurdu: “Kim bunu yəqinliklə təkrar edərsə, Cənnətə girər”.1 
 

إِذَا قَالَ الْمؤذِّنُ اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر فَقَالَ أَحدكُم اللَّه أَكْبر اللَّه  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه  عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ - ٧٣۸
ه قَالَ أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ نْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه قَالَ أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ثُم قَالَ أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَّأَكْبر ثُم قَالَ أَشهد أَ

ه ثُم قَالَ حي علَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه ثُم قَالَ اللَّه أَكْبر اللَّه ثُم قَالَ حي علَى الصلَاة قَالَ لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّ
إِلَّا اللَّه قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه قَالَ لَا إِلَه ثُم رأَكْب اللَّه رأَكْب قَالَ اللَّه رأَكْب اللَّهقَلْبِه نةَ  منلَ الْجخد 

 
738. Rəvayət edilir ki, Ömər ibn Xəttab � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurmuşdur: “Müəzzin: “Alla:hu Əkbər, Alla:hu Əkbər”- dedikdə, 
sizdən biriniz “Alla:hu Əkbər, Alla:hu Əkbər”- deyərsə; müəzzin: 
“Əşhədu əl-lə: ilə:hə illəllah” dedikdə, o da “Əşhədu əl-lə: ilə:hə illəllah”- 
deyərsə; müəzzin: “Əşhədu ənnə Muhəmmədən Rasu:lullah”- dedikdə, o 
da “Əşhədu ənnə Muhəmmədən Rasu:lullah”- deyərsə; müəzzin: “Həyyə 
aləs-saləh”- dedikdə, o: “Lə: həulə va lə: quvvətə illə: billəh” deyərsə; 
müəzzin: “Həyyə aləl-fələh”- dedikdə, o: “Lə: həulə va lə: quvvətə illə: 
billəh”- deyərsə; müəzzin: “Alla:hu Əkbər, Alla:hu Əkbər”- dedikdə, o da 
“Alla:hu Əkbər, Alla:hu Əkbər”- deyərsə; müəzzin: “Lə: ilə:hə illəllah” 
dedikdə, o da ürəkdən “Lə: ilə:hə illəllah”- deyərsə, Cənnətə girər”.2 
 

“əl-Vasilə” məqamı 
 

٧٣۹ - هاصِ أَننِ الْعرِو بمنِ عب اللَّه دبع نع  بِيالن عمسلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  قُولُ ثُما يثْلَ مذِّنَ فَقُولُوا مؤالْم متعمقُولُ إِذَا سي
نزِلَةٌ في الْجنة لَا تنبغي إِلَّا لعبد من إِنه من صلَّى علَي صلَاةً صلَّى اللَّه علَيه بِها عشرا ثُم سلُوا اللَّه لي الْوسيلَةَ فَإِنها مصلُّوا علَي فَ

ي الْوأَلَ لس نفَم وا هو أَنْ أَكُونَ أَنجأَرو اللَّه ادبةُعفَاعالش لَه لَّتيلَةَ حس 
 
739. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr ibn əl-As � Peyğəmbərin belə 
dediyini eşitmişdir: “Müəzzinin azan verdiyini eşitdiyiniz zaman siz də 
onun dediklərini təkrar edin, sonra da mənə salavat deyin. Kim mənə bir 
salavat edərsə, Allah ona bunun sayəsində on salavat edər. Sonra Allahdan 
mənim üçün “əl-Vasilə” (məqamını) istəyin. Həqiqətən, o, Cənnətdə 
Allahın qullarından bir qul üçün layiq görülmüş bir yerdir. Mən ümid 

                                                 
1 ən-Nəsəi “Sunən” 674, 682. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 676. 
2 Muslim, 385, 578, 876. 
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edirəm ki, o yer mənə veriləcəkdir. Kim mənim üçün “əl-Vasilə” (məqa-
mını) istəyərsə, şəfaətimə nail olar”.1 
 

٧٤٠ - نأَبِي ع يدعس رِيدلُ قَالَ: قَالَ الْخوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيلةُ«: صسةٌ الْوجرد دناِهللا، ع سا لَيقهةٌ، فَوجرلوا داَهللا فَس 
 .»سيلَةَالْو يؤتينِي أَنْ

 
740. Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “əl-Vasilə” (məqamı) Allahın dərgahında elə bir dərəcədir ki, 
ondan üstün bir dərəcə yoxdur. Elə isə Allaha dua edin ki, “əl-Vasilə” 
(məqamını) mənə versin”.2 
 

٧٤١ -  نعاللَّه دبنِ عابِرِ بج  ولَ اللَّهسأَنَّ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص: » ةامالت ةوعالد هذه بر ماَء اللَّهدالن عمسي نيقَالَ ح نم
   .»وابعثْه مقَاما محمودا الَّذى وعدته، حلَّت لَه شفَاعتى يوم الْقيامةوالصالَة الْقَائمة آت محمدا الْوسيلَةَ والْفَضيلَةَ 

 
741. Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Kim azanı eşitdikdə3: “Alla:hummə Rabbə hə:zihid-də'vətit-tə:mmə, vas-
salə:til-qa:imə, ə:ti Muhəmmədənil-vasi:lətə val-fədi:lətə, vab'ashu məqa:-
mən məhmu:dənilləzi: vəadtəhu!”4- deyərsə, Qiyamət günü mənim şəfaə-
timə qovuşar”.5 
 

Dəstəmazdan sonra deyilən zikr 
 

 يوم نورا لَه كَانت أنزلت كَما الْكَهف سورة قَرأَ من«: لَيه وسلَّمصلَّى اللَّه ع اهللا رسول قَالَ: قَالَ الْخدرِي سعيد أيب عن - ٧٤٢
 اللَّهم سبحانك: قَالَ مثَّ توضأَ و من علَيه، يسلط مل الدجال خرج مثَّ آخرها من آيات عشر قَرأَ ومن مكَّة، إِلَى مقَامه من الْقيامة

كدمبِحأَ ودهلَا أَنْ ش إلَّا إلَه تأَن كرفغتأَس وبأَتو كإلَي بي كُتف قر ثُم عٍ طُبِعبِطَاب فَلَم ركْسمِ إلَى يوي ةاميالْق« 
 
742. Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim “əl-Kəhf” surəsini nazil olduğu kimi oxuyarsa, bu, onun 
üçün Qiyamət günü durduğu yerdən Məkkəyə qədər nur olacaq. Kim 

                                                 
1 Muslim, 384, 577, 875. 
2 Əhməd, 11783, 11800. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 3571. 
3 Yəni azanı tam eşitdikdən sonra deyilir. Peyğəmbər belə buyurur: “Müəzzinin dediklərini 
deyin, sonra mənim üçün Allahdan vəsilə istəyin”. (Muslim, 577, 875). 
4 Tərcüməsi: Bu tam dəvətin və qılınacaq namazın Rəbbi olan Allahım! Muhəmmədə vasitəçilik 
haqqı və fəzilət ver. Onu vəd etdiyin təriflənən məqama çatdır! 
5 əl-Buxari, 579, 614. 
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onun axırıncı on ayəsini oxuyar, sonra Dəccal peyda olarsa, ona təsir gös-
tərə bilməz. Kim dəstəmaz alıb bu duanı: “Subhə:nəkə Alla:hummə və 
bihəmdikə, əşhədu əl-lə: ilə:hə illə: əntə, əstəğfirukə va ətu:bu ileyk1”– de-
yərsə, dəri2 üzərinə yazılıb möhür vurular və Qiyamətə qədər sınmaz”.3 
 

Məscidə girərkən edilən zikr 
 

٧٤٣ - اللَّه دبع ناصِ عنِ الْعرِو بمنِ عب  بِيالن نعع لَّى اللَّهصلَّمسو هقَالَ  لَي جِدسلَ الْمخكَانَ إِذَا د هيمِ، :«أَنظالْع وذُ بِاللَّهأَع
انُ: حفظَ فَإِذَا قَالَ ذَلك قَالَ الشيطَ« قَالَ:». نعم:«قُلْت ». أَقَطْ؟«قَالَ: ». وبِوجهِه الْكَرِميِ، وسلْطَانِه الْقَدميِ من الشيطَان الرجِيمِ

 ».مني سائر الْيومِ
 

743. Abdullah ibn Amr ibn əl-As � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � 
məscidə girərkən dedi: “Əu:zu billə:hil-Azi:m va bivachihil-Kəri:m va 
sulta:nihil-qadi:m minəş-şeyta:nir-raci:m!4” (Məscidə girərkən) bunu söylə-
dikdə şeytan belə deyir: “O, günün qalan hissəsini də məndən qorundu”.5 
 

Namazda edilən duaların fəziləti 
 

٧٤٤ - نس عاَء قَالَ أَنلٌ ججر بِىالنو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى صف الَةفَقَالَ الص دمالْح لَّهداً لمرياً حباً كَثطَي اربكاًم يها. فى فَلَمقَض 
بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالَةَ صقَالَ الص »كُملُ أَيةَ الْقَائمكَذَا كَذَا كَلقَالَ. »و مفَأَر ما - قَالَ - الْقَوهادارٍ ثَالَثَ فَأَعرلٌ فَقَالَ مجر 

 حتى يكْتبونها كَيف دروا فَما ملَكاً عشر اثْنا ابتدرها لَقَد« صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِى فَقَالَ قَالَ. الْخير إِالَّ بِها أَردت وما قُلْتها أَنا
 »عبدى قَالَ كَما اكْتبوها قَالَ عز وجلَّ ربهم سأَلُوا

 
744. Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Peyğəmbər � namaz qılarkən bir 
kişi gəlib dedi: “Əlhəmdulillə:hi həmdən kəsi:ran tayyibən mubə:rakən 
fi:hi! 6 ” Namazı bitirdikdən sonra Peyğəmbər � soruşdu: “Bu kəlməni 
deyən kimdir?” İnsanlar susdular və o, bunu üç dəfə təkrarladı. Həmin 
kişi dedi: “Onu mən dedim və onu deməkdə də istəyim yalnız xeyir idi”. 
Peyğəmbər � dedi: “Artıq on iki mələk (onu yazmaq üçün bir-biri ilə) 
                                                 
1 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! 
2 Qədimdə yazı üçün dəri işlədirdilər. 
3 əl-Hakim, 564, 2072. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 220, 1473. 
4 Tərcüməsi: Qovulmuş şeytandan Əzəmətli Allaha, Onun kəramətli Üzünə və Onun əzəli 
hökmranlığına sığınıram. 
5 Əbu Davud, 466. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 749. 
6 Tərcüməsi: Allaha həmd olsun, özü də çoxlu, xoş, mübarək bir həmd! 
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yarışdılar, lakin onu necə yazacaqlarını bilmədilər. Nəhayət, Rəblərindən 
� soruşdular. O da: “Qulumun söylədiyi kimi yazın!”- deyə buyurdu”.1 
 

 للَّه والْحمد كَبِريا أَكْبر اللَّه الْقَومِ من رجلٌ قَالَ إِذْ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولِ مع نصلِّى نحن بينما قَالَ عمر ابنِ عنِ - ٧٤٥
 يا أَنا الْقَومِ من رجلٌ فَقَالَ. »وكَذَا كَذَا الْقَائلُ منِ« صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ فَقَالَ. وأَصيالً كْرةًب اللَّه وسبحانَ كَثريا

صلَّى اللَّه علَيه  اللَّه رسولِ من سمعتهن منذُ تهنتركْ ما عمر ابن قَالَ. »السماِء أَبواب لَها فُتحت لَها عجِبت« قَالَ. اللَّه رسولَ
لَّمسو. 

 

745. Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Biz Allah Elçisi � ilə 
namaz qılarkən camaatdan bir kişi (dua edərək) belə dedi: “Alla:hu əkbəru 
kəbi:ran, valhəmdulillə:hi kəsi:ran, va subhə:n-Alla:hi bukratən va əsi:-
lən!2” Allah Elçisi � dedi: “Filan-filan kəlmələri deyən kim idi?” Camaat-
dan bir kişi dedi: “Mən idim, ey Allahın Elçisi!” Peyğəmbər � buyurdu: 
“Buna təəccüb etdim - və ya bu mənada sözlər dedi - səma qapıları bunun 
üçün açıldı”. İbn Ömər dedi: “Bu kəlmələri Allah Elçisindən � eşitdiyim 
gündən bəri tərk etmədim”.3 
 

سمع «رأْسه من الركْعة قَالَ: فَلَما رفَع  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ: كُنا يوما نصلِّى وراَء النبِى  اعةَ بنِ رافعٍ الزرقىعن رِفَ - ٧٤٦
هدمح نمل قَالَ: ». اللَّه فرصا انفَلَم ،يهكًا فاربا مبا طَيريا كَثدمح ،دمالْح لَكا ونبر اَءهرلٌ وجقَالَ ر»كَلِّمتنِ الْما، »مقَالَ: أَن ،

 ».ثني ملَكًا يبتدرونها، أَيهم يكْتبها أَولُرأَيت بِضعةً وثَالَ«قَالَ: 
 
746. Rəvayət edilir ki, Rifəa ibn Rafi əz-Zuraqi � demişdir: “Bir dəfə biz 
Peyğəmbərin � arxasında namaz qılırdıq. O, rukudan başını qaldırıb: 
“Səmi Alla:hu limən həmidəh 4 ”- dedi. Arxasında duran bir nəfər isə: 
“Rabbənə: va ləkəl-həmd, həmdən, kəsi:ran, tayyibən, mubə:rakən fi:hi!5”- 
dedi. Peyğəmbər � namazı bitirdikdən sonra soruşdu: “Bunu deyən kim 
idi?” Səhabə: “Mən”- dedi. Onda Peyğəmbər � buyurdu: “Mən otuzdan 
çox mələk gördüm ki, bu sözü hansı biri daha tez yazacaq deyə bir-birini 
ötməyə çalışırdılar”.1 

                                                 
1 Əhməd, 12988, 13341, 13843. Şueyb əl-Arnavut isnadını əl-Buxari və Muslimin şərtlərinə görə 
səhih olduğunu bildirmişdir. 
2 Tərcüməsi: Allah ən Böyükdür, Allaha çoxlu həmd olsun, səhər-axşam Allaha təriflər olsun! 
3 Muslim, 943, 1386; ət-Tirmizi, 3592, 3941; ən-Nəsəi “Sunən” 886. 
4 Tərcüməsi: Allah Ona həmd həmd edəni eşitdi. 
5 Tərcüməsi: Ey Rəbbimiz! Sənə həmd olsun, özü də çoxlu, xoş, mübarək bir həmd! 
1 əl-Buxari, 757, 799. 
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İstiftahda1 deyilən zikrin fəziləti 
 

٧٤٧ - نع دبولُ قَالَ: قَالَ اِهللا عساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ: ص بقُولَ أَنْ اِهللا إِلَى الْكَالَمِ أَحي الْعدب :كانحبس ماللَّه 
،كدمبِحو كاربتو ،كمالَى اسعتو ،كدالَ جو إِلَه كرإِنَّ ،غَيو ضغقُولَ أَنْ اِهللا إِلَى الْكَالَمِ أَبلُ يجلِ الرجلرقِ: لات قُولُ اللَّهفَي :كلَيع 

كفْسن. 

 
747. Rəvayət edilir ki, Abdullah � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Həqiqətən, Allaha ən sevimli kəlmə qulun belə deməsidir: “Subhə:nəkə 
Alla:hummə va bihəmdikə va təbə:rakə ismukə və təa:lə: cəddukə va lə: 
ilə:hə ğayruk!2” Həqiqətən, Allahın nifrət etdiyi kəlmə isə bir kişinin digə-
rinə: ”Allahdan qorx!”- dedikdə, onun: “Get, öz işinlə məşğul ol!”- deməsi-
dir”.3 
 

Namazdan sonra edilən zikrlər 
 

٧٤۸ - نةَ أَبِى عريرذَا - ههيثُ ودةَ حبياَء أَنَّ قُتفُقَر اجِرِينها الْموولَ أَتسر اللَّه ع لَّى اللَّهصلَّمسو هفَقَالُوا لَي بلُ ذَهثُورِ أَهالد 
اتجرلَى بِالديمِ الْععالنيمِ وقا « فَقَالَ. الْممو لُّونَ قَالُوا. » ذَاكصا يلِّى كَمصونَ نومصيا وكَم ومصقُونَ ندصتيالَ وو قدصتن 

 بعدكُم من بِه وتسبِقُونَ سبقَكُم من بِه تدرِكُونَ شيئًا أُعلِّمكُم أَفَالَ « صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ الَفَقَ. نعتق والَ ويعتقُونَ
 كُلِّ دبر وتحمدونَ وتكَبرونَ تسبحونَ « قَالَ. اللَّه رسولَ يا بلَى قَالُوا. » صنعتم ما مثْلَ صنع من إِالَّ منكُم أَفْضلَ أَحد يكُونُ والَ

الَةثَالَثًا ص نيثَالَثةً ورو قَالَ. » محٍ أَبالص عجاُء فَرفُقَر اجِرِينهولِ إِلَى الْمسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالُوا ص عما سواإِخنلُ نأَه 
 هذَا فى قُتيبةَ غَير وزاد. » يشاُء من يؤتيه اللَّه فَضلُ ذَلك « صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ فَقَالَ. مثْلَه فَفَعلُوا فَعلْنا بِما اَألموالِ

يثدنِ الْحع ثنِ اللَّينِ عالَنَ ابجلَقَا ع ىمس ثْتدفَح ضعى بلذَا أَهيثَ هدفَقَالَ الْح تمها ومقَالَ إِن » حبست ثَالَثًا اللَّه نيثَالَثو 
دمحتو ثَالَثًا اللَّه نيثَالَثو ركَبتو ثَالَثًا اللَّه نيثَالَثو « .تعجحٍ أَبِى إِلَى فَرالص لَ فَقُلْته كذَ ذَلى فَأَخدفَقَالَ بِي اللَّه رانَ أَكْبحبسو 

اللَّه دمالْحو لَّهل اللَّهو رانَ أَكْبحبسو اللَّه دمالْحو لَّهى لتلُغَ حبت نم هِنيعمثَالَثَةً ج نيثَالَثقَالَ. و نالَنَ ابجع ثْتدذَا فَحبِه الْحيثد 
 .صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولِ عن هريرةَ أَبِى عن صالحٍ أَبِى عن بِمثْله فَحدثَنِى حيوةَ بن رجاَء

 
748. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Kasıb mühacirlər Allah 
Elçisinin � yanına gəlib dedilər: “Varlılar ən yüksək məqamlara və tükən-
məz nemətlərə nail oldular”. Allah Elçisi �: “Bu necə ola bilər?”– deyə 
soruşdu. Dedilər: “Onlar bizim kimi namaz qılır və bizim kimi oruc tutur-
lar. Üstəlik, onlar sədəqə verir, biz isə verə bilmirik, onlar kölə azad edir, 

                                                 
1 Namaza başlayarkən birinci təkbirdən sonra edilən açılış duası. 
2 Tərcüməsi: Allahım, Sən pak və müqəddəssən, Sənə həmd olsun, Sənin adın mübarək, Əzəmə-
tin ucadır. Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! 
3 ən-Nəsəi “Sunənul-Kubra” 10619. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2598, 2939. 
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biz isə azad edə bilmirik”. Allah Elçisi � 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?” Onlar: 
“Bəli, ey Allahın Elçisi!”– dedikdə o, belə buyurdu: “Hər (vacib) namazdan 
sonra otuz üç dəfə “Subhən-Allah”, “Əlhəmdulilləh” və “Allahu Əkbər” 
deyin!” Bir müddət keçdikdən sonra kasıb mühacirlər1 Allah Elçisinin � 
yanına gəlib dedilər: “Varlı qardaşlarımız bizim dediklərimizi eşitdilər. 
İndi onlar da bu zikrləri deyirlər”. Allah Elçisi � buyurdu: “Bu, Allahın 
lütfüdür, onu istədiyinə verər”.2 

 
٧٤۹ - نسٍ عا قَالَ أَنلَم مقَد بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةَ صيندالْم اهونَ أَتاجِرها فَقَالُوا الْمولَ يسر ا اللَّها منأَيا رمذَلَ قَوأَب نريٍ مكَث 

. كُلِّه بِاَألجرِ يذْهبوا أَنْ خفْنا حتى الْمهنإِ فى وأَشركُونا الْمؤنةَ كَفَونا لَقَد أَظْهرِهم بين نزلْنا قَومٍ من قَليلٍ من مواساةً أَحسن والَ
 .» علَيهِم وأَثْنيتم لَهم اللَّه دعوتم ما الَ « صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِى فَقَالَ

 
749. Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Peyğəmbər � Mədinəyə hicrət 
etdikdən sonra bir dəfə mühacirlər onun yanına gəlib dedilər: “Ey Allahın 
Elçisi, biz ənsar qədər malının çoxundan da, azından da olduqca çox 
xərcləyən və olduqca əliaçıq olan başqa birisini görməmişik. Onlar bizim 
qeydimizə qalmış və bizim bütün ehtiyaclarımızı ödəmişlər. Qorxuruq ki, 
savabın hamısını onlar qazana”. Peyğəmbər � buyurdu: “Xeyr, nə qədər 
ki, siz onlar üçün Allaha dua edirsiniz və (yaxşı əməllərinə görə) onları 
tərifləyirsiniz, (siz də savab qazanırsınız)”.3 
 

٧٥٠ - نع نِ بِكَعةَ برجولُ قَالَ قَالَ عسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »اتقِّبعالَ م يبخي نلُهقَائ حبسي ى اللَّهرِ فبكُلِّ د الَةص 
 .»وثَالَثني أَربعا ويكَبره وثَالَثني ثَالَثًا ويحمده وثَالَثني ثَالَثًا

 
750. Rəvayət edilir ki, Kəb ibn Ucra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Hər namazdan sonra edilən zikrlər var ki, onları deyənlər xəsa-

                                                 
1 Məkkənin fəthindən, yəni hicrətin səkkizinci ilindən əvvəl Məkkədən Mədinəyə hicrət edərək 
köçənlər.  
2 Muslim, 1347, 1375. 
3 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 217; ət-Tirmizi, 2487, 2675. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 
3026. 
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rətə uğramazlar. Otuz üç dəfə təsbih (Subhən-Allah), otuz üç dəfə təhmid 
(Əlhəmdulilləh) və otuz dörd dəfə təkbir (Allahu Əkbər) etmək”.1 
 

٧٥١ - نع دبنِ اِهللا عب اددا أَنَّ ، شفَرن ننِي مةَ بذْرا ، ثََالَثَةً عوأَت بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسوا ولَمفَقَالَ:  قَالَ ، فَأَس بِيلَّى النص 
اللَّه هلَيع لَّمسو  :نكْ ميينِِيهِمةُ قَالَ ؟ فا:  طَلْحوا:  قَالَ.  أَنفَكَان دنةَ عثَ ، طَلْحعفَب بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسثًا وعب جرفيه فَخ 

مهدأَح هِدشتقَالَ ، فَاس  :ثَ ثُمعثًا بعب جرفَخ يهف رآخ هِدشتقَالَ ، فَاس  :ثُم اتثُ ملَى الثَّالع هاشرةُ قَالَ ، فطَلْح  :تأَيالِء فَرؤه 
 الَّذي ورأَيت ، يليه أَخريا استشهِد الَّذي ورأَيت ، أَمامهم فراشه علَى الْميت فَرأَيت ، الْجنة في عندي كَانوا الَّذين الثَّالثَةَ
شتاسمِ هِدلَهأَو مهرلَنِي:  قَالَ ، آخخفَد نم كقَالَ ، ذَل  :تيفَأَت بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسو تفَذَكَر كذَل ولُ فَقَالَ:  قَالَ ، لَهسر 

 .وتهليله وتكْبِريِه لتسبِيحه اإلِِسالمِ في يعمر مؤمنٍ من اِهللا عند أَفْضلَ حدأَ لَيس ذَلك من أَنكَرت وما:  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اِهللا

 
751. Abdullah ibn Şəddad � rəvayət etmişdir ki, Bəni Uzra qəbiləsindən 
üç nəfər Peyğəmbərin � yanına gəlib İslam dinini qəbul etdilər. Sonra 
Peyğəmbər �: “Kim bunları öz himayəsinə götürə bilər?”– dedi və Talhə 
ibn Ubeydullah bu işi öz boynuna götürdü. Bir müddət sonra Peyğəmbər 
� ordu hazırlayıb döyüşə göndərdi. Həmin üç nəfərdən biri onlara qoşul-
du və döyüşdə şəhid oldu. Daha sonra Peyğəmbər � yenə ordu hazırlayıb 
döyüşə göndərdi. Yenə onlardan biri orduya qoşuldu və döyüşdə şəhid 
oldu. Üçüncüsü isə yataqda vəfat etdi. Talhə dedi: “Mən yuxuda bu üç 
nəfərin Cənnətə girdiyini gördüm. Mən yataqda vəfat edənin öndə dur-
duğunu, ikinci şəhid olanın onun arxasında durduğunu, ilk şəhid olanın 
isə onların arxasında durduğunu gördüm. Bu yuxu mənə qəribə gəldi və 
mən onu Peyğəmbərə � danışdım”. Peyğəmbər � dedi: “Səni təəccüblən-
dirən nədir?! Allah yanında təsbih, təkbir və təhlil gətirərək İslamda yaşa-
yan mömindən daha fəzilətli bir kimsə ola bilməz”.2 
 

٧٥٢ -  الَ إِلَهو ،لَّهل دمالْحو ،انَ اللَّهحبس :نلُهقَائ يبخالَ ي اتقِّبعةَ قَالَ: مرجنِ عبِ بكَع نع.ةرئَةَ مم ،رأَكْب اللَّهو ،إِالَّ اللَّه  
 
752. Rəvayət edilir ki, Kəb ibn Ucra � demişdir: “Fərz namazını bitirdik-
dən sonra oxunan zikr var ki, hər kim bunları yüz dəfə desə, ziyana uğra-
maz: Subhə:n-Allah, vəl-həmdulilləh, va lə: ilə:hə illəllah, valla:hu əkbər!3”4 
 

                                                 
1 ən-Nəsəi “Sunən” 1349, 1357. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 102. 
2 Əhməd, 1401; ən-Nəsəi “Sunənul-Kubra” 10606. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 654. 
3 Tərcüməsi: Allah pak və müqəddəsdir! Həmd Allaha məxsusdur! Allahdan başqa ibadətə 
layiq məbud yoxdur! Allah ən böyükdür! 
4 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 622. Əsər səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 486. 
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من سبح اللَّه في دبرِ كُلِّ صلَاة ثَلَاثًا وثَلَاثني وحمد اللَّه ثَلَاثًا وثَلَاثني  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمن رسولِ اللَّه ع عن أَبِي هريرةَ - ٧٥٣
ائَةالْم اممقَالَ تونَ وعستةٌ وعست كلفَت نيثَلَاثثَلَاثًا و اللَّه ركَبلَى كُلِّ  وع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه لَه رِيكلَا ش هدحو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه

  شيٍء قَدير غُفرت خطَاياه وإِنْ كَانت مثْلَ زبد الْبحرِ
 
753. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � buyurdu: “Kim hər 
namazdan sonra otuz üç dəfə “Subhən-Allah”, otuz üç dəfə “Əlhəmdu-
lilləh”, otuz üç dəfə “Allahu Əkbər” deyərsə, bunlar doxsan doqquzdur. 
Yüzü tamamlayaraq: “Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu lə: şəri:kə ləhu, ləhul-
mulku va ləhul-həmdu va huvə alə kulli şeyin qadi:r!1”- deyərsə, onun 
günahları dənizin köpükləri qədər olsa belə, bağışlanar”.2 
 

٧٥٤ -  ولَ اللَّهسلٍ أَنَّ ربنِ جب اذعم نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ  صو هدذَ بِيأَخ»بى ُألحإِن اللَّهو كبى ُألحإِن اللَّهاذُ وعا ميك .«
وأَوصى بِذَلك معاذٌ ». بادتكأُوصيك يا معاذُ الَ تدعن فى دبرِ كُلِّ صالَة تقُولُ اللَّهم أَعنى علَى ذكْرِك وشكْرِك وحسنِ ع«فَقَالَ 

 الصنابِحى وأَوصى بِه الصنابِحى أَبا عبد الرحمنِ.
 
754. Muaz ibn Cəbəl � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � 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: “Alla:hummə, əinni: alə: zikrikə va 
şukrikə va husni ibə:dətik!3”- deməyi tərk etməyəsən”.4 
 

Sübh namazından sonra deyilən zikrlər 
 

صلَّى اللَّه علَيه  اللَّه رسولَ سمعت: قَالَ بِإِفْرِيقيةَ، يكُونُ وكَانَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولِ صاحبِ الْمنيذرِ عنِ - ٧٥٥
لَّمسقُولُ وي: نإِذَا قَالَ م حبأَص :يتضر ا، بِاللَّهبالمِ ربِاِإلسا، ويند دمحبِما، وبِيا نفَأَن يمعذَ الزآلخ هدى بِيتح لَهخةَ أُدنالْج. 

 
755. Allah Elçisinin � əshabından olan Muneyzir � Afrikada olanda belə 
demişdir: “Mən Allah Elçisinin � belə dediyini eşitmişəm: “Kim səhərə 
çıxaraq: “Radi:tu billə:hi Rabbən, va bil-İslə:mi di:nən, va bi Muhəmmədin 

                                                 
1 Tərcüməsi: Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk 
Onundur və həmd Onadır! O, hər şeyə Qadirdir! 
2 Muslim, 597, 939, 1380. 
3 Tərcüməsi: Allahım, Səni zikr etmək, Sənə şükür etmək və Sənə gözəl tərzdə ibadət etmək 
üçün mənə yardım et! 
4 Əbu Davud, 1522, 1524. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 949. 
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nəbiyyən! 1 ”– deyərsə, (Qiyamət günü) mən ona zamin olaraq əlindən 
tutub Cənnətə daxil edəcəyəm”.2 
 

٧٥٦ -  ولُ اللَّهسةَ قَالَ: قَالَ رامأَبِي أُم نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص:  رِيكال ش هدحو ،إِال اللَّه ال إِلَه :اةدالْغ الةرِ صبي دقَالَ ف نم"
يتمييِي وحيو ،دمالْح لَهو ،لْكالْم لَه ،لَه أَفْض ذئموكَانَ ي ،هلَيرِج ثْنِيلَ أَنْ يقَب ةرئَةَ مم يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو ،ريالْخ هدلَ بِي

 أَهلِ اَألرضِ إِال من قَالَ مثْلَ ما قَالَ أَو زاد علَى ما قَالَ".

 
756. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim Sübh namazından sonra ayaqlarını uzatmadan: “Lə: ilə:hə 
illəlla:hu, vahdəhu: lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku va ləhul-həmdu, yuhyi: va 
yumi:tu, biyədihil-xayru, va huvə alə: kulli şey in qadi:r!3”- yüz dəfə 
deyərsə, həmin gün o, onun kimi və ya ondan artıq deyəndən başqa yer 
əhlinin ən fəzilətlisi sayılar”.4 
 

٧٥٧ - نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »نم حبى سرِ فبد الَةص اةدائَةَ الْغم ةبِيحسلَّلَ تهائَ وةَم يلَةلهت 
ترغُف لَه هوبذُن لَوو تثْلَ كَانم دبرِ زحالْب«. 

 
757. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim Sübh namazından sonra yüz dəfə “subhən-Allah”, yüz 
dəfə “lə: ilə:hə illəllah” deyərsə, dənizin köpüyü qədər günahları olsa belə, 
bağışlanar”.5 
 

خرج من عندها بكْرةً حني صلَّى الصبح وهي في مسجِدها ثُم رجع بعد أَنْ  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمأَنَّ النبِي  عن جويرِيةَ - ٧٥۸
لَقَد قُلْت بعدك أَربع  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمفَقَالَ ما زِلْت علَى الْحالِ الَّتي فَارقْتك علَيها قَالَت نعم قَالَ النبِي أَضحى وهي جالسةٌ 

 نَ اللَّه وبِحمده عدد خلْقه ورِضا نفِْسه وزِنةَ عرشه ومداد كَلماتهِكَلمات ثَلَاثَ مرات لَو وزِنت بِما قُلْت منذُ الْيومِ لَوزنتهن سبحا
 
758. Cuveyriyə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � səhər tezdən onun 
yanından Sübh namazını qılmaq üçün çıxdı. Cuveyriyə namaz qıldığı 
yerdə idi və Allah Elçisi � günəş çıxandan sonra qayıdana qədər orada 
oturmuşdu. O: “Hələ də səni tərk etdiyim vəziyyətdəsən?”- deyə soruşdu. 

                                                 
1
 Tərcüməsi: Allahdan Rəbb, İslamdan din və Muhəmməddən peyğəmbər olaraq razı qaldım. 

2 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 17225. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2686. 
3 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! 
4 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 8001, 8075. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2664. 
5 ən-Nəsəi “Sunən” 1362. Hədisin isnadı səhihdir. Bax: Səhih və Daif Sunən ən-Nəsəi, 1354. 
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Cuveyriyə: “Bəli”- deyə cavab verdi. O buyurdu: “Səndən ayrıldıqdan 
sonra üç dəfə dörd kəlmə söylədim. Onlar sənin bu gün söylədiklərindən 
ağır gəlir: “Subhə:n-Alla:hi va bihəmdihi, adədə xalqihi va rida: nəfsihi va 
zinətə arşihi va midə:də kəlimə:tihi!1”2 
 

Sübh və Məğrib namazlarından sonra deyilən zikr 
. 

٧٥۹ - نع اذعنِ ملٍ ببولُ قَالَ قَالَ جسلَّ اِهللا رسو هلَيع لَّى اللَّهصم :نقَالَ م نيح رِفصني نم الةص اةدلَ الْغأَنْ قَب كَلَّمتالَ ي إِلَه 
 بِهِن لَه كُتب سبعا بِهِن أُعطي مرات عشر قَدير شيٍء كُلِّ علَى وهو الْخير بِيده الْحمد ولَه الْملْك لَه لَه شرِيك الَ وحده اللَّه إِال

رشع اتنسح يحمو هنع بِهِن رشع ئَاتيس عفرو لَه بِهِن رشع اتجرد كُنو لُ لَهدرِ عشع اتمسن كُنو ظًا لَهافح نم طَانيالش 
 مثْلُ أُعطي الْمغرِبِ من ينصرِف حني قَالَهن ومن عز وجلَّ بِاللَّه الشرك إِال ذَنب لكذَ يومه في يلْحقْه ولَم الْمكْروه من وحرزا
كذَل هلَتلَي 

 
759. Rəvayət edilir ki, Muaz ibn Cəbəl � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim Sübh namazını qıldıqdan sonra danışmadan on dəfə: “Lə: 
ilə:hə illəlla:hu vahdəhu: lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku va ləhul-həmdu, 
biyədihil-xayru va huvə alə: kulli şey in qadi:r!3”- deyərsə, ona yeddi 
üstünlük verilər; buna görə ona on savab yazılar, on günahı silinər, on 
dərəcə yüksəldilər, 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”.4 
 

Ən üstün istiğfar  
 

٧٦٠ -  نعاددنِ شسٍ بأَو نبِي عالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص:  ديسفَارِاالغتقُولَ أَنْ ست: ماللَّه تي أَنبالَ ر إِالَّ إِلَه تنِي أَنلَقْتا خأَنو 
كدبا عأَنلَى وع كدهع كدعوا وم تطَعتوذُأَ اسع بِك نم را شم تعنوُء صأَب لَك كتمبِنِع لَيوُء عأَبو بِي لَكبِذَن ري فَاغْفل هالَ فَإِن رفغي 

وبإِالَّ الذُّن تقَالَ أَن نما وقَالَه نارِ مها الننوقا مبِه اتفَم نم همولَ يأَنْ قَب ِسيمي فَهو نلِ مأَه ةنالْج نما وقَالَه نلِ ماللَّي وهو نوقا مبِه 
اتلَ فَمأَنْ قَب بِحصي وفَه نلِ مأَه ةنالْج.  

 

                                                 
1 Tərcüməsi: Yaratdıqlarının sayı, Özünün razı qaldığı, Ərşinin ağırlığı və kəlmələrinin çoxluğu 
qədər həmd edərək Allaha təriflər deyirik! 
2 Muslim, 2726, 4905, 7088.  
3
 Tərcüməsi: Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk 

Onundur, həmd Ona məxsusdur, xeyir Onun Əlindədir və O, hər şeyə Qadirdir! 
4 ət-Tabərani “əd-Dua” 706. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 475. 
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760.   Şəddad ibn Əus � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Ən 
üstün istiğfar belədir: “Alla:hummə, əntə Rabbi: lə: ilə:hə illə: ənt, xaləq-
təni: va ənə abdukə va ənə alə: ahdikə va va'dikə məstəta'tu, əu:zu bikə 
min şərri mə: sanə'tu. Əbu:u ləkə bini'mətikə aleyyə va əbu:u ləkə bizənbi:. 
Fəğfirli: fə innəhu: lə: yəğfiruz-zunu:bə illə: ənt”.1 Sonra Peyğəmbər � bu-
yurdu: “Kim bu duanı gündüz vaxtı yəqinliklə deyər və həmin gün axşam 
düşməzdən əvvəl ölərsə, Cənnət əhlindən olar. Habelə kim bunu axşam 
ikən yəqinliklə deyər və səhər açılmazdan əvvəl ölərsə, Cənnət əhlindən 
olar”.2 
 

Səhər və axşam edilən zikrlər 
 

٧٦١ - تعمانَ سثْمنِى - ععي نفَّانَ ابقُولُ عي تعمولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صي »نمِ قَالَ مبِس ى اللَّهالَ الَّذ رضي 
عم همٌء اسىى شضِ فالَ اَألرى واِء فمالس وهو يعمالس لالْعثَالَثَ يم اترم لَم هبصأَةُ تالٍَء فَجى بتح بِحصي نما وقَالَه نيح بِحصي 

 ينظُر الْحديثَ منه سمع الَّذى الرجلُ فَجعلَ الْفَالج عثْمانَ بن أَبانَ فَأَصاب قَالَ .»يمِسى حتى بالٍَء فَجأَةُ تصبه لَم مرات ثَالَثَ
هفَقَالَ إِلَي ا لَهم لَك ظُرنت إِلَى اللَّها فَوم تلَى كَذَبانَ عثْمالَ عو انُ كَذَبثْملَى عع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص نلَكو موى الْيالَّذ 

 .أَقُولَها أَنْ ِسيتفَن غَضبت أَصابنِى ما فيه أَصابنِى

 
761. Rəvayət edilir ki, Osman ibn Əffan � demişdir: “Mən Allah Elçisinin 
� belə buyurduğunu eşitmişəm: “Kim axşam üç dəfə: “Bismillə:hil-ləzi: lə: 
yədurru məa ismihi: şey un fil-ərdi va lə: fis-səmə:i va Huvas-Səmi:ul-
Ali:m!3”- deyərsə, səhərə qədər ona qəfil bəla gəlməz. Kim də bunu səhər 
üç dəfə deyərsə, axşama qədər ona qəfil bəla gəlməz”. Həmin vaxt Əban 
ibn Osman iflic olmuşdu. Hədisi dinləyən adam (təəccüblə) onun üzünə 
baxmağa başladı. 4  Əban ona dedi: “Niyə mənə (təəccüblə) baxırsan? 
Allaha and olsun ki, nə mən Osmanın adından yalan danışıram, nə də 
Osman Peyğəmbərin � adından yalan danışmışdır. Sadəcə olaraq bu 

                                                 
1 Tərcüməsi: Allahım, Sən mənim Rəbbimsən, Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Məni 
Sən yaratdın və mən Sənin qulunam. Bacardığım qədər Sənə verdiyim əhdə və vədə sadiq 
qalacağam. Etdiklərimin şərindən Sənə sığınıram. Mənə verdiyin neməti etiraf edirəm və 
günahımı boynuma alıram. Məni bağışla! Şübhəsiz ki, günahları yalnız Sən bağışlayırsan! 
2 əl-Buxari, 5831, 6306; ət-Tirmizi, 3393, 3721. 
3 Tərcüməsi: Yerdə və göydə heç bir şeyin zərər verə bilməyəcəyi Allahın adı ilə! O, Eşidəndir, 
Biləndir! 
4 Bu adam sanki Əbana demək istəyir ki, “əgər sən hər səhər və hər axşam bu zikri oxumu-
sansa, niyə sənə zərər toxunub?” 
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fəlakət mənim başıma gəldiyi gün qəzəbli olduğumdan bu duanı demə-
mişdim”.1 
 

٧٦٢ - نةَ أَبِى عريرولُ الَقَ قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »نقَالَ م نيح بِحصانَ يحبس يمِ اللَّهظالْع هدمبِحائَةَ وم ةرإِذَا مو 
 .»وافَى ما بِمثْلِ الْخالَئقِ من أَحد يواف لَم كَذَلك أَمسى

 
762. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə bu-
yurdu: “Kim səhər və axşam yüz dəfə: “Subhə:n-Alla:hil-Azi:mi va bihəm-
dihi2”- deyərsə, onun nail olduğu (savaba) yaradılmışlardan kimsə nail ola 
bilməz”.3 
 

٧٦٣ - نرِو عمنِ عبٍ بيعش ، نع أَبِيه ، نع هدولُ قَالَ:  قَالَ ، جسلَّى اِهللا رص اللَّه هلَيع لَّمسو  :نانَ:  قَالَ محبائَةَ اِهللا سم ةرم 
 غُروبِها وقَبلَ ، الشمسِ طُلُوعِ لَقَب مرة مائَةَ للَّه الْحمد:  قَالَ ومن ، بدنة مائَة من أَفْضلَ كَانَ غُروبِها وقَبلَ الشمسِ طُلُوعِ قَبلَ
 عتقِ من أَفْضلَ كَانَ ، غُروبِها وقَبلَ الشمسِ طُلُوعِ قَبلَ مرة مائَةَ أَكْبر اللَّه:  قَالَ ومن ، علَيها يحملُ فَرسٍ مائَة من أَفْضلَ كَانَ
ائَةم ةقَبر ، نمالَ:  قَالَ و إِالَّ إِلَه اللَّه ، هدحالَ و رِيكش لَه ، لَه لْكالْم لَهو دمالْح ، وهلَى وٍء كُلِّ عيش يرائَةَ قَدم ةرلَ مطُلُوعِ قَب 

 .زاد أَو قَولَه قَالَ من إِالَّ عمله من أَفْضلَ بِعملٍ أَحد الْقيامة يوم يجِئْ لَم ، غُروبِها وقَبلَ الشمسِ

 
763. Amr ibn Şueyb atasının və babasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: 
“Allah Elçisi � belə buyurdu: “Günəşin çıxmasından və batmasından 
əvvəl yüz dəfə “subhən-Allah” deyən şəxs yüz qurban kəsməkdən daha 
fəzilətli əməl etmişdir. Günəşin çıxmasından və batmasından əvvəl yüz 
dəfə “Əlhəmdulilləh” deyən şəxs yüz atı (Allah yolunda) təchiz etməkdən 
daha fəzilətli əməl etmişdir. Günəşin çıxmasından və batmasından əvvəl 
yüz dəfə “Allahu Əkbər” deyən şəxs yüz qul azad etməkdən daha fəzilətli 
əməl etmişdir. Kim günəşin çıxmasından və batmasından əvvəl yüz dəfə 
“lə: ilə:hə illəlla:hu, vahdəhu: lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku va ləhul-həmdu 
va huvə alə: kulli şey in qadi:r!4”- deyərsə, Qiyamət günü heç kəs (Allahın 
hüzuruna) onun etdiyindən daha fəzilətli əməl ilə gəlməz. Onun kimi və 
ya ondan artıq deyən istisnadır”.5 
 

                                                 
1 Əbu Davud, 5090. Hədis səhihdir. Bax: Səhih və Daif Sunən Əbu Davud, 5088. 
2 Tərcüməsi: Əzəmətli Allah pak və müqəddəsdir, həmd Ona məxsusdur! 
3 Əbu Davud, 5093. Hədis səhihdir. Bax: Səhih və Daif Sunən Əbu Davud, 5091. 
4 Tərcüməsi: Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk 
Onundur, həmd Ona məxsusdur və O, hər şeyə Qadirdir! 
5 ən-Nəsəi “Sunənul-Kubra” 10657. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 658. 



Fəzilətli Əməllər                                                                                        Dua və Zikr 

 
 

٧٦٤ - نةَ أَبِي عريره   بِينِ النعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ:  ص »ش نم اتاماِهللا الت اتموذُ بِكَلِسى: أَعمي نيقَالَ ح نم لَقا خم ر
 ».ثَالَثُ مرات لَم تضرةُ حيةٌ إِلَى الصباَحِ

 
764. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kim 
axşam olduqda üç dəfə: “Əu:zu bikəlimə:til-lə:hittə:mmə:ti min şərri mə: 
xaləq1”- deyərsə, sabaha qədər ona ilan zərər verə bilməz”.2 
 

Evdən çıxarkən nə deyilir? 
 

٧٦٥ - نسِ عنِ أَنب كالأَنَّ م بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِذَا« قَالَ ص جرلُ خجالر نم هتيمِ فَقَالَ ببِس اللَّه كَّلْتولَى تع لَ الَ اللَّهوح 
 هدى قَد بِرجلٍ لَك كَيف آخر شيطَانٌ لَه فَيقُولُ الشياطني لَه فَتتنحى ووقيت وكُفيت هديت حينئذ يقَالُ« قَالَ. »بِاللَّه إِالَّ قُوةَ والَ

ىكُفو ىقوو«. 
 

765. Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Kişi 
evindən çıxarkən: “Bismillə:hi təvəkkəltu aləllah va lə: həulə va lə: quvvətə 
illə: billəh!3”- 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 bilər-
sən?!”4 
 

Yemək yeyərkən və paltar geyinərkən edilən dua 
 

٧٦٦ - نلِ عهنِ سب اذعنِ مسٍ بأَن نع ولَ أَنَّ أَبِيهسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص »نا أَكَلَ مامطَع قَالَ ثُم مالْحد لَّهى لالَّذ 
 الَّذى للَّه الْحمد فَقَالَ ثَوبا لَبِس ومن تأَخر وما ذَنبِه من تقَدم ما لَه غُفر قُوة والَ منى حولٍ غَيرِ من ورزقَنِيه الطَّعام هذَا أَطْعمنِى
 .»تأَخر وما ذَنبِه من تقَدم ما لَه غُفر قُوة والَ منى حولٍ غَيرِ نم ورزقَنِيه الثَّوب هذَا كَسانِى

 
766. Səhl ibn Muaz ibn Ənəs atasından � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � 
buyurdu: “Kim yemək yedikdən sonra: “Əlhəmdulillə:hil-ləzi: ət'aməni: 
hə:zət-taa:mə va razəqani:hi min ğayri həulin minni: va lə: quvvəh!5”- 

                                                 
1 Tərcüməsi: Yaratdıqlarının şərindən Allahın tam kəlamlarına sığınıram! 
2 İbn Hibban, 118. Hədis səhihdir. Bax: Kəlimut-Tayyib, 23/33. 
3 Tərcüməsi: Allahın adı ilə, Allaha təvəkkül etdim, güc və qüdrət yalnız Allahdadır! 
4 Əbu Davud, 5095, 5097; ət-Tirmizi, 3426, 3726. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Sunən ət-Tirmizi, 
3666. 
5 Tərcüməsi: Bu yeməyi mənə yedirdən və güc sərf etmədən onu mənə bəxş edən Allaha həmd 
olsun! 
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deyərsə, keçmiş və gələcək günahları bağışlanar. Hər kim də paltar ge-
yinərkən: “Əlhəmdulillə:hil-ləzi: kəsə:ni: hə:zəs-səubə va razəqani:hi min 
ğayri həulin minni: va lə: quvvəh!1”- deyərsə, keçmiş və gələcək günahları 
bağışlanar”.2 
 

Qonaq qalınacaq yerdə oxunan dua 
 

٧٦٧ -  ولِ اللَّهسر نع ةيلَميمٍ السكح تلَةَ بِنوخ نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ  ص» اللَّه اتموذُ بِكَلقَالَ أَع زِالً ثُمنلَ مزن نم
 ».ت من شر ما خلَق لَم يضره شىٌء حتى يرتحلَ من منزِله ذَلكالتاما

 
767. Xaulə bint Həkim əs-Suləmi � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə 
buyurmuşdur: “Kim qonaq qalacağı bir yerə gələr və: “Əu:zu bikəli-
mə:tillə:hit-tə:mmə:ti min şərri mə: xaləq! 3 ”- deyərsə, oradan ayrılana 
qədər ona heç bir şey zərər verməz”.4 
 

Minikdə deyilən zikr 
 

٧٦۸ - نع ىلنِ عةَ ببِيعقَالَ ر تكُن فرِد ىلا عفَلَم عضو لَهى رِجكَابِ فمِ قَالَ الربِس ا. اللَّهى فَلَموتا قَالَ اسدملْح لَّهل 
 .ثَالَثاً اللَّه حمد ثُم هاشمٍ بنِى مولَى سعيد أَبو وقَالَ. }لَمنقَلبونَ ربنا إِلَى وإِنا مقْرِنِني لَه كُنا وما هذَا لَنا سخر الَّذى سبحانَ{

اللَّهو رثَالَثاً أَكْب انَ قَالَ ثُمحباللَّ سثَالَثاً ه الَ قَالَ ثُم إِالَّ إِلَه تأَن .ثُم عجإِلَى ر يثديعٍ حكو كانحبى سإِن تفِْسى ظَلَمن رى فَاغْفل 
هالَ إِن رفغي وبإِالَّ الذُّن تأَن .ثُم كحض ا قُلْتم كُكحضقَالَ ي تفاً كُنولِ رِدسرل اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَ صى فَفَعنِى كَالَّذتأَير 

لْتفَع .ثُم كحض ا قُلْتولَ يسر ا اللَّهم كُكحضقَالَ« قَالَ ي اللَّه كاربالَى تعتو بجى عدبعل لَمعي هالَ أَن رفغي وبرِى الذُّنغَي« .
 عبدي قال أنت إالّ الذُّنوب يغفر ال إنه ذُنوبِي يل فاغْفر نفِْسي ظَلَمت قد إني أنت إالّ إله ال قالَ إذا العبد من يعجبلَ اهللا إنّ...«

رفأنَّ ع اً لهبر رفغي بعاقوي« 
 
768. Rəvayət edilir ki, Əli ibn Rabiə � demişdir: “Mən Əlinin miniyinin 
tərkində yol getmişəm. O, ayağını miniyinin üzəngisinə qoyanda: “Allahın 
adı ilə!”- dedi. Oturanda isə dedi: “Allaha həmd olsun! Bunu bizə ram 
edən Allah pakdır, müqəddəsdir. Yoxsa bizim ona gücümüz çatmazdı. 
Şübhəsiz ki, biz Rəbbimizə qayıdacağıq” (əz-Zuxruf, 13-14). Sonra o, üç 

                                                 
1 Tərcüməsi: Bu paltarı mənə geyindirən və güc sərf etmədən onu mənə bəxş edən Allaha həmd 
olsun! 
2 Əbu Davud, 4023, 4025. Hədis “gələcək günahları” kəlməsindən başqa həsəndir. Bax: Səhih və 
Daif Sunən Əbu Davud, 4023. 
3 Tərcüməsi: Yaratdıqlarının şərindən Allahın tam kəlamlarına sığınıram! 
4 ət-Tirmizi, 3437, 3768; İbn Macə, 3547. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 3130. 
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dəfə “Əlhəmdulilləh”, üç dəfə “Allahu Əkbər”, üç dəfə “Subhən-Allah” və 
“Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur”- dedi. Bundan sonra: “Sən 
pak və müqəddəssən! Mən özümə zülm etdim. Məni bağışla! Şübhəsiz ki, 
günahları ancaq Sən bağışlayırsan!1”- dedi və güldü. Mən soruşdum: “Səni 
güldürən nədir?” O dedi: “Mən Allah Elçisinin � miniyinin tərkində yol 
getmişəm. O da mənim etdiyim kimi etdi və güldü”. Mən də: “Ey Allahın 
Elçisi! Səni güldürən nədir?”- deyə soruşdum. O dedi: “Uca Allah 
buyurur: “Məndən qeyrisinin günahları bağışlamayacağını bilən quluma 
təəccüblənirəm”. 2  Digər rəvayətdə isə belə deyilir: “Həqiqətən, Allah 
qulun belə deməsinə təəccüblənir: “Lə: ilə:hə illə: ənt, inni: qad zaləmtu 
nəfsi: fəğfirli: zunu:bi: innəhu: lə: yəğfiruz-zunu:bə illə: ənt3”. (Bu zaman) 
Allah buyurur: “Qulum bilir ki, onun bağışlayan və cəzalandıran Rəbbi 
var”.4 

 
Bazara girdikdə edilən zikr 

 
٧٦۹ - رمع نولُ قَالَ قَالَ عسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص » نلَ مخد وقالَ فَقَالَ الس إِالَّ إِلَه اللَّه هدحالَ و رِيكش لَه لَه لْكالْم 

لَهو دميِى الْححي يتميو وهو ىالَ ح وتمي هدبِي ريالْخ وهلَى وٍء كُلِّ عىش يرقَد بكَت اللَّه لَه أَلْف أَلْف ةنسا ححمو هنأَ علْف 
أَلْف ئَةيس فَعرو لَه أَلْف أَلْف ةجرى( دنبو ا لَهتيى بف ةنالْج («. 

 
769. Rəvayət edilir ki, Ömər � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
muşdur: “Kim bazara girəndə: “Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu: lə: şəri:kə 
ləhu, ləhul-mulku va ləhul-həmdu, yuhyi: va yumi:tu va huvə həyyun, lə: 
yəmu:tu, biyədihil-xayru va huvə alə: kulli şey in qadi:r!5”- deyərsə, Allah 
ona milyon savab yazar, milyon günahını silər, onu milyon dərəcə 
yüksəldər6 (və Cənnətdə onun üçün bir ev tikər)”.1 

                                                 
1 Transkripsiyası: Bismilləh, əlhəmdulilləh. Subhə:nəlləzi: səxxara lənə: hə:zə: va mə: kunnə: 
ləhu muqrini:nə va innə: ilə: Rabbinə: ləmunqalibu:n. Əlhəmdulilləh (üç dəfə), Alla:hu Əkbər 
(üç dəfə), Subhə:n-Allah (üç dəfə), lə: ilə:hə illə: əntə, subhə:nəkə inni: zaləmtu nəfsi:, fəğfirli:, 
innəhu: lə: yəğfiruz-zunu:bə illə: əntə! 
2 Əhməd, 1004, 1056, 1068. Şueyb əl-Arnavut hədisi həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
3 Tərcüməsi: Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Həqiqətən, mən özümə zülm etdim. 
Mənim günahlarımı bağışla! Şübhəsiz ki, günahları yalnız Sən bağışlayırsan! 
4 əl-Hakim, 2482. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1653. 
5 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! 
6 ət-Tirmizi, 3428, 3756. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 3139. 
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Döyüşdən qaçan da bağışlana bilər 
 

٧٧٠ - تعمبِالَلَ س نارِ بسنِ يب ديلَى زوم بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهثَنِى صدأَبِى ح نى عدج عمس بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص 
 .» الزحف من فَر كَانَ وإِنْ لَه غُفر. إِلَيه وأَتوب الْقَيوم الْحى هو إِالَّ إِلَه الَ الَّذى لْعظيما اللَّه أَستغفر قَالَ من « يقُولُ

 
770. Peyğəmbərin � azad etdiyi kölə Bilal ibn Yəsar ibn Zeyd � demişdir: 
“Bu hədisi atam mənə babamdan rəvayət etmişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitmişəm: “Kim: “Əstəğfirulla:həl-azi:məl-ləzi: lə: ilə:-
hə illə: Huvəl-Həyyəl-Qayyu:mə va ətu:bu ileyh!2”- deyərsə, döyüş meyda-
nından qaçmış olsa belə, günahları bağışlanar”.3  

 
Qədr gecəsində edilən dua 

 
٧٧١ - عةَ نشائا ، عهأَن ا:  قَالَتولَ يساِهللا ر ، تأَيإِنْ أَر افَقْتلَةَ ورِ لَيا الْقَدو معقَالَ ؟ أَد  :نيقُولت  :ماللَّه كإِن فُوع 
بحت فْوالْع في فَاعنع. 

 
771. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi, 
Qədr gecəsinə müvəffəq olsam, necə dua edim?” Allah Elçisi � buyurdu: 
“De: “Alla:hummə innəkə afuvvun tuhibbul-afva fə'fu-anni:!4”5 
 

Məclisin kəffarəsi 
 

٧٧٢ - نر عيبنِ جمٍ بطْعلُ قَالَ: قَالَ موسلَّ اِهللا رسو هلَيع لَّى اللَّهصم: »نانَ: قَالَ محباِهللا س هدمبِحو كانحبس ماللَّه كدمبِحو 
دهالَ أَنْ أَش إِالَّ إِلَه تأَن كرفغتأَس وبأَتو ،كا فَإِن إِلَيي قَالَهسِ فلجكْرٍ مذ تكَالطَّابِعِ كَان عطْبي ،هلَيع نما وي قَالَهف جسِموٍ للَغ 
تةً كَانكَفَّار لَه«.  

 
772. Rəvayət edilir ki, Cubeyr ibn Mutim � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim zikr məclisində: “Subhə:n-Alla:hi va bihəmdihi, subhə:-
nəkə Alla:hummə va bihəmdik, əşhədu əl-lə: ilə:hə illə: ənt, əstəğfirukə va 

                                                                                                                                 
1 İbn Macə, 2235, 2320; əl-Hakim, 1973. Hədis həsəndir. Bax: Sahih əl-Cami, 6231. 
2 Tərcüməsi: Özündən başqa ibadətə layiq məbud olmayan, Əzəmətli, Yaşayan, Qəyyum olan 
Allahdan bağışlanma diləyirəm və Ona tövbə edirəm! 
3 ət-Tirmizi, 3577, 3926; Əbu Davud, 1517, 1519. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib 
vat-Tərhib, 2831. 
4 Tərcüməsi: Allahım, Sən Bağışlayansan, bağışlamağı sevirsən, məni bağışla! 
5 ət-Tirmizi, 3513, 3855. İbn Macə, 3850. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 4423. 
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ətu:bu ileyk!1”- söyləyərsə, üzərinə möhür vurulmuş kimi olar. Kim də boş 
şeylərin danışıldığı bir məclisdə söyləyərsə, bu, onun üçün kəffarə olar”.2 
 

٧٧٣ - نةَ أَبِي عريرولُ قَالَ:  قَالَ ، هسلَّى اِهللا رص اللَّه هلَيع لَّمسو  :نم لَسي جسٍ فلجم فَكَثُر يهف طُهلَ فَقَالَ ، لَغأَنْ قَب قُومي 
نم ِسهلجم كذَل  :كانحبس ماللَّه كدمبِحو ، دهالَ أَنْ أَش إِالَّ إِلَه تأَن كرفغتأَس وبأَتو كإِالَّ ، إِلَي رغُف ا لَهي كَانَ مف ِسهلجم 

كذَل. 

 
773. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim bir məclisdə oturduqda çoxlu boş söz danışarsa, o məclis-
dən durmamışdan qabaq: Subhə:nəkə Alla:hummə va bihəmdik, əşhədu 
əl-lə: ilə:hə illə: ənt, əstəğfirukə va ətu:bu ileyk! 3 ”- deyərsə, məclisdə 
etdiklərinə kəffarə olar”.4 
 

٧٧٤ - نةَ عشائولَ أَنَّ ، عسإِذَا كَانَ وسلم عليه اهللا صلى اِهللا ر لَسا جسلجم لَّى أَوص كَلَّمت اتمبِكَل ، هأَلَتةُ فَسشائنِ عع 
اتمكَلَّ إِنْ:  فَقَالَ ، الْكَلترٍ ميا كَانَ بِخطَابِع هِنلَيمِ إِلَى عوي ةاميإِنْ ، الْقو كَلَّمرِ تيبِغ كةً كَانَ ذَلكَفَّار لَه كانحبس ماللَّه 
كدمبِحو ، كرفغتأَس وبأَتو كإِلَي. 

 
774. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � bir məclisdə oturduqda və 
ya namaz qıldıqda, bəzi kəlmələr deyərdi. Aişə Allah Elçisindən � bu 
haqda soruşduqda, o dedi: “Əgər bu kəlmələri bir xeyir etdikdən sonra 
desən, bu xeyir Qiyamət gününə qədər yazılar. Xeyir olmayan bir 
əməldən sonra desən, sənin üçün kəffarə olar. (Bu kəlmələr:) Subhə:nəkə 
Alla:hummə va bihəmdik, əstəğfirukə va ətu:bu ileyk!5”6  

                                                 
1 Tərcüməsi: Allah pak və müqəddəsdir, Ona həmd olsun! Allahım, Sən pak və müqəddəssən! 
Sənə həmd olsun! Mən şahidlik edirəm ki, Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! Səndən 
bağışlanma diləyir və Sənə tövbə edirəm!  
2 əl-Hakim, 1970. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 81. 
3 Tərcüməsi: Allah pak və müqəddəsdir, Ona həmd olsun! Allahım, Sən pak və müqəddəssən! 
Sənə həmd olsun! Mən şahidlik edirəm ki, Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! Səndən 
bağışlanma diləyir və Sənə tövbə edirəm! 
4  ət-Tirmizi, 3433, 3762. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1516, Mişkətul-
Məsabih, 2433. 
5 Tərcüməsi: Allahım, Sən pak və müqəddəssən! Sənə həmd olsun! Səndən bağışlanma diləyir 
və Sənə tövbə edirəm! 
6 ən-Nəsəi “Sunən” 1344, 1352. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 3164. 
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Quran oxuduqdan sonra deyilən dua 
 

٧٧٥ - نةَ عشائع ا:  قَالَتم لَسولُ جسلَّى اِهللا رص اللَّه هلَيع لَّمسا وسلجالَ ، قَطُّ مالَ وا تآنقُر ، لَّى الَوالَةً صإِالَّ ص متخ كذَل 
اتمبِكَل قَالَت  :ا:  فَقُلْتولَ يساِهللا ر ، اكا أَرم سلجا تسلجالَ ، ملُو وتا تآنالَ ، قُرلِّي وصالَةً تإِالَّ ص تمتالَِء خؤبِه اتم؟ الْكَل 

 ، أَنت إِالَّ إِلَه الَ ، وبِحمدك سبحانك:  كَفَّارةً لَه كُن شرا قَالَ ومن ، الْخيرِ ذَلك علَى طَابع لَه مخت خيرا قَالَ من ، نعم:  قَالَ
كرفغتأَس وبأَتو كإِلَي. 

 
775. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � oturduğu hər 
məclisi, hər dəfə oxuduğu Quranı, qıldığı hər bir namazı bəzi kəlmələrlə 
sonlandırardı. Mən ona dedim: “Ey Allahın Elçisi! Görürəm ki, oturduğun 
hər məclisdən, hər dəfə oxuduğun Qurandan, qıldığın hər bir namazdan 
sonra bu sözləri deyirsən”. Peyğəmbər � dedi: “Bəli, kim xeyir söyləyərsə, 
ona xeyirlə son vurular. Kim də şər söyləyərsə, onun üçün kəffarə olar: 
“Subhə:nəkə (Alla:hummə) va bi-həmdik, lə: ilə:hə illə: ənt, əstəğfirukə va 
ətu:bu ileyk!1”2 
 

Xəstəliyə qarşı edilən dualar 
 

٧٧٦ - نانَ عثْمنِ عأَبِي ب اصِالْع يالثَّقَف هكَا أَنولِ إِلَى شسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها صعجو هجِدي يف هدسذُ جنم لَمفَقَالَ أَس لَه 
 من وقُدرته بِاللَّه أَعوذُ مرات سبع وقُلْ ثَلَاثًا اللَّه اسمِبِ وقُلْ جسدك من تأَلَّم الَّذي علَى يدك ضع صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ

را شم أَجِد راذأُحو 

 
776. Rəvayət edilir ki, Osman ibn Əbu əl-As əs-Saqafi � İslamı qəbul etdi-
yindən bəri bədənindəki ağrıdan Allah Elçisinə � şikayət etdikdə, Allah 
Elçisi � ona belə buyurdu: “Əlini bədənində ağrı hiss etdiyin yerə qoy! 
Sonra üç dəfə “Bismilləh” və yeddi dəfə “Əu:zu billə:hi va qudratihi: min 
şərri mə: əcidu va uhə:ziru!”3- de!”4 
 

٧٧٧ -  بِىنِ الناسٍ عبنِ عنِ ابعو هلَيع لَّى اللَّهصلَّمقَالَ  س هأَن» اترم عبقُولُ سفَي لُهأَج رضحي ا لَمرِيضم ودعمٍ يلسم دبع نا مم
ىوفإِالَّ ع كيفشيمِ أَنْ يظشِ الْعرالْع بر يمظالْع أَلُ اللَّهأَس« عجو نم يوفع ريأْخت هلي أَجفَإِنْ كَانَ ف.ه 

                                                 
1
 Tərcüməsi: Allahım, Sən pak və müqəddəssən! Sənə həmd olsun! Səndən başqa ibadətə layiq 

məbud yoxdur! Səndən bağışlanma diləyir və Sənə tövbə edirəm! 
2 ən-Nəsəi “Sunənul-Kubra” 10140; “Aməlul-Yəum val-Leylə” 308. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə 
əs-Səhihə, 3164-cü hədisin haşiyəsi, 11/23-24. 
3 Tərcüməsi: Hiss etdiyim və çəkdiyim ağrıların şərindən Allaha sığınıram! 
4 Muslim, 4082, 5867. 
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777. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Elə bir 
müsəlman qul yoxdur ki, əcəli çatmayan bir xəstəyə baş çəkib yeddi dəfə: 
“Əsəlulla:həl-azi:m, Rabbəl-arşil-azi:m ən-yəşfiyək!1”- deyə dua etsin və o 
xəstə sağalmasın”.2 Digər rəvayətdə bu əlavə var: “...Əgər xəstənin əcəli 
təxirə salınacaqsa, onun ağrıları keçib gedər”.3 
 

٧٧۸ - نأَبِى ع يدعرِيلَ أَنَّ سى جِبأَت بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها فَقَالَ صي دمحم تكَيتفَقَالَ اش »معمِ قَالَ. »ناللَّ بِاسه يكقأَر نم 
 .أَرقيك اللَّه بِاسمِ يشفيك اللَّه حاسد عينِ أَو نفْسٍ كُلِّ شر من يؤذيك شىٍء كُلِّ

 
778. Əbu Səid � rəvayət edir ki, Cəbrail Peyğəmbərin � yanına gələrək 
belə dedi: “Ey Muhəmməd, xəstələnmisən?” O: “Bəli!”- deyə cavab 
verdikdə, Cəbrail belə dedi: “Bismillə:hi ərqi:k, min kulli şey in yu'zi:k, 
min şərri kulli nəfsin əu ayni hə:sidin. Alla:hu yəşfi:k, bismillə:hi ərqi:k!4”5 
 

٧٧۹ -  ولُ اللَّهسكَانَ ر ةَ قَالَتشائع نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِ ص رِيضى الْمذَا أَت)بِه يأُت قَالَ  )أَو و لَهعدي» بر اسبِ الْبأَذْه
 كفَاؤفَاَء إِالَّ شى الَ شافالش تأَن فاشاسِ واالنقَمس رادغفَاًء الَ يش.« 

 
779. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � xəstə yanına 
gəldikdə və ya onun yanına xəstə gətirildiyi zaman bu duanı söyləyərdi: 
“Əzhibil-bə:s, Rabbən-nə:s, vaşfi əntəş-Şə:fi lə: şifə:ə illə: şifə:ukə şifə:ən lə: 
yuğa:diru səqamən!6”7 
 

٧۸٠ - نجِ عوةَ زشائع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها صهقَ أَنكَى إِذَا كَانَ الَتتولُ اشسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص قَاهرِيلُ رقَالَ جِب 
 .عينٍ ذى كُلِّ وشر حسد إِذَا حاسد شر ومن يشفيك داٍء كُلِّ ومن يبرِيك اللَّه بِاسمِ

 

780. Peyğəmbərin � zövcəsi Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � 
xəstələndiyi zaman Cəbrail � ruqyə oxuyaraq deyərdi: “Bismillə:hi 

                                                 
1 Tərcüməsi: Böyük Ərşin Rəbbi olan Əzəmətli Allahdan diləyirəm ki, sənə şəfa versin! 
2 ət-Tirmizi, 2083, 2227. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 5766. 
3 Əbu Davud, 3106; əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 536. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-
Mufrad, 416. 
4 Tərcüməsi: Allahın adı ilə səni sənə əziyyət verən hər bir nəfsin şərindən, nəzərindən və 
həsədindən ruqyə edirəm. Allah sənə şəfa verər. Səni Allahın adı ilə ruqyə edirəm! 
5 Muslim, 4056, 5829. 
6 Tərcüməsi: Xəstəliyi apar, ey insanların Rəbbi! Sənin şəfandan başqa şəfa yoxdur. Ona elə bir 
şəfa ver ki, bundan sonra heç bir xəstəlik qalmasın! 
7 əl-Buxari, 5243, 5675; Muslim, 5839, 2191; İbn Macə, 3520.  
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yubri:kə va min kulli də:in yəşfi:kə, va min şərri hə:sidin izə: həsəd, va 
şərri kulli zi: aynin!1”2  
 

٧۸١ -  نةَعشائأَنَّ ع بِيالن لَيع لَّى اللَّهصلَّمسو قُولُ كَانَ هرِيضِ يلْممِ لبِس ةُ اللَّهبرا تنضأَر ا بِرِيقَةنضعفَى بشا ينيمقس ا بِإِذْننبر.   
 

781. Aişə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � xəstə adama (belə dua) 
oxuyurdu: “Bismilləh! Turbətu ərdinə: biri:qati bə'dinə, yuşfə: səqi:munə: 
bi izni Rabbinə:!3”4 
 

Bəlaya düçar olanı görərkən edilən dua 
 

٧۸٢ -  ولَ اللَّهسأَنَّ ر رمع نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ  ص» بِه الَكتا ابمافَانِى مى عالَّذ لَّهل دمالٍَء فَقَالَ الْحب باحأَى صر نم
اشا عا كَانَ ما منالَِء كَائالْب كذَل نم ىوفيالً إِالَّ عفْضت لَقخ نمريٍ ملَى كَثلَنِى عفَضو.« 

 
782. Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: “Kim 
bəlaya düçar olmuş bir kimsəni gördükdə: “Əlhəmdulillə:hilləzi: a:fə:ni: 
mim-məbtələkə bihi va fəddaləni: alə: kəsi:rin mimmən xaləqa təfdi:lən!5”- 
deyərsə, yaşadığı müddətdə o bəladan salamat olar”.6 
 

٧۸٣ - نةَ أَبِي عريرلُ قَالَ:  قَالَ هوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأى إِذَا« :صر كُمدأَح لَىمتفَقَالَ ب :دمي ِهللا الْحافَانِي الَّذا عمم 
الَكتاب ،لَنِي بِهفَضو كلَيلَى ععريٍ وكَث نم ةادبيالً،كَانَ عفْضت كَرش كتل مةعالن«. 

 
783. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Biriniz bəlaya düçar olmuş bir kimsəni gördükdə: “Əlhəmdulil-
lə:hilləzi: a:fə:ni: mim-məbtələkə bihi va fəddaləni: aleykə va alə: kəsi:rin 
min ibə:dihi təfdi:lən!1”- deyərsə, həmin nemətə görə şükür etmiş olar”.2 
                                                 
1 Tərcüməsi: Hər bir xəstəlikdən sənə şəfa verən, həsəd aparanın həsədinin şərrindən və hər bir  
nəzəri dəyənin şərrindən qoruyan Allahın adı ilə! 
2 Muslim, 4055, 5828; İbn Macə, 3523.  
3 Tərcüməsi: Allahın adı ilə! (Bu) bizim yerin torpağıdır, bəzilərimizin ağız suyu ilə qarışmışdır 
və xəstəmiz Rəbbimizin izni ilə sağalacaqdır.   
4 əl-Buxari, 5304, 5745. 
5 Tərcüməsi: Məni sənin düçar olduğun bu bəladan salamat edən və yaratdıqlarının çoxundan 
üstün edən Allaha həmd olsun! 
6 ət-Tirmizi, 3431, 3760; İbn Macə, 3882. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 602. 
1 Tərcüməsi: Məni sənin düçar olduğun bu bəladan salamat edən və məni səndən və bir çox 
qullarından üstün edən Allaha həmd olsun! 
2 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 4129. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 555. 
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Yatağa girərkən edilən zikr 
 

٧۸٤ - نأَبِي ع رةَهرنِ يع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص :نقَالَ م نيأْوِي حإِلَى ي هاشرالَ: ف إِالَّ إِلَه اللَّه هدحالَ و رِيكش ،لَه لَه 
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. 

 
784. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kim 
yatağına girərkən: “Lə: ilə:hə illəlla:hu, vahdəhu: lə: şəri:kə ləhu:, ləhul-
mulku va ləhul-həmdu, va huvə alə: kulli şey in qadi:r, lə: həulə va lə: 
quvvətə illə: billəh, subhə:n-Allah, valhəmdulilləh va lə: ilə:hə illəllah, 
Valla:hu Əkbər”- deyərsə, Allah onun günahlarını “və ya xətalarını” 1 
dənizin köpüyü qədər olsa belə, bağışlayar”.2 
 

٧۸٥ -  نازِبٍعنِ عاِء برالْب  بِىقَالَ: قَالَ النلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »ثُم ،الَةلصل وَءكضأْ وضوفَت كعجضم تيلَى  إِذَا أَتع طَجِعاض
يك، رغْبةً ورهبةً إِلَيك، الَ ملْجأَ والَ شقِّك اَأليمنِ، ثُم قُلِ اللَّهم أَسلَمت وجهِى إِلَيك، وفَوضت أَمرِى إِلَيك، وأَلْجأْت ظَهرِى إِلَ

هن بِك الَّذى أَنزلْت، وبِنبِيك الَّذى أَرسلْت. فَإِنْ مت من لَيلَتك فَأَنت علَى الْفطْرة، واجعلْمنجا منك إِالَّ إِلَيك، اللَّهم آمنت بِكتا
بِه كَلَّمتا تم رآخ .« بِىلَى النا عهتددقَالَ فَرلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  تلَغا باللَّ«فَلَملْتزى أَنالَّذ ابِكتبِك تنآم مه .« .كولسرو قُلْت

 »الَ، ونبِيك الَّذى أَرسلْت«قَالَ: 
 

785. Rəvayət edilir ki, Bəra ibn Azib � demişdir: “Peyğəmbər � belə 
buyurdu: “Yatmaq istədikdə namaz üçün dəstəmaz aldığın kimi dəstəmaz 
al, sonra sağ böyrün üstə uzan, sonra de: “Alla:hummə, əsləmtu vachi: 
ileyk, va fəvvədtu əmri: ileyk, va əlcə'tu zahri: ileyk, rağbətən va rahbətən 
ileyk. Lə: məlcə:ə va lə: məncə: minkə illə ileyk. Alla:hummə, ə:məntu biki-
tə:bikəl-ləzi: ənzəltə va binəbiyyikəl-ləzi: ərsəltə!3” Əgər o gecə ölsən, fitrət 
üzərində (müsəlman olaraq) öləcəksən. Bu sözləri, dediyin sözlərin 
axırıncısı et”. Bəra ibn Azib deyir ki, mən bu duanı Peyğəmbərə � oxudum 
və gəlib: “ə:məntu bikitə:bikəl-ləzi: ənzəltə” (Sənin nazil etdiyin Kitaba 
iman gətirdim)” sözünə yetişdikdə “va birasu:likə”- (və göndərdiyin El-

                                                 
1 Bu rəvayət edənin şəkkidir. O, günah və ya xəta olduğunda şəkk etmişdir. 
2 İbn Hibban, 5528. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 3414. 
3 Tərcüməsi: Allahım, Sənə ümid edərək və Səndən qorxaraq üzümü Sənə təslim etdim, işimi 
Sənə həvalə etdim, kürəyimi Sənə etibar etdim. Sığınacaq və Sənin (əzabından) xilas olmaq 
üçün nicat yeri yalnız Sənə yönəlməkdir. Allahım, Sənin nazil etdiyin Kitaba və göndərdiyin 
Peyğəmbərə iman gətirdim! 
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çiyə)”- dedim. O buyurdu: “Xeyr, “binəbiyyikəl-ləzi: ərsəltə! – (göndər-
diyin Peyğəmbərə!)”- (de)”.1  
 

٧۸٦ - نسِ عنِ أَنب كالولُ قَالَ: قَالَ مسلَّى اللَّ اِهللا رصلَّمسو هلَيع ه :نى إِذَا قَالَ مإِلَى أَو هاشرف :دمالْح لَّهي لكَفَانِي الَّذ 
 فَقَد النارِ، من تنجينِي نْأَ بِعزتك أَسأَلُك إِني اللَّهم فَأَفْضلَ، علَي من الَّذي للَّه الْحمد وسقَانِي، أَطْعمنِي الَّذي للَّه الْحمد وآوانِي،

دمح يعِ اللَّهمبِج دامحلْقِ مالْخ كُلِّهِم. 
 
786. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim yatağına girərkən: “Əlhəmdulillə:hilləzi: kəfə:ni va ə:və:ni, 
əlhəmdulillə:hilləzi ət'imni: və səqa:ni:, əlhəmdulillə:hilləzi: mənnə aleyyə 
fə əfdalə. Alla:hummə inni: əs əlukə bi İzzətikə tunəcciyəni: minən-nə:r!2”- 
deyərsə, Allaha bütün məxluqatın həmd-sənası ilə həmd etmiş olar”.3 
 

٧۸٧ -  نعىلةَ أَنَّ عمفَاط كَتش لْقَى امت نا، أَثَرِ محى الرفَأَت بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ،ىبس طَلَقَتفَان فَلَم ،هجِدت تدجفَو 
 وقَد إِلَينا، صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِى فَجاَء فَاطمةَ، بِمجِىِء عائشةُ أَخبرته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِى جاَء فَلَما فَأَخبرتها، عائشةَ،
 أُعلِّمكُما أَالَ« :وقَالَ صدرِى علَى قَدميه برد وجدت حتى بيننا فَقَعد. »مكَانِكُما علَى« :فَقَالَ َألقُوم فَذَهبت مضاجِعنا، أَخذْنا
 من لَكُما خير فَهو وثَالَثني، ثَالَثَةً وتحمدا وثَالَثني، ثَالَثًا وتسبحا وثَالَثني، أَربعا تكَبرا مضاجِعكُما أَخذْتما إِذَا سأَلْتمانِى مما خيرا
  .صفِّنيِ لَيلَةَ والَ قَالَ صفِّني لَيلَةَ والَ لَه قيلَ. صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِى نم سمعته منذُ تركْته ما على قَالَ .»خادمٍ

 
787. Əli � rəvayət edir ki, Fatimə � kirkirənin4 onun əllərində iz burax-
dığından şikayət etdi. Bir müddətdən sonra Peyğəmbərə � bir neçə əsir 
gətirdilər. Fatimə bu əsirlərdən birini özünə köməkçi götürmək məqsədilə 
Peyğəmbərin � yanına getdi, lakin onu evdə tapa bilmədi, Aişəni görüb nə 
istədiyini ona bildirdi. Peyğəmbər � evə gəldikdə Aişə ona Fatimənin 
gəldiyini xəbər verdi. Bundan sonra Peyğəmbər � bizə gəldi. Həmin vaxt 
biz artıq yatağımıza uzanmışdıq. Mən onu görəndə ayağa qalxmaq istə-
dim, lakin o: “Qalxmayın!”- dedi və gəlib aramızda oturdu. Mən onun 
soyuq ayaqlarının sinəmə toxunduğunu hiss etdim. O buyurdu: “Məndən 
istədiyinizdən daha xeyirlisini sizə öyrədimmi? Yatağınıza uzandığınız 

                                                 
1 əl-Buxari, 329, 247; Muslim, 4885, 7057. 
2 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, Səndən İzzətinlə məni Cəhənnəm odundan xilas etməyini diləyirəm! 
3 əl-Hakim, 2001; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 4382. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-
Tərhib, 609, Silsilə əs-Səhihə, 3444. 
4 Kirkirə - qədim zamanlarda buğdanı üyütmək üçün istifadə olunan əl dəyirmanı. 
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zaman otuz dörd dəfə “Allahu Əkbər”, otuz üç dəfə “subhən-Allah” və 
otuz üç dəfə “əlhəmdulilləh” deyin. Bu sizin üçün xidmətçidən daha 
xeyirli olar”.1 Başqa rəvayətdə bu əlavə var: “Əli belə dedi: “Peyğəmbər-
dən � eşitdikdən bəri onu tərk etmədim”. Ondan soruşdular: “Hətta 
Siffeyn gecəsi də tərk etmədin?” O belə buyurdu: “Hətta Siffeyn gecəsi də 
tərk etmədim”.2 
 

Qorxuya qarşı edilən dua 
 

٧۸۸ - نع أَبِيه نبٍ عيعنِ شرِو بمع نع  ولَ اللَّهسأَنَّ ر هدجلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  اتمعِ كَلالْفَز نم مهلِّمعوذُ «كَانَ يأَع
ونرضحأَنْ ينيِ واطيالش اتزمه نمو هادبع رشو بِهغَض نم ةامالت اللَّه اتمبِكَل .« 

 

788. Amr ibn Şueyb atasından, o da babasından � rəvayət edir ki, Allah 
Elçisi � ona qorxuya qarşı bəzi kəlmələr öyrətdi: “Əu:zu bikəlimə:tillə:hit-
tə:mməti min ğadabihi, va şərri ibə:dihi, va min həməzə:tiş-şəyə:tini va ən 
yəhduru:n!3”4 
 

٧۸۹ - نع دالنِ خب يدلأَ الْوهكَا نولِ إِلَى شساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي فَقَالَ صإِن 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 رال بو فَاجِر 

نم را شزِلُ مني ناِء مما السمو جرعا ييهف نمو را شأَ مي ذَرضِ فا اَألرمو جرخا يهنم نمو رنِ شتلِ فنِ اللَّيتفارِ وهالن نمو رش 
  رحمن يا بِخيرٍ يطْرق طَارِقٍ إِال والنهارِ اللَّيلِ طَوارِقِ

 

789. Rəvayət edilir ki, Xalid ibn əl-Vəlid � Allah Elçisinə � şikayət edərək 
belə dedi: “Mən gecələr qorxu hiss edirəm”. O buyurdu: “Sənə Cəbrailin 
mənə öyrətdiyi kəlmələri öyrədimmi? Bu kəlmələr məni cinlərdən olan 
İfritin üstümə hücum etməsindən qorudu”. Mən dedim: “Bəli”. O: “Əu:zu 
bikəlimə:tillə:hit-tə:mmə:tilləti: lə: yucə:vizuhunnə bərrun, va lə: fə:cirun, 
min şərri mə: yənzilu minəs-səmə:i, va mə: yə'rucu fi:hə:, va min şərri mə: 
zəraə fil-ərdi va mə: yəxrucu minhə: va min şərri fitənil-leyli va fitənin-
nəhə:r, və min şərri tava:riqil-leyli vən-nəhə:r illə: ta:riqin yətruqu bixay-
rin, yə: Rahmən!5”1 

                                                 
1 əl-Buxari, 3429, 3705. 
2 Muslim, 4906, 7093; əl-Buxari, 4943, 5362. 
3 Tərcüməsi: Qəzəbindən və cəzasından, qullarının şərindən, şeytanların vəsvəsələrindən və 
mənə yaxın gəlmələrindən Allahın tam kəlmələrinə sığınıram! 
4 Əbu Davud, 3893, 3895. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 3414. 
5 Tərcüməsi: Yaratdıqlarının, düzəltdiklərinin və icad etdiklərinin şərindən, səmadan nazil olan-
ların və orada yüksələnlərin şərindən, yerə əkdiklərinin və oradan çıxanların şərindən, gecənin 
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٧۹٠ - نةَ عشائع ولُ كَانَ: قَالَتسلَ اِهللا رع لَّى اللَّهصلَّمسو هإِذَا ي روضنِ تلِ، عقَالَ اللَّي :» بر ارالْقَه داحالْو إِالَّ اللَّه الَ إِلَه
فَّارالْغ زِيزا الْعمهنيا بمضِ، واَألرو اتاومالس«.  

 

790. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � gecə yatarkən bir 
tərəfdən digər tərəfə çevrildikdə deyərdi: “Lə: ilə:hə illəlla:hul-Va:hidul-
Qahhə:r, Rabbus-səmə:və:ti val-ərd va mə: beynəhuməl-Azi:zul-Ğaffə:r!2”3 

 
Gecə oyanarkən edilən zikr 

 
٧۹١ - نةَ عادبنِ عب تامولُ قَالَ: قَالَ الصساِهللا ر لَّى اللَّهص لَّمسو هلَيع :»نم ارعت نلِ مفَقَالَ اللَّي نيظُ حقيتسالَ: ي إِالَّ إِلَه اللَّه 
هدحالَ و رِيكش ،لَه لَه ،لْكالْم لَهو ،دمالْح وهلَى وٍء كُلِّ عيش ،يرانَ قَدحباِهللا، س دمالْحو ،لَّهالَ لو إِالَّ إِلَه ،اللَّه اللَّهو ،رالَ أَكْبو 
 ثُم فَتوضأَ قَام فَإِنْ لَه، استجِيب دعا: قَالَ أَو: الْوليد قَالَ - .لَه غُفر لي، اغْفر رب دعا ثُم الْعظيمِ، الْعلي بِاللَّه إِالَّ قُوةَ والَ حولَ
 .»صالَته قُبِلَت صلَّى،

 
791. Rəvayət edilir ki, Ubadə ibn əs-Samit � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim gecə oyanarkən: “Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu lə: şəri:kə lə-
hu, ləhul-mulku va ləhul-həmdu va huvə alə: kulli şey in qadi:r. Subhə:n-
Alla:hi, valhəmdulillə:hi, va lə: ilə:hə illəlla:hu, Valla:hu Əkbər, va lə: həulə 
va lə: quvvətə illə: Billəhil-Aliyyil-Azi:m!4”– deyər, sonra dua edib: “Ey 
Rəbbim, məni bağışla!”– desə, bağışlanar. Dua etsə, duası qəbul olunar, 
qalxıb dəstəmaz aldıqdan sonra namaz qılsa, namazı qəbul olunar”.5 
 

Çalış qısa və mənalı dualar edəsən 
 

٧۹٢ -  بِيالن لَيلَ عخد :ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّها  صقَالَ: ي ،هلَيع طَأْتةٌ، فَأَباجح لَهلِّي، وا أُصأَنو
كلَيةُ، عشائ؟ قَ عهعاموجاِء وعلُ الدما جمو ،ولَ اللَّهسا ري :قُلْت فْترصا انفَلَم ،هعاموجاِء وعلِ الدمي «الَ: بِجإِن مي: اللَّهقُول

                                                                                                                                 
və gündüzün fitnələrinin şərindən, – gecə xoş xəbərlə gələn müstəsna olmaqla – gecə gələnlərin 
hər birinin şərindən, həm itaətkarın, həm də günahkarın möhtac olduğu Allahın tam kəlam-
larına sığınıram! Ey Rahmən! 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 3746, “əd-Dua” 1083. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 840. 
2 Tərcüməsi: Hər şeyə Qalib gələn, Tək olan Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! O, 
göylərin, yerin və onların arasında olanların Qüdrətli və Bağışlayan Rəbbidir! 
3 əl-Hakim, 1980; ən-Nəsəi “Sunənul-Kubra” 7688. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2066.  
4 Tərcüməsi: Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk 
Onundur, həmd Onadır və O, hər şeyə Qadirdir. Həmd Allahadır. Allah pak və müqəddəsdir. 
Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Allah ən Böyükdür. Qüdrət və güc yalnız 
Allahdadır! 
5 İbn Macə, 3878; ət-Tirmizi, 3414, 3743. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 612. 
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.لَمأَع ا لَممو هنم تملا عم ،هآجِلو هاجِلع ،رِ كُلِّهيالْخ نم أَلُكأَس  ا لَممو هنم تملا عم ،هآجِلو هاجِلع كُلِّه رالش نم وذُ بِكأَعو
با قَرمارِ والن نم وذُ بِكأَعلٍ، ومع لٍ أَوقَو نا مهإِلَي با قَرمةَ ونالْج أَلُكأَسو .لَمأَع أَسلٍ. ومع لٍ أَوقَو نا مهإِلَي أَلَكا سمم أَلُك

 دمحم بِهلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص دمحم هنذَ موعا تمم وذُ بِكأَعو ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هتباقلْ ععاٍء فَاجقَض ني مل تيا قَضمو ،
راشد«.  

 
792. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Bir dəfə mən namaz qılarkən 
Peyğəmbər � bir işdən ötrü yanıma gəldi. Mən ləng tərpəndim. Peyğəmbər � 
dedi: “Ey Aişə, çalış yığcam və çoxmənalı dualar edəsən!” Mən namazı 
bitirdikdən sonra dedim: “Ey Allahın Elçisi, yığcam və çoxmənalı dualar 
nədir?” O buyurdu: “De: “Allahım, xeyrin hamısını – həm bu dünyadakı-
nı, həm də Axirətdəkini, bildiklərimi və bilmədiklərimi Səndən diləyirəm. 
Şərin də hamısından – həm bu dünyadakından, həm də Axirətdəkindən, 
bildiklərimdən və bilmədiklərimdən Sənə sığınıram. (Habelə,) Cənnəti və 
ona yaxınlaşdıran hər bir sözü və əməli Səndən diləyir, Cəhənnəmdən və 
ona yaxınlaşdıran hər bir sözdən və əməldən Sənə sığınıram. Mu-
həmmədin � Səndən istədiyini mən də Səndən istəyir, həmçinin Muhəm-
mədin � Sənə sığındığı şeydən mən də Sənə sığınıram. Mənim üçün 
qəzavü-qədərdən nə hazırlamısansa, onun aqibətini gözəl et!1”2 
 

Kimin sözü mələklərin sözü ilə üst-üstə düşərsə 
 

٧۹٣ -  نةَ أَبِىعريرولَ أَنَّ هسر لَّ اللَّهسو هلَيع لَّى اللَّهصقَالَ إِذَا« :قَالَ م اماِإلم عمس اللَّه نمل هدمفَقُولُوا ،ح ما اللَّهنبر لَك 
دمالْح، هفَإِن نم افَقو لُهلَ قَوقَو كَةالَئالْم رغُف ا لَهم مقَدت نم بِهذَن«.  

 
793. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “İmam: 
“Səmi Alla:hu limən həmidəh 3 ”- deyəndə siz: “Alla:hummə, Rabbənə: 

                                                 
1 Transkripsiyası: Allahummə, inni əs əlukə minəl-xayri kullihi: acilihi: və əcilih, mə: alimtu 
minhu və mə: ləm ələm, və əu:zu bikə minəş-şərri kullihi: acilihi: və əcilih, mə: alimtu minhu və 
mə: ləm ələm, və əs əlukəl-cənnətə və mə: qarrəbə ileyhi min qaulin əv aməl, və əu:zu bikə 
minən-nə:ri və mə: qarrəbə ileyhi min qaulin əv aməl, və ə əlukə mimmə: sə ələkə bihi: 
Muhəmmədun � və əu:zu bikə mimmə: təavvəzə minhu Muhəmmədun � və mə: qadaytə li: 
min qada:in fəc-al a:qibətəhu: ruşdə: 
2 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 639. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 498. 
3 Allah Ona həmd edəni eşitdi. 
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ləkəl-həmd!1”- deyin. Bilin ki, kimin sözü mələklərin sözü ilə üst-üstə 
düşərsə, onun keçmiş günahları bağışlanar”.2 
 

Yunusun � duası 
 

٧۹٤ - نع دعولُ قَالَ قَالَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةُ« صوعى دذ ونا إِذْ النعد وهى وطْنِ فب وتالَ الْح إِالَّ إِلَه تأَن 
كانحبى سإِن تكُن نم نيمالظَّال .هفَإِن لَم عدا يلٌ بِهجر ملسى مٍء فىإِالَّ قَطُّ ش تاسابج اللَّه لَه«. 

 

794. Rəvayət edilir ki, Səd � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: “Zun-
Nun (Yunus �) balığın qarnında olarkən belə dua etmişdir: “Lə: ilə:hə 
illə: ənt! Subhə:nəkə, inni: kuntu minəz-za:limi:n!3” Bir şey istəyərək bu 
duanı edən elə bir müsəlman kişi yoxdur ki, Allah onun duasını qəbul 
etməsin”.4 
 

 أَالَ:  فَقَالَ ، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي عند جلُوسا كُنا:  قَالَ ، جده عن ، أَبِيه عن ، سعد بنِ محمد بن إِبراهيم حدثَنِي - ٧۹٥
 إِلَه الَ:  النون ذي دعاُء:  فَقَالَ ، بلَى:  لَه فَقيلَ ؟ عنه يفَرج بِه دعا الدنيا بالَيا من بالٌَء أَو ، كَرِب منكُم بِرجلٍ نزلَ إِذَا بِشيٍء ركُمأُخبِ
  .الظَّالمني من كُنت إِني سبحانك أَنت إِالَّ

 

795. Rəvayət edilir ki, Səd ibn Əbu Vaqqas � demişdir: “Biz Peyğəmbərin 
� yanında oturmuşduq. O dedi: “Sizə elə bir şey öyrədimmi ki, sizdən 
birinə bir sıxıntı və ya dünya müsibətlərindən bir bəla üz versə və o da 
bunu etsə, onda olan həmin bəla aradan qalxar?!” Səhabələr dedilər: “Bəli, 
ey Allahın Elçisi!” Allah Elçisi � belə buyurdu: “Bu, Zun-Nunun duasıdır: 
Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! Sən pak və müqəddəssən! 
Həqiqətən, mən zalımlardan olmuşam!”5 
 

Çərşənbə günü Zöhrlə Əsr namazları arasında edilən dua 
 

٧۹٦ -  ولُ اللَّهسا رعقُولُ: دي اللَّه دبع نب ابِرج تعمبٍ قَالَ: سنِ كَعنِ بمحالر دبع نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  ،جِدسذَا الْمي هف
 مويالثُّالَثَاِء و موينِ وياثْنال موحِ، يالْفَت جِدساِء.مبِعمِ اَألروي ننِ ميالَتالص نيب لَه جِيبتاِء، فَاسبِعاَألر  هِمم رزِلْ بِي أَمني لَمو :ابِرقَالَ ج

 لْكي تاِء فبِعاَألر مونِ ييالَتالص نيب يهف اللَّه توعةَ، فَداعالس لْكت تيخوظٌ إِالَّ تةَ.غائاباإلج فْترإِال ع ،ةاعالس  

                                                 
1 Allahım! Rəbbimiz, həmd Sənə məxsusdur! 
2 əl-Buxari, 754, 796. 
3 Tərcüməsi: Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, Sən pak və müqəddəssən! Mən isə, 
həqiqətən, zalımlardan olmuşam! 
4 ət-Tirmizi, 3505, 3845. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1826. 
5 əl-Hakim, 1864; ən-Nəsəi “Sunənul-Kubra” 10416, 10491. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 
1744. 
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796. Rəvayət edilir ki, Abdur-Rahmən ibn Kəb � demişdir: “Mən Cabir 
ibn Abdullahın � belə dediyini eşitdim: “Allah Elçisi � bazar ertəsi, 
çərşənbə axşamı və çərşənbə günü bu Fəth məscidində1 dua etdi. Çərşənbə 
günü iki namaz (Zöhr və Əsr)2 arasında etdiyi dua qəbul oldu”. Cabir 
deyir: “Sonralar mən başıma gələn hər bir ağır müsibətə görə çərşənbə 
günü həmin vaxt iki namazın arasında Allaha dua edərdim və duamın 
qəbul olduğunu görərdim”.3 
 

Ən fəzilətli zikr hansıdır? 
 

٧۹٧ - تعمس ابِرج نب دبع قُولُ اللَّهي تعمولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صلُ« يالَ الذِّكْرِ أَفْض إِالَّ إِلَه لُ اللَّهأَفْضو 
 »للَّه الْحمد الدعاِء

 

797. Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah � demişdir: “Mən Allah 
Elçisinin � belə buyurduğunu eşitdim: “Ən fəzilətli zikr “lə iləhə illəllah”, 
ən fəzilətli dua isə “Əlhəmdulilləh”dir”.4 
 

Dünya və Axirət salamatlığı 
 

٧۹۸ - نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه سو هلَيع لَّى اللَّهصا« لَّمم نم ةوعو دعدا يبِه دبلَ الْعأَفْض نم - مى اللَّهإِن أَلُكأَس 
 .»واآلخرة الدنيا فى الْمعافَاةَ

 

798. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Qulun: “Alla:hummə inni: əs əlukəl-mua:fə:tə fid-dunyə: val-
ə:xirati!1”- dua etməsindən daha fəzilətli dua yoxdur”.2 
                                                 
1  Bu məscid hazırda “yeddi məscid” kimi tanınan məscidlərdən biridir. Peyğəmbərin � bu 
məsciddə dua etməsi, heç də həmin məscidin fəzilətli olduğuna dəlalət etmir. Belə ki, bu yeddi 
məscidin fəzilətinə dair nə bir hədis, nə də səhabələrdən bir əsər varid olmuşdur. Mədinə 
şəhərində ziyarət ediləsi cəmi iki məscid var ki, bunlar da Peyğəmbərin � məscidi və bir də 
Qubə' məscididir. Bu xüsusda, Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: “Üç məsciddən başqa heç bir 
yerə ibadət məqsədi ilə səfər etmək olmaz: bu, Məscidul-Həram, Allah Elçisinin � məscidi və 
Məscidul-Əqsadır”. (əl-Buxari, 1115, 1189); digər hədisdə o, demişdir: “Mənim bu məscidimdə 
qılınan bir namaz, Məscidul-Həram istisna olmaqla, digər məscidlərdə qılınan min namazdan 
daha xeyirlidir” (əl-Buxari, 1116, 1190); o, həmçinin demişdir: “Kim evində təmizlənər, sonra 
Qubə' məscidinə gedib orada namaz qılarsa, ona ümrə savabı kimi yazılar”. (İbn Macə, 1412, 
1477. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1181). 
2 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 3591. 
3 Əhməd, 14563, 14603, 14617; əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 704. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-
Tərğib vat-Tərhib, 1185. 
4 ət-Tirmizi, 3383, 3711. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1497. 
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Dinini və dünyanı cəm edən dua 
 

، فَيجِيُء لَيه وسلَّمصلَّى اللَّه عبنِ أَشيم اَألشجعي قَالَ: حدثَنِي أَبِي قَالَ: كُنا نغدو إِلَى النبِي احدثَنا سعد بن طَارِقِ  - ٧۹۹
قُلِ: «فَيقُولُ: ) ربى أَسأَلُ حني أَقُولُ كَيف اللَّه رسولَ يا (الرجلُ وتجِيُء الْمرأَةُ فَيقُولُ: يا رسولَ اللَّه، كَيف أَقُولُ إِذَا صلَّيت؟

ارنِي، وداهنِي، ومحاري، ول راغْف مقْنِياللَّهز«عمج فَقَد ،ن .كترآخو اكيند لَك 

 

799. Rəvayət edilir ki, Səd ibn Tariq ibn Əşyəm əl-Əşcəi � demişdir: “Biz 
səhərlər Peyğəmbərin � yanına gedərdik. Onun yanına həm kişi, həm də 
qadın gəlib soruşardı: “Ey Allahın Elçisi, mən namaz qılarkən3 nə demə-
liyəm?” (Digər rəvayətdə deyilir: “Ey Allahın Elçisi, mən Rəbbimdən 
istədikdə nə deyim?”4) O da buyurardı: “De: “Alla:hummə-ğfirli: varhəm-
ni: vahdini: varzuqni:!”5 Bu sözlər sənin üçün dünyanı və Axirətini cəm 
etdi”.6 
 

 إِالَّ إِلَه الَ قُلْ« قَالَ. أَقُولُه كَالَماً علِّمنِى فَقَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِى أَتى أَعرابِيا أَنَّ أَبِيه عن سعد بن مصعب حدثَنِى - ۸٠٠
اللَّه هدحالَ و رِيكش لَه اللَّه ررياً أَكْبكَب دمالْحو لَّهرياًكَ لانَ ثحبسو اللَّه بر نيالَمالَ الْعلَ ووالَ حةَ وإِالَّ قُو زِيزِ بِاللَّهيمِ الْعكالْح 

 »وعافنِى واهدنِى وارزقْنِى وارحمنِى لى اغْفر اللَّهم قُلِ« قَالَ لى فَما لربى هؤالَِء قَالَ. »خمساً
 

800. Musab ibn Səd atasından � rəvayət edir ki, bir dəfə bir bədəvi Pey-
ğəmbərin � yanına gəlib dedi: “Mənə zikr edə biləcəyim bir kəlmə öyrət”. 
Peyğəmbər � dedi: “Beş dəfə de: “Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu: lə: şəri:kə 
ləhu:, Alla:hu Əkbər Kəbi:ran, valhəmdulillə:hi kəsi:ran, va subhə:n-Alla:hi 
Rabbil-a:ləmin, va lə: haulə va lə: quvvətə illə: billə:hil-Azi:zil-Həki:m!7” 
Bədəvi dedi: “Bunlar Rəbbim üçündür, bəs mənim üçün olan nədir?” 
Peyğəmbər � dedi: “De: “Alla:hummə-ğfirli: varhəmni: varzuqni: vahdini: 
va a:fini:!8”.1 

                                                                                                                                 
1 Tərcüməsi: Allahım, Səndən dünyada və Axirətdə salamatlıq istəyirəm! 
2 İbn Macə, 3851, 3983. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 3388. 
3 Bu duanı təşəhhüddən sonra və salamdan əvvəl, habelə, səcdədə demək olar. Bu dua 
Peyğəmbərin � etdiyi duaların yığcam və geniş mənalı olduğunu bir daha sübuta yetirir. 
4 İbn Macə, 3845, 3977. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1418. 
5 Tərcüməsi: Allahım, məni bağışla, mənə rəhm et, məni doğru yola yönəlt və mənə ruzi ver! 
6 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 651; Əhməd, 15881, 16301. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-
Mufrad, 508. 
7 Tərcüməsi: Allahdan başqa ibadətə layiq məbud 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! 
8 Tərcüməsi: Allahım, məni bağışla, mənə rəhm et, mənə ruzi ver, məni doğru yola yönəlt və 
mənə salamatlıq ver! 



Fəzilətli Əməllər                                                                                        Dua və Zikr 

 
 

Əmirin zülmünə qarşı edilən dua 
 

۸٠١ - نلَزٍ أَبِي عجقَالَ م :نم افخ نريٍ ما أَميت: فَقَالَ ظُلْمضا بِاِهللا ربالمِ ربِاِإلسا ويند دمحبِما وبِين آنبِالْقُرا وكَما حامإِمو 
اهجأَن اللَّه هنم. 

 
801. Rəvayət edilir ki, Əbu Micləz � demişdir: “Kim əmirin zülmündən 
qorxub: “Radi:tu billə:hi Rabbən va bil-İslə:mi di:nən va bi-Muhəmmədin 
nəbiyyən va bil-Qur'a:ni hukmən va imə:mən!2”- desə, Allah onu əmirin 
zülmündən xilas edər”.3 
 

Şirkin azından da, çoxundan da çəkinin! 
 

۸٠٢ -  بِيإِلَى الن هنع اللَّه يضيقِ ردكْرٍ الصأَبِي ب عم طَلَقْتقُولُ: انارٍ يسي نلَ بقعم تعمسلَّمسو هلَيع لَّى اللَّها صا أَبفَقَالَ: ي ،
صلَّى اللَّه علَيه فَقَالَ أَبو بكْرٍ: وهلِ الشرك إِالَّ من جعلَ مع اللَّه إِلَها آخر؟ فَقَالَ النبِي  بكْرٍ، لَلشرك فيكُم أَخفَى من دبِيبِ النملِ،

لَّمسو هٍء إِذَا قُلْتيلَى شع لُّكلِ، أَالَ أَدمبِيبِ الند نفَى مأَخ كرلَلش ،هدفِْسي بِيي نالَّذو : م؟ قَالَ: قُلِ: اللَّههريكَثو يلُهقَل كنع بذَه
.لَما ال أَعمل كرفغتأَسو ،لَما أَعأَنو بِك رِكأَنْ أُش وذُ بِكي أَعإِن 

 
802. Rəvayət edilir ki, Məqil ibn Yəsar � demişdir: “Mən Əbu Bəkr əs-
Siddiq ilə birlikdə Peyğəmbərin � 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 � dedi: “Canım Əlində Olana and olsun ki, şirk 
qarışqanın yerişindən də gizlindir. Sənə elə bir şey öyrədimmi ki, onu 
dediyin zaman şirkin azı da, çoxu da səndən uzaq olsun?” (Sonra sözünə 
davam edib) buyurdu: “De: “Alla:hummə inni: əu:zu bikə ən uşrikə bikə 
və ənə ə'ləmu va əstəğfirukə limə: lə: ə'ləmu!4”.5 
 

                                                                                                                                 
1 Əhməd, 1561, 1581. Şueyb əl-Arnavut isnadını Muslimin şərtlərinə görə səhih olduğunu bil-
dirmişdir.  
2 Tərcüməsi: Allahdan Rəbb, İslamdan din, Muhəmməddən peyğəmbər, Qurandan hökm və 
rəhbər olaraq razı qaldım. 
3 İbn Əbu Şeybə “Musannəf” 29791. Hədis səhih-məvqufdur. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 
2239. 
4 Tərcüməsi: Allahım, bilərəkdən Sənə şərik qoşmaqdan Sənə sığınıram və bilmədən (Sənə şərik 
qoşduğuma) görə Səndən bağışlanma diləyirəm! 
5 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 716. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3731. 
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Cənnəti vacib edən zikr 
 

۸٠٣ - نأَبِى ع يدعس رِىدولَ أَنَّ الْخسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص »نقَالَ م يتضر ا بِاللَّهبالَمِ ربِاِإلسا ويند دمحبِمو  
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنبيا  صتبجو لَه نةَ«....»ةُالْجلَه اجلنخه حىت أُدآلخذنّ بيد ,فأنا الزعيم«. 

 

803. Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: 
“Kim: “Radi:tu billə:hi Rabbən, va bil-İslə:mi di:nən va bi-Muhəmmədin 
sallalla:hu aleyhi və səlləm nəbiyyən!1”- deyərsə, Cənnət ona vacib olar”.2 
Digər rəvayətdə deyilir: “...mən o kimsənin əlindən tutub Cənnətə daxil 
edəcəyimə zəmanət verirəm”.3  
 

“Bismilləh” kəlməsi 
 

۸٠٤ - نيح، أَبِي علالْم نلٍ عجقَالَ ر :تكُن يفدر بِيلَّ النسو هلَيع لَّى اللَّهصم تثَرفَع ،هتابد فَقُلت :سعطَانُ تيال« :فَقَالَ الش 
 ذَلك قُلت إِذَا فَإِنك اِهللا بِسمِ: قُلْ ولَكن بِقُوتي،: ويقُولُ الَبيت مثلَ يكُونَ حتى تعاظَم ذَلك قُلت إِذَا فَإِنك الشيطُانُ تعس تقُلْ

اغَرصت تكُونَ ىحثلَ يابِ مالذُّب«. 
 

804. Əbul-Məlih � rəvayət edir ki, bir kişi dedi: “Mən Peyğəmbərin � 
miniyinin tərkində yol gedirdim. Birdən heyvanın ayağı sürüşdü. Mən: 
“Məhv olsun şeytan!”- dedim. Peyğəmbər � dedi: “Məhv olsun şeytan!”- 
demə, çünki sən bunu söylədikdə, o, ev boyda olana qədər şişir və deyir: 
“Bu iş mənim qüvvəmlə olur”. Lakin sən: “Allahın adı ilə (Bismilləh)”- de, 
çünki sən bunu söylədikdə, o, milçək boyda olana qədər kiçilir”.4 
 

Ən gözəl təşəkkür 
 

۸٠٥ - دينِ زةَ بامأُس نلُ اِهللا قَالَ عوسقَالَ ر :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: » راً، فَقَدياُهللا خ اكزج : هلفَاعفَقَالَ ل وفرعم هإِلَي نِعص نم
 ».في الثَّناِء أَبلَغَ

 

805. Rəvayət edilir ki, Usamə ibn Zeyd � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Hər kim özünə yaxşılıq etmiş adama: “Cəzə:k-Alla:hu xay-
ran!5”- deyərsə, ən gözəl şəkildə təşəkkür etmiş olar”.1  

                                                 
1 Tərcüməsi: Allahdan Rəbb, İslamdan din və Muhəmməddən � peyğəmbər olaraq razı oldum! 
2 İbn Hibban, 863. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6428. 
3 Əbu Nueym əl-Əsbəhəni “əl-Mə'rifətus-Sahabə” 5521; əl-Heysəmi “Məcməuz-Zəvaid” 17005. 
Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhih, 2686.  
4 Əbu Davud, 4982, 4984. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 7401. 
5 Tərcüməsi: Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın! 
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Şeytanların ordularını darmadağın edən zikr 
 

 :قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ أَدركْت: كَبِريا انَوكَ التميمي خنبشٍ بنِ الرحمنِ لعبد قُلْت قَالَ التياحِ أَبو حدثَنا - ۸٠٦
معقَالَ ن قُلْت فكَي عنولُ صسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَةَ صلَي هتكَاد نياطيإِنَّ فَقَالَ الش نياطيالش تردحت لْكلَ تلَى ةَاللَّيولِ عسر 
اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص نم ةيدابِ الْأَوعالشو يهِمفطَانٌ ويش هدلَةُ بِيعارٍ شن رِيدأَنْ ي رِقحا يبِه هجولِ وسر اللَّه  هلَيع لَّى اللَّهص

لَّمسطَ وبفَه هرِيلُ إِلَيجِب هلَيع الما فَقَالَ السي دمحا قَالَ قُلْ موذُ قُلْ قَالَ أَقُولُ مأَع اتمبِكَل اللَّه ةامالت نم را شم لَقأَ خذَرأَ وربو 
نمو را شزِلُ مني ناِء ممالس نمو را شم جرعا ييهف نمو رنِ شتلِ فال اللَّيارِوهن نمو رطَارِقًا إِلَّا طَارِقٍ كُلِّ ش قطْررٍ ييا بِخي نمحر 
  وتعالَى تبارك اللَّه وهزمهم نارهم فَطَفئَت قَالَ

 
806. Rəvayət edilir ki, Əbu ət-Təyyah � demişdir: “Mən Abdur-Rahmən 
ibn Xanbəş ət-Təmimi yaşlı ikən ondan soruşdum: “Sən Allah Elçisini � 
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 � hücum etdilər. Onların 
arasında olan bir şeytan əlində məşəl tutaraq Allah Elçisinin � üzünü yan-
dırmaq istəyirdi. (Belə olan təqdirdə) Cəbrail � onun yanına enərək 
buyurdu: “Ey Muhəmməd, de!” O da: “Nə deyim?”– deyə soruşdu. 
Cəbrail buyurdu: “De: “Əu:zu bikəlimə:til-lə:hit-tə:mməti min şərri mə: 
xaləqa va zəraə va bəraə va min şərri mə: yənzilu minəs-səmə:i va min 
şərri mə: yə'rucu fi:hə: va min şərri fitənil-leyli van-nəhə:ri va min şərri 
kulli ta:riqin illə: ta:riqan yətruqu bi xayrin, yə: Rahmə:n!2” (Bundan sonra) 
onların alovları söndü və Uca Allah onları darmadağın etdi”.3 
 

Müsibət halında deyilən dua 
 

٨٠٧ - عمس ةَ أُملَمس جوز بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صت تعمولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صا« يم نم دبي عصتهب 
 خيرا لَه وأَخلَف مصيبته فى اللَّه أَجره إِالَّ منها خيرا لى وأَخلف مصيبتى فى أْجرنِى اللَّهم راجِعونَ إِلَيه وإِنا للَّه إِنا فَيقُولُ مصيبةٌ

صلَّى اللَّه  اللَّه رسولَ منه خيرا لى اللَّه فَأَخلَف صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ أَمرنِى كَما تقُلْ سلَمةَ أَبو توفِّى فَلَما قَالَت. »منها
لَّمسو هلَيع. 

 

                                                                                                                                 
1 ət-Tirmizi, 2035, 2167. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 969. 
2 Tərcüməsi: Yaratdıqlarının, düzəltdiklərinin və icad etdiklərinin şərindən, səmadan nazil olan-
ların 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! 
3 Əhməd, 15460, 15498. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1602. 
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807. Rəvayət edilir ki, Peyğəmbərin � zövcəsi Ummu Sələmə � demişdir: 
“Mən Allah Elçisinin � belə buyurduğunu eşitmişəm: “Müsibətə düçar 
olub: “İnnə: lillə:hi va innə: ileyhi ra:ciu:n. Alla:hummə əcirni: fi: musi:bəti: 
vaxlufli: xayran minhə:! 1 ”- deyən elə bir qul yoxdur ki, Allah onu 
müsibətinə görə mükafatlandırmasın və ondan daha xeyirli olanı ilə əvəz 
etməsin”. Əbu Sələmə vəfat etdiyi vaxt Allah Elçisinin � mənə buyurduğu 
kimi dedim və Allah onu mənə ondan da xeyirli olan Allah Elçisi � ilə 
əvəz etdi”.2 
 

Yə: Zəl-Cələ:li val-İkra:m 
 

٨٠۸ -  بِىسٍ أَنَّ النأَن نلَّعسو هلَيع لَّى اللَّهصامِ«قَالَ  ماِإلكْرالَلِ وا ذَا الْجظُّوا بِيأَل.« 
 
808. Ənəs � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Yə: Zəl-Cələ:li 
val-İkra:m!” (Ey əzəmət və ehtiram Sahibi!) – (adı ilə) davamlı dua edin”.3 
 

“Lə iləhə illəllah” kəlməsini deməyi çoxaldın 
 

 أكثروا من شهادة أن ال إله إال اهللا قبل أن حيال بينكم وبينها صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقال قال رسول اهللا  عن أيب هريرة - ٨٠۹
 
809. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Ölüm sizə gəlmədən öncə “lə iləhə illəllah” şəhadət kəlməsini 
söyləməyi çoxaldın!”4 
 

Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku va ləhul-
həmdu va huvə alə: kulli şey in qadi:r  

 
 ولَه الْملْك لَه لَه شرِيك الَ وحده اُهللا إِالَّ إِلَه الَ: لَقَا من« :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ عازِبٍ بنِ الْبراِء عنِ - ٨١٠
دمالْح وهلَى وٍء كُلِّ عير، شيقَد أَو حنةً منِيحم ى أَودقَاقاً هكَانَ ز نكَم قتة أَعقَبر«. 

 

                                                 
1 Tərcüməsi: Biz Allaha məxsusuq və Ona da qayıdacağıq! Allahım! Başıma gələn müsibət 
sayəsində məni mükafatlandır və əvəzində ondan da xeyirlisini ver! 
2 Muslim, 1525, 2166. 
3 ət-Tirmizi, 3525, 3868. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1536. 
4 Əbu Yalə, 6147. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1529. 
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810. Rəvayət edilir ki, əl-Bəra ibn Azib � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim: “Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu: lə: şəri:kə ləhu:, ləhul-
mulku va ləhul-həmdu, va huvə alə: kulli şey in qadi:r!1”- deyər və ya bir 
dişi dəvəni hədiyyə edər və ya bir kimsəyə yol göstərərsə, qul azad etmiş 
kimidir”.2 
 

٨١١ - عاشٍ أَبِي نيع قيرلُ قَالَ: قَالَ الزوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: »نقَالَ م نيح بِحصالَ: ي اُهللا إِالَّ إِلَه هدحالَ و كرِيش 
،لَه لَه لكالْم لَهو دمالْح وهلَى وٍء كُلِّ عيش ،يركَانَ قَد 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 روساِهللا ر  لَّى اللَّهص
علَّمسو ها لَييمى فري مائا: فَقَالَ النلَ يوسا إِنَّ! اِهللا راشٍ أَبيي عوري كنكَذَا كَذَا عفَقَالَ و: »قدو صاشٍ أَبيع«. 

 
811. Rəvayət edilir ki, Əbu Ayyəş əz-Zuraqi � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Kim səhər: “Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu: lə: şəri:kə ləhu, 
ləhul-mulku va ləhul-həmdu va huvə alə: kulli şey in qadi:r!3”- deyərsə, 
bu, onun üçün İsmayıl övladından bir köləni azad etməyə bərabərdir. 
Həmçinin onun on günahı silinər, on dərəcə yüksələr və o gün axşama 
qədər şeytandan qorunmuş olar. Axşam dedikdə səhərə qədər bunları 
qazanmış olar”. Sonra bir nəfər yuxusunda Allah Elçisini � görüb ondan 
soruşdu: “Ey Allahın Elçisi, Əbu Ayyəş səndən belə bir hədis rəvayət 
edir”. Allah Elçisi �: “Əbu Ayyəş doğru söylədi!”- deyə buyurdu”.4 
 

٨١٢ -  نةَ أَبِيعريرولَ أَنَّ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص: نالَ قَالَ م إِالَّ إِلَه اللَّه هدحالَ و رِيكش لَه لَه لْكالْم لَهو دمالْح 
وهلَى وٍء كُلِّ عيش يري قَدمٍ فوا يئَةَم ةرم تكَان لَ لَهدرِ عشرِقَابٍ ع بكُتو ائَةُ لَهم ةنسح تيحمو هنائَةُ عم ئَةيس تكَانو لَه 
  .منه كْثَرأَ عملَ رجلٌ إِالَّ جاَء مما بِأَفْضلَ أَحد يأْت ولَم يمِسي حتى ذَلك يومه الشيطَان من حرزا

 
812. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Kim 
gün ərzində yüz dəfə: “Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu: lə: şəri:kə ləhu, ləhul-
mulku va ləhul-həmdu va huvə alə: kulli şey in qadi:r!5”- deyərsə, on kölə 

                                                 
1 Tərcüməsi: Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk 
Onundur və həmd Onadır! O, hər şeyə Qadirdir! 
2 Əhməd, 18554. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1535. 
3 Tərcüməsi: Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk 
Onundur, həmd Ona məxsusdur və O, hər şeyə Qadirdir!  
4 İbn Macə, 3867, 4000; Əbu Davud, 5077, 5079. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 2395. 
5 Tərcüməsi: Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk 
Onundur, həmd Ona məxsusdur və O, hər şeyə Qadirdir! 
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azad etmiş sayılar, üstəlik ona yüz savab yazılar və onun yüz günahı sili-
nər, (bundan başqa bu dualar) həmin gün axşama qədər onu şeytandan 
qoruyar və (bu duanı) ondan çox deyən kimsə istisna olmaqla heç kəs 
onun gətirdiyindən üstün bir şey gətirə bilməz”.1 
 

٨١٣ - عرِو نمنِ عبٍ بيعش نع أَبِيه نع هدأَنَّ ج بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص »رياِء خعاُء الدعمِ دوفَةَ يرع ريخا وم ا قُلْتأَن 
 .»قَدير شىٍء كُلِّ علَى وهو الْحمد ولَه الْملْك لَه هلَ شرِيك الَ وحده اللَّه إِالَّ إِلَه الَ قَبلى من والنبِيونَ

 
813. Amr ibn Şueyb atasından � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyur-
du: “Ən xeyirli dua Arafa günü edilən duadır. Mən və məndən öncəki 
peyğəmbərlərin söylədikləri ən xeyirli kəlmə budur: “Lə: ilə:hə illəlla:hu 
vahdəhu: lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku va ləhul-həmdu va huvə alə: kulli 
şey in qadi:r!”2 
 

٨١٤ - ولِ اللَّهسر نع ثُهدحي ارِىصاَألن وبأَبِى أَي نقَالَ م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ الَ«قَالَ  ص نم لَه رِيكالَ ش هدحو إِالَّ اللَّه إِلَه 
فُسٍ مةَ أَنعبأَر قتأَع نارٍ كَانَ كَمرم رشع يرٍء قَدىلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم يلَلَهاعمإِس لَدو ن.« 

 
814. Əbu Əyyub əl-Ənsari � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Kim gündə on dəfə: “Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu: lə: şəri:kə ləhu, ləhul-
mulku va ləhul-həmdu va huvə alə: kulli şey in qadi:r!”- deyərsə, İsmayıl 
övladından dörd nəfəri azad etmiş kimi olar”.3 
 

٨١٥ - نةَ أَبِى عريرأَنَّ ه سولَر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص »نالَ قَالَ م إِالَّ إِلَه اللَّه هدحالَ و رِيكش لَه لَه لْكالْم لَهو دمالْح 
وهلَى وٍء كُلِّ عىش يرى. قَدمٍ فوائَةَ يم ةرم .تكَان لَ لَهدرِ عشرِقَابٍ ع تبكُتو ائَةُ لَهم ةنسح تيحمو هنائَةُ عم ئَةيس تكَانو لَه 
 اللَّه سبحانَ قَالَ ومن. ذَلك من أَكْثَر عملَ أَحد إِالَّ بِه جاَء مما أَفْضلَ أَحد يأْت ولَم يمِسى حتى ذَلك يومه الشيطَان من حرزا

وهدمى بِحمٍ فوائَةَ يم ةرم طَّتح اهطَايخ لَوو تثْلَ كَانم دبرِ زحالْب«. 

 
815. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: 
“Kim gündə yüz dəfə: “Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu: lə: şəri:kə ləhu, ləhul-
mulku va ləhul-həmdu va huvə alə: kulli şey in qadi:r!4”- deyərsə, bu, 
onun üçün on köləni azad etməyə bərabər olar. Ona yüz savab yazılar və 
                                                 
1 əl-Buxari, 5923, 6403. 
2 ət-Tirmizi, 3585, 3934. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 2398. 
3 Muslim, 4859, 7020. 
4 Tərcüməsi: Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk 
Onundur və həmd Onadır! O, hər şeyə Qadirdir! 
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onun yüz günahı silinər, o gün axşama qədər şeytandan qorunar. (Qiya-
mət günü) ondan daha çox söyləyəndən başqa heç kəs onun gətirdiyindən 
fəzilətli bir şey gətirə bilməz. Kim də gün ərzində yüz dəfə: “Subhə:n-
Alla:hi va bihəmdihi!1”- deyərsə, onun günahları dənizin köpükləri qədər 
olsa belə, silinər”.2 
 

٨١٦ - نةَ أَبِي عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه لَّى اللَّهص لَّمسو هلَيع نلَا قَالَ م إِلَّا إِلَه اللَّه هدحلَا و رِيكش لَه لَه لْكالْم لَهو دمالْح 
وهلَى وٍء كُلِّ عيش يرقَد نا مقَالَه رشع اترم نيح بِحصي بكُت ا لَهائَةُ بِهم ةنسح يحمو هنا عائَ بِهةُم ئَةيس تكَانو لَ لَهدع ةقَبر 

 ذَلك مثْلُ لَه كَانَ يمِسي حني ذَلك مثْلَ قَالَ ومن يمِسي حتى يومئذ بِها وحفظَ
 

816. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim səhər on dəfə: “Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu: lə: şəri:kə 
ləhu, ləhul-mulku va ləhul-həmdu va huvə alə: kulli şey in qadi:r!3”- 
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 olar”.4 
 

٨١٧ - نرِو عمنِ عبٍ بيعش ، نع أَبِيه ، نع هدولُ قَالَ: قَالَ جساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :نانَ: قَالَ محبائَةَ اِهللا سم ةرلَ مقَب 
 كَانَ غُروبِها وقَبلَ الشمسِ، طُلُوعِ قَبلَ مرة مائَةَ للَّه الْحمد: قَالَ ومن بدنة، مائَة من أَفْضلَ كَانَ غُروبِها وقَبلَ الشمسِ طُلُوعِ
 رقَبة، مائَة عتقِ من أَفْضلَ كَانَ غُروبِها، وقَبلَ الشمسِ لُوعِطُ قَبلَ مرة مائَةَ أَكْبر اللَّه: قَالَ ومن علَيها، يحملُ فَرسٍ مائَة من أَفْضلَ
نمالَ: قَالَ و إِالَّ إِلَه ،اللَّه هدحالَ و رِيكش ،لَه لَه لْكالْم لَهو ،دمالْح وهلَى وٍء كُلِّ عيش يرائَةَ قَدم ةرلَ مسِ طُلُوعِ قَبملَ الشقَبو 

 .زاد أَو قَولَه قَالَ من إِالَّ عمله من أَفْضلَ بِعملٍ أَحد الْقيامة يوم يجِئْ لَم غُروبِها،
 

817. Amr ibn Şueyb atasının və babasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: 
“Allah Elçisi � buyurdu: “Kim günəş çıxmadan və batmadan əvvəl yüz 
dəfə “Subhən-Allah”- deyərsə, bu, yüz qurbanlıq heyvandan daha əfzəldir. 
Kim günəş çıxmadan və batmadan əvvəl yüz dəfə “Əlhəmdulilləh”- 
deyərsə,  bu, yüz atı (Allah yolunda) istifadəyə verməkdən daha əfzəldir. 
Kim günəş çıxmadan və batmadan əvvəl yüz dəfə “Allahu Əkbər”- 
deyərsə, bu, yüz qul azad etməkdən əfzəldir. Kim günəş çıxmadan və 

                                                 
1 Tərcüməsi: Allah pak və müqəddəsdir! Ona həmd olsun! 
2 Muslim, 2691, 4857, 7018. 
3 Tərcüməsi: Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk 
Onundur və həmd Onadır! O, hər şeyə Qadirdir! 
4 Əhməd, 8704, 8719. Şueyb əl-Arnavut isnadının əl-Buxari və Muslimin şərtlərinə əsasən səhih 
olduğunu bildirmişdir.  
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batmadan əvvəl yüz dəfə “Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu: lə: şəri:kə ləhu, 
ləhul-mulku va ləhul-həmdu va huvə alə: kulli şey in qadi:r!1”- deyərsə, 
Qiyamət günü onun bu dediyinə bərabər və ya artıq deyəndən başqa heç 
kəs onun gətirdiyi əməldən daha əfzəl əməl gətirə bilməz”.2  
 

Lə: ilə:hə illəlla:hu, vahdəhu lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku va ləhul-
həmdu, yuhyi: va yumi:tu va huvə alə: kulli şey in qadi:r 

 
٨١۸ - نأَبِي ع وبأَي ارِيصنِ اَألنع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هقَالَ أَن :نقَالَ م نيح بِحصالَ: ي إِالَّ إِلَه اللَّه هدحالَ و رِيكش ،لَه 

لَه لْكالْم لَهو ،دميِي الْححي يتميو وهلَى وكُلِّ ع ٍءشي ،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 نلِ مارِ أَوهإِلَى الن ،رِهآخ لَمو 

 .ذَلك فَمثْلُ يمِسي، حني قَالَ فَإِنْ يقْهرهن، عمالً يومئذ يعملْ
 
818. Əbu Əyyub əl-Ənsari � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Kim səhər açıldıqda on dəfə: “Lə: ilə:hə illəlla:hu, vahdəhu: lə: şəri:kə 
ləhu, ləhul-mulku va ləhul-həmdu, yuhyi: va yumi:tu va huvə alə: kulli 
şey in qadi:r!3”- deyərsə, Allah bu zikrin hər birinə görə ona on savab ya-
zar, on günahını silər, on dərəcə yüksəldər, ona on qul azad etmək savabı 
verilər, bu sözlər günün əvvəlindən sonunadək onu qoruyan silahlı dəstə 
olar, bu əməl o gün edilən əməllərin ən üstünü olar. Bunu axşam deyərsə, 
eyni savaba nail olar“.4 
 

٨١۹ - نةَ عارمنِ عبِيبٍ بلُ قَالَ: قَالَ شوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: »نالَ :قَالَ م اُهللا إِالَّ إِلَه هدحالَ و كرِيش ،لَه لَه لْكالْم 
لَهو دميِي الْححي ،يتميو وهلَى وٍء كُلِّ عيير، شقَد رشع اترلَى مرِبِ، إِثْرِ عغثَ الْمعاَهللا ب لَه لَحهسم هفَظُونحي نم طَانيالش 

  .»مؤمنات رِقَابٍ عشرِ بِعدلِ لَه وكَانت موبِقَات سيئات عشر عنه ومحى موجِبات حسنات عشر بها لَه اُهللا وكَتب يصبِح، حتى
 
819. Rəvayət edilir ki, Uməra ibn Şəbib � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim məğribdən sonra on dəfə: “Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu: lə: 
şəri:kə ləhu, ləhul-mulku va ləhul-həmdu, yuhyi: va yumi:tu va huvə alə: 

                                                 
1 Tərcüməsi: Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk 
Onundur, həmd Ona məxsusdur, dirildir və öldürür və O, hər şeyə Qadirdir! 
2 ən-Nəsəi “Sunənul-Kubra” 10657. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 658. 
3 Tərcüməsi: Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk 
Onundur, həmd Ona məxsusdur, dirildir və öldürür və O, hər şeyə Qadirdir! 
4 Əhməd, 23401, 23614. Hədisin isnadı səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 114. 
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kulli şey in qadi:r!1”- deyərsə, Allah onu səhərədək şeytandan qoruyan 
silahlı mühafizəçilər göndərər, onun üçün (Cənnəti) vacib edən on savab 
yazılar, onu həlak edən on günahı silinər və ona on möminə köləni azad 
etməyə bərabər savab verilər”.2 
 

 ولَه الْملْك، لَه ه،لَ شرِيك الَ وحده اهللا، إِالَّ إله الَ قالَ من« قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِى عنِ عازِبٍ بنِ الْبراِء عنِ - ٨٢٠
دميِي الْححي يتميو وهلَى وٍء كُلِّ عيش يرقَد رشع اتركَانَ م لِ لَهدبِع ةمسن« 

 
820. Bəra ibn Azib � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: 
“Kim on dəfə: “Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu: lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku 
va ləhul-həmdu, yuhyi: va yumi:tu va huvə alə: kulli şey in qadi:r!3”- 
deyərsə, bir canı azad etmiş kimi olar”.4 
 

Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku va ləhul-
həmdu, yuhyi: va yumi:tu, biyədihil-xayru va huvə alə: kulli şey in 

qadi:r 
 

٨٢١ - نةَ أَبِي عامولُ قَالَ: قَالَ أُمسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: "ني قَالَ مرِ فبد الةص اةدال: الْغ إِال إِلَه ،اللَّه هدحال و رِيكش 
،لَه لَه ،لْكالْم لَهو ،دميِ الْححييو يتميو هدبِي ،ريالْخ وهلَى وٍء كُلِّ عيش يرئَةَ قَدم ةرلَ مأَنْ قَب ثْنِيي ،هلَيكَانَ رِج ذئمولَ يأَفْض 

 ".قَالَ ما علَى زاد أَو قَالَ ما مثْلَ قَالَ من إِال عمال اَألرضِ أَهلِ

 
821. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
du: “Kim Sübh namazından sonra oturduğu halda yüz dəfə: “Lə: ilə:hə 
illəlla:hu vahdəhu: lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku va ləhul-həmdu, yuhyi: va 
yumi:tu, biyədihil-xayru va huvə alə: kulli şey in qadi:r!5”- deyərsə, o gün 
yer əhli arasında ən fəzilətli əməli etmiş sayılar, onun kimi və ya ondan 
artığını deyən isə istisnadır”.6 
                                                 
1 Tərcüməsi: Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk 
Onundur və həmd Ona məxsusdur, dirildir və öldürür. O, hər şeyə Qadirdir! 
2 ət-Tirmizi, 3534, 3877. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1/160/472. 
3 Tərcüməsi: Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk 
Onundur və həmd Ona məxsusdur, dirildir və öldürür. O, hər şeyə Qadirdir! 
4 əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 12120. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6436. 
5
 Tərcüməsi: Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk 

Onundur və həmd Ona məxsusdur, dirildir və öldürür. Xeyir Onun Əlindədir. O, hər şeyə 
Qadirdir! 
6 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 7200, “Mucəmul-Kəbir” 8001, 8075. Hədis həsəndir. Bax: Səhih 
ət-Tərğib vat-Tərhib, 476. 
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Lə: həulə va lə: quvvətə illə: billə:h 
 

٨٢٢ -  بِيأَنَّ الن اذعم نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهابٍ صلَى بع لُّكقَالَ أَلَا أَد ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُولَ ووقَالَ لَا ح وا همقَالَ و ةنابِ الْجوأَب نم 

 
822. Muaz � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Sənə Cənnət 
qapılarından birini göstərimmi?” Mən dedim: “O hansıdır?” Allah Elçisi � 
buyurdu: “Lə: həulə va lə: quvvətə illə: billə:h!1”.2 
 

٨٢٣ - رِىعى اَألشوسأَبِى م نع  ولُ اللَّهسا را غَزقَالَ: لَملَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  ربيخ -  ولُ اللَّهسر هجوا تقَالَ لَم أَو لَّى اللَّهص
لَّمسو هلَيع ع اسالن فرأَشسفَقَالَ ر .إِالَّ اللَّه الَ إِلَه ،رأَكْب اللَّه رأَكْب كْبِريِ اللَّهبِالت مهاتووا أَصفَعفَر ،ادلَى و ولُ اللَّه هلَيع لَّى اللَّهص

لَّمسو» :ا، إِنبالَ غَائو مونَ أَصعدالَ ت كُمإِن ،فُِسكُملَى أَنوا ععباركُمعم وها وا قَرِيبيعمونَ سعدت كُم .« ولِ اللَّهسر ةابد لْفا خأَنو
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى:  صفَقَالَ ل ،ةَ إِالَّ بِاللَّهالَ قُولَ ووا أَقُولُ الَ حأَننِى وعمسٍ«فَسقَي نب اللَّه دبا عي .«يلَب قُلْت .ولَ اللَّهسا ري ك

 ».الَ حولَ والَ قُوةَ إِالَّ بِاللَّه«قُلْت بلَى يا رسولَ اللَّه فداك أَبِى وأُمى. قَالَ: ». أَالَ أَدلُّك علَى كَلمة من كَنزٍ من كُنوزِ الْجنة«قَالَ: 
 

823. Rəvayət edilir ki, Əbu Musa əl-Əşari � demişdir: “Allah Elçisi � 
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 illəllah”. Allah Elçisi � buyurdu: “Özünüzə 
yazığınız gəlsin! Axı, siz kar və uzaqda olanı çağırmırsınız. Həqiqətən, O, 
Eşidəndir, Yaxındır və O, (həmişə) sizinlədir”. Həmin vaxt mən Allah 
Elçisinin � dəvəsinin arxa tərəfində idim. O mənim: “Lə: həulə va lə: 
quvvətə illə: billə:h! 3 ”- dediyimi eşitdi və mənə belə buyurdu: “Ey 
Abdullah ibn Qeys!” Mən dedim: “Hüzurundayam, ey Allahın Elçisi!” O 
dedi: “Sənə Cənnət xəzinələrindən sayılan bir kəlməni öyrədimmi?” Mən 
dedim: “Bəli, ey Allahın Elçisi, atam-anam sənə fəda olsun!” Allah Elçisi � 
buyurdu: “Lə həulə va lə quvvətə illə billəh!”.4 
 

۸٢٤ - نأَبِي ع نِي:  قَالَ ، ذَرري أَميلللَّى خص اللَّه هلَيع لَّمسعٍ وبنِي:  بِسرأَم بنيِ بِحاكسالْم ، ونالدو مهننِي ، مرأَمأَنْ و ظُرأَن 
 أَنْ وأَمرنِي ، شيئًا أَحدا أَسأَلَ الَ أَنْ وأَمرنِي ، أَدبرت وإِنْ الرحم أَصلَ أَنْ وأَمرنِي ، فَوقي هو من إِلَى أَنظُر والَ ، دونِي هو من إِلَى

 فَإِنهن ، بِاللَّه إِالَّ قُوةَ والَ حولَ الَ:  قَولِ من أُكْثر أَنْ وأَمرنِي ، الَئمٍ لَومةَ اِهللا في أَخاف الَ أَنْ وأَمرنِي ، مرا كَانَ وإِنْ بِالْحق أَقُولَ
نزٍ مكَن تحشِ ترالْع.  

                                                 
1 Tərcüməsi: Güc və qüvvət yalnız Allahdadır. 
2 Əhməd, 21996, 22346. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1581. 
3 Tərcüməsi: Qüdrət və güc yalnız Allaha məxsusdur! 
4 əl-Buxari, 4205; Muslim, 2704, 6120, 7037. 
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824. Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr � demişdir: “Sevimli dostum (yəni 
Peyğəmbər �) mənə yeddi şeyi əmr etdi; mənə kasıbları sevməyi və onlara 
yaxın olmağı, özümdən yuxarı olana yox, aşağı olana baxmağı, onlar üz 
döndərsələr belə, yenə də qohumluq əlaqələrini saxlamağı, heç kəsdən heç 
nə istəməməyi, acı olsa da, haqqı deməyi, Allah yolunda qınayanların 
qınağından qorxmamağı və “Lə həulə va lə quvvətə illə billəh - (güc və 
qüvvət yalnız Allahdadır!)” kəlməsini deməyi çoxaltmağı. Çünki, həqiqə-
tən də, bu kəlmələr Ərşin altındakı xəzinələrdəndir”.1 
 

Subhə:n-Allah, əlhəmdulilləh, lə: ilə:hə illəllah və Alla:hu əkbər 
 

٨٢٥ - نسٍ عاَء: قَالَ أَنج أَعابِيإِلَى ر بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسا: فَقَالَ وولَ يسنِي اِهللا، رلِّما عريذَ خفَأَخ بِيلَّى النص اللَّه هلَيع 
لَّمسو هدانَ قُلْ: " فَقَالَ بِيحباِهللا، س دمالْحو ،لَّهلَا لو اُهللا اُهللا، إِلَّا إِلَهو رقَالَ أَكْب :قَدفَع ابِيرلَى الْأَعع هدى"  يضمو فَكَّرفَت ثُم عجر 
مسبفَت بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسقَالَ و :فَكَّرت سائاَء الْبا فَقَالَ فَجولَ يسانَ اِهللا، رحباِهللا، س دمالْحو ،لَّهلَا لو اُهللا اُهللا، إِلَّا إِلَهو رأَكْب 

 للَّه الْحمد: قُلْت وإِذَا صدقْت: اُهللا قَالَ اِهللا سبحانَ: قُلْت إِذَا أَعرابِي يا: " وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي لَه فَقَالَ ؟ لي فَما للَّه هذَا
 قَالَ لي اعفر اللهم: قُلْت وإِذَا صدقْت: اُهللا قَالَ أَكْبر اُهللا: قُلْت وإِذَا صدقْت: اُهللا قَالَ اُهللا إِلَّا إِلَه لَا: قُلْت اوإِذَ صدقْت،: اُهللا قَالَ
 في سبعٍ علَى الْأَعرابِي فَعقَد: قَالَ فَعلْت قَد: اُهللا قَالَ قْنِيارز اللهم: قُلْت وإِذَا فَعلْت: اُهللا قَالَ ارحمنِي اللهم: قُلْت وإِذَا فَعلْت: اُهللا
هدي لَّى ثُمو " 

 
825. Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Bir bədəvi ərəb Peyğəmbərin � 
yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mənə xeyir öyrət”. Peyğəmbər � 
onun əlindən tutub dedi: “De: “Subhə:n-Allah vəlhəmdulilləh və lə: ilə:hə 
illəllah və Alla:hu Əkbər”. Bədəvi barmaqları ilə zikr edə-edə getdi. Sonra 
nəsə fikirləşib geri qayıtdı. Peyğəmbər � gülümsəyərək dedi: “Biçarə qul 
nəsə fikirləşib gəldi”. Bədəvi dedi: “Ey Allahın Elçisi! Subhə:n-Allah 
vəlhəmdulilləh və lə: ilə:hə illəllah və Alla:hu Əkbər” Allah üçündür, bəs 
mənə nə çatacaq?” Peyğəmbər � ona dedi: “Ey bədəvi, sən: “Subhə:n-
Allah”- dedikdə, Allah buyurur: “Doğru söylədin”. Sən: “Əlhəmdulilləh”- 
dedikdə, Allah buyurur: “Doğru söylədin”. Sən: “Lə: ilə:hə illəllah”- de-
dikdə, Allah buyurur: “Doğru söylədin”. Sən: “Alla:hu Əkbər”- dedikdə, 
Allah buyurur: “Doğru söylədin”. Sən: “Allahım, məni bağışla! (Alla:hum-
mə-ğfirli:)”- dedikdə, Allah buyurur: “Artıq (istədiyini) etdim!” Sən: 
“Allahım, mənə rəhm et! (Alla:hummə-rhəmni:)”- dedikdə, Allah buyurur: 

                                                 
1  Əhməd, 21415, 21453, 21745; İbn Hibban, 449; əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 20681. Hədis 
səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2166. 
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Artıq (istədiyini) etdim!” Sən: “Allahım, məni ruziləndir! (Alla:hummə-
rzuqni:)”- dedikdə, Allah buyurur: “Artıq (istədiyini) etdim!” Bədəvi yed-
di barmağı ilə saydı, sonra getdi”.1 
 

٨٢٦ - نى علْمس عٍ أَبِي بين أُمافلَى روولِ مسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها صهأَن ا: قَالَتولَ يسر نِي اللَّهبِرأَخ اتمال بِكَلو ركْثت 
،لَيي:فَقَالَ عقُول :اللَّه رأَكْب رشارٍ عرقُ مولُي ذَا: اللَّهي، هي لقُولانَ وحبس اللَّه رشارٍ عرقُولُ مي ذَا: اللَّهي، هي لقُولو ماللَّه راغْف 

 .فَعلْت قَد: ويقُولُ مرارٍ عشر فَتقُولني فَعلْت، قَد: يقُولُ لي

 
826. Allah Elçisinin � azad etdiyi Səlmə Ummu Bəni Əbu Rafi � 
demişdir: “Ey Allahın Elçisi, mənə uzun olmayan kəlmələr öyrət”. Allah 
Elçisi � buyurdu: “On dəfə: “Allahu Əkbər”- de. Allah buyurar: “Bu 
Mənim üçündür”. On dəfə: “Subhən-Allah”- 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”.2 
 

۸٢٧ - نع دبنِ اِهللا، عع بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص هاَهللا إِنَّ: " قَالَ أَن مقَس كُمنيب لَاقَكُما أَخكَم مقَس يبكُمن ،اقَكُمزإِنَّ أَراَهللا و 
 ينفقَه أَنْ بِالْمالِ ضن فَمن الْإِميانَ أَعطَاه عبدا أَحب فَإِذَا يحب من إِلَّا الْإِميانَ، يعطي ولَا يحب، لَا ومن يحب، من الْمالَ يعطي
ابهلَ وأَنْ اللَّي ،هكَابِدي افخو ودأَنْ الْع هداهجي ركْثفَلْي نانَ محباِهللا، س دمالْحو لَّهلَا لو اُهللا اُهللا، إِلَّا إِلَهو رأَكْب نهفَإِن اتمقَدم 

،اتبنجم اتقِّبعمو نهو اتياقالْب اتحالالص " 

 
827. Abdullah � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Həqiqətən, 
Allah sizin aranızda ruzini bölüşdürdüyü kimi əxlaqı da bölüşdür-
müşdür.3 Allah mal-dövləti sevdiyinə də, sevmədiyinə də verir,1  imanı isə 

                                                 
1 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 610; əd-Diya əl-Məqdisi “Əhədisul-Muxtəra” 1613. Hədis səhihdir. 
Bax: Silsilə əs-Səhihə, 3336. 
2 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 766, 20222. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-
Tərhib, 1566. 
3 Bu haqda Uca Allah buyurur: “Biz dünya həyatında onların dolanışıqlarını aralarında bö-
lüşdürdük” (əz-Zuxruf, 32); digər ayədə O, buyurur: “Yer üzündə elə bir canlı yoxdur ki, onun 
ruzisini Allah verməsin” (Hud, 6). Ruzini Allahdan dilədiyimiz kimi, əxlaqı da Allahdan 
diləməyimiz gərəkdir. Neçə-neçə hədislərdə Peyğəmbərin � Allahdan gözəl əxlaq dilədiyi və 
pis əxlaqdan Allaha sığındığı rəvayət edilmişdir, çünki bu gözəl nemət Allahın Əlindədir və 
Allah onu dilədiyinə bəxş edir. Necə ruzi qazanmaq üçün iki şərtə riayət etmək – Allaha 
təvəkkül etmək və ruzi dalınca getmək vacibdirsə, eləcə də, gözəl əxlaq sahibi olmaq üçün iki 
şərtə əməl etmək gərəkdir: birincisi, Allaha dua etmək; ikincisi isə gözəl əxlaqa yiyələnməyə səy 
göstərmək – Allahın və Onun peyğəmbərinin � buyurduqlarını yerinə yetirmək və qadağan 
etdiyi əməllərdən çəkinmək.   
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yalnız sevdiyinə verir.2 Əgər Allah bir bəndəni sevərsə, ona iman verər. 
Kim malını xərcləməyə xəsislik etsə, gecə (namazına qalxmağa) tənbəllik 
etsə, 3  düşmənlə cihad etməkdən qorxsa, qoy “Subhə:n-Allah, əlhəm-
dulilləh, lə: ilə:hə illəllah, Alla:hu əkbər”– desin. Bunlar öndən, yanlardan 
və arxadan qoruyanlardır. Əbədi qalacaq saleh əməllər də elə bunlardır”.4  
 

۸٢۸ - نع دبنِ اِهللا عرٍو بمولُ قَالَ:  قَالَ ، عسوسلم عليه اهللا صلى اِهللا ر  :انلَّتا الَ خيهِمصحلٌ يجر ملسلَ إِالَّ مخةَ دنالْج ، 
 كُلِّ دبرِ في أَحدكُم يسبح ، الْخمس الصلَوات:  وسلم عليه اهللا صلى اِهللا رسولُ قَالَ:  الَقَ قَليلٌ بِهِما يعملُ ومن ، يِسري وهما
الَةا صرشع ، دمحيا ورشع ، ركَبيا ورشع ، ونَ فَهِيسمائَةٌ خمي وف اناللِّس ، أَلْفو سمخو ئَةي مف انيزا ، الْمأَنو تأَيولَ رسر 

 وكَبر ، وثَالَثني ثَالَثًا وحمد ، وثَالَثني ثَالَثًا سبح مضجعه أَو فراشه إِلَى أَحدكُم أَوى وإِذَا ، بِيده يعقدهن وسلم عليه اهللا صلى اِهللا
 يومٍ كُلِّ في يعملُ فَأَيكُم ، وسلم عليه اهللا صلى اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ ، الْميزان في وأَلْف ، لِّسانال علَى مئَةٌ فَهِي ، وثَالَثني أَربعا
لَةلَينِ وأَلْفَي سمخو ئَةم ئَةييلَ ؟ سا:  قولَ يساِهللا ر ، فكَيا الَ ويهِمصحطَ إِنَّ:  فَقَالَ ؟ نيي انَالشأْتي كُمدأَح وهي وف هالَتص ، 

 .فَينِيمه منامه عند ويأْتيه ، كَذَا اذْكُر ، كَذَا اذْكُر:  فَيقُولُ

 
828. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr � demişdir: “Allah Elçisi � 
buyurdu: “İki xislət var ki, onlara daim əməl edən müsəlman kimsə 
mütləq Cənnətə girər. Bu iki şey çox asan şeylərdir, lakin onlara əməl edən 
çox azdır”. Sonra Allah Elçisi � sözünə davam edərək buyurdu: “Sizdən 

                                                                                                                                 
1 Uca Allah buyurur: “Biz hamıya – onlara da, bunlara da Rəbbinin nemətindən veririk. 
Rəbbinin neməti heç kəsə qadağan deyil. Bax gör dünyada onların birini digərindən necə 
üstün etdik. Axirətdə isə daha böyük dərəcələr və daha böyük üstünlüklər var” (əl-İsra, 20-
21).   
2 Uca Allah buyurur: “Allah sizə imanı sevdirmiş, onu qəlbinizə gözəl göstərmiş, sizdə küfrə, 
günaha və asi olmağa qarşı nifrət oyatmışdır” (əl-Hucurat, 7); digər ayədə O, buyurur: 
“Bəziləri müsəlman olduqlarına görə sənə minnət qoyurlar. De: “Müsəlman olmusunuz 
deyə mənə minnət qoymayın! Əgər doğru danışanlarsınızsa, bilin ki, əslində Allah sizi 
imana gətirməklə sizə mərhəmət göstərmişdir!” (əl-Hucurat, 17). 
3 Yəni mömin adam bu ibadətləri yerinə yetirməkdə zəiflik göstərdiyi zaman bu zikrləri yerinə 
yetirməlidir ki, zikrlər sayəsində onun fəallığı artsın. Bəziləri bu qəbildən olan hədisləri başqa 
cür başa düşür, düşünür ki, bu zikrləri etmək hədisdə qeyd edilmiş ibadətləri əvəz edir. Yəni 
əgər adam malını Allah yolunda xərcləməyə xəsislik edirsə, onda qoy bunları “Lə iləhə illəllah, 
subhən-Allah, əlhəmdulilləh, Allahu əkbər” zikrləri ilə əvəz etsin. Bu, yanlış fikirdir. Səhih bir 
hədisdə bir kişi Peyğəmbərə � müraciət edərək deyir: “Ey Allahın Elçisi, İslam ayinlərinin 
çoxluğu mənə ağır gəlir. Mənə elə bir şey öyrət ki, ondan bərk yapışım”. Peyğəmbər � 
buyurdu: “Çalış, dilin daim Allahı zikr etməklə islaq qalsın!” (ət-Tirmizi, 3375, 3702. Hədis 
səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 7700). Yəni yuxarıda qeyd edildiyi kimi zikr etmək möminin 
fəallığını artırır, qəlbini oyadır və digər ibadətlər ona ağır gəlmir. 
4 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 599; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 8897, 8990. Hədis səhihdir. Bax: 
Silsilə əs-Səhihə, 2714. 
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kim beş namazın ardı ilə on dəfə təsbih (Subhən-Allah), on dəfə təhmid 
(Əlhəmdulilləh) və on dəfə təkbir (Allahu Əkbər) deyərsə, bu deyilənlər 
dildə yüz əlli, tərəzidə isə min beş yüzdür”. Mən Allah Elçisinin � bunları 
barmaqları ilə saydığını gördüm. Sonra Allah Elçisi dedi: “Sizdən hər 
biriniz yatağına girdiyi zaman (otuz üç dəfə) “Subhən-Allah”, (otuz üç 
dəfə) “Əlhəmdulilləh” və (otuz dörd dəfə) “Allahu Əkbər” desin. Bu deyi-
lənlər dildə yüz, tərəzidə isə mindir”. Allah Elçisi � buyurdu: “Elə isə 
sizdən hansı biriniz gecə-gündüz iki min beş yüz günah iş görür?” 
(Səhabələrdən biri) dedi: “Ey Allahın Elçisi! Necə ola bilər ki, biz bunu 
daim etməyək?” O dedi: “Sizdən biriniz namaz qılarkən şeytan gəlib ona 
deyər: “Filan və filan işi xatırla”. O da bunları zikr etməz. Həmçinin biriniz 
yatarkən şeytan onun yanına gəlib (Allahı zikr etməsin və ya Sübh 
namazına yatıb qalsın deyə) onu yatızdırar”.1 
 

ناٍء أَظُنه سيكُونُ فيه مد فَتوضأَ الْحارِثَ مولَى عثْمانَ يقُولُ جلَس عثْمانُ يوماً وجلَسنا معه فَجاَءه الْمؤذِّنُ فَدعا بِماٍء فى إِ - ٨٢۹
ومن توضأَ وضوئى ثُم قَام فَصلَّى صالَةَ الظُّهرِ غُفر لَه «يتوضأُ وضوئى هذَا ثُم قَالَ  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّملَّه ثُم قَالَ رأَيت رسو لَ ال

ص نيبا وهنيا بم لَه رغُف رصلَّى الْعص حِ ثُمبالص نيبا وهنيا كَانَ برِ مصالْع الَةص نيبا وهنيا بم لَه رغُف رِبغلَّى الْمص رِ ثُمالظُّه الَة
صلَّى الصبح غُفر لَه ما بينها ته ثُم إِنْ قَام فَتوضأَ وثُم صلَّى الْعشاَء غُفر لَه ما بينها وبين صالَة الْمغرِبِ ثُم لَعلَّه أَنْ يبِيت يتمرغُ لَيلَ

ئَاتيالس نبذْهي اتنسالْح نهاِء وشالْع الَةص نيبو .« إِالَّ اللَّه الَ إِلَه نانُ قَالَ هثْما عي اتحالالص اتياقا الْبفَم اتنسالْح هذقَالُوا ه
 لْحمد للَّه واللَّه أَكْبر والَ حولَ والَ قُوةَ إِالَّ بِاللَّه.وسبحانَ اللَّه وا

 
829. Osmanın � azad etdiyi köləsi əl-Haris � demişdir: “Bir gün Osman 
oturdu, biz də onunla oturduq. Sonra müəzzin onun yanına gəldi və 
Osman bir qab su istədi. Mən güman edirəm ki, qabda bir mudd2 su var 
idi. O, dəstəmaz aldı və buyurdu: “Mən Allah Elçisinin � mənim dəstəmaz 
aldığım kimi dəstəmaz aldığını gördüm. Sonra o buyurdu: “Kim mənim 
aldığım kimi dəstəmaz alar və Zöhr namazını qılarsa, 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”. Səhabələr dedilər: “Ey Osman, bu yaxşılıq-
lardır, bəs əbədi qalan yaxşılıqlar hansılardır?” Osman dedi: “Onlar “Lə: 
                                                 
1 ən-Nəsəi “Sunən” 1331, 1356; Əbu Davud, 5065, 5067; İbn Hibban, 2018. Hədis səhihdir. Bax: 
Mişkətul-Məsabih, 2306. 
2 Bir mudd 0,688 litrə bərabərdir. 



Fəzilətli Əməllər                                                                                        Dua və Zikr 

 
 

ilə:hə illəllah”, “Subhən-Allah”, “Əlhəmdulilləh”, “Allahu Əkbər” və “Lə: 
həulə va lə: quvvətə illə: billəh” kəlmələridir”.1 
 

٨٣٠ - نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهانَ أَقُولَ َألنْ« صحبس اللَّه دمالْحو لَّهالَ لو إِالَّ إِلَه اللَّه اللَّهو رأَكْب 
بأَح ا إِلَىمطَ متلَع هلَيع سمالش« 

 
830. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � buyur-
muşdur: “Subhən-Allah, vəlhəmdulilləh, va lə iləhə illəllah, vallahu 
Əkbər”- deməyim, mənim üçün günəşin üzərinə doğduğu hər şeydən 
daha sevimlidir”.2 
 

قُلْت: أَذْكُر اَهللا، ». ما تقُولُ يا أَبا أُمامةَ؟:«وأَنا أُحرك شفَتي، فَقَالَ  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ: رأَنِي النبِي  عن أَبِي أُمامةَ - ٨٣١
يلَ مع النهار، تقُولُ: الْحمد ِهللا عدد ما خلَق، والْحمد ِهللا ملَء ما خلَق، أَفَالَ أَدلُّك علَى ما هو أَكْثَر من ذكْرِك اُهللا اللَّ« قَالَ:

والْحمد  ملَء ما أَحصى كتابه، والْحمد ِهللا عدد ما في السماوات وما في اَألرض، والْحمد ِهللا عدد ما أَحصى كتابه، والْحمد ِهللا
نثْلَهاَهللا م حبستٍء، ويلَء كُلِّ شِهللا م دمالْحٍء، ويكُلِّ ش ددقَالَ: ». ِهللا ع ثُم»كدعب نم كبقع نهلِّمعت.« 

 
831. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə � demişdir: “Bir dəfə Peyğəmbər � 
mənim dodaqlarımı tərpətdiyimi görüb 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: “Əlhəmdulillə:hi adədə mə: xaləqa, vəlhəmdulillə:hi mil ə mə: xaləq, 
vəlhəmdulillə:hi adədə mə: fis-səmə:və:ti va mə: fil-ərdi, vəlhəmdulillə:hi 
adədə mə: əhsa: kitə:buhu, vəlhəmdulillə:hi mil ə mə: əhsa: kitə:buhu, 
vəlhəmdulillə:hi adədə kulli şey in, vəlhəmdulillə:hi mil ə kulli şey in!3”- 
və bu qaydada “subhən-Allahi...” de. Özündən sonra gələnlərə də öyrət!”4 
 

٨٣٢ - نسِ عنِ أَنب كاللَ أَنَّ موساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص رم ةرجبِش ةابِسرقِ يا الْوهبرفَض اهصبِع اثَرنفَت ،رقإِنَّ« :فَقَالَ الْو 
دمانَ ِهللا الْححبسالَ اِهللا وو اُهللا اُهللا إِالَّ إِلَهو ،رطُ اكْباقسلَت نوبِ مذُن ،دبا الْعاقَطَ كَمست قرو هذه رِةجالش«.  

 

                                                 
1 Əhməd, 513, 523. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir. 
2 Muslim, 4861, 7022; ət-Tirmizi, 3597, 3946. 
3 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! 
4 Əhməd, 22198; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7930. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2578. 
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832. Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, bir dəfə Allah Elçisi � yarpaqları 
qurumuş bir ağacın yanından keçərkən əsa ilə ağaca vurdu və onun yar-
paqları yerə töküldü. O buyurdu: “Həqiqətən, “əlhəmdulilləh, subhən-
Allah, lə iləhə illəllah Vallahu Əkbər” sözləri qulun günahlarını bu ağacın 
yarpaqları töküldüyü kimi tökür”.1 
 

٨٣٣ - نع دبع نِ اللَّهرٍو بمولُ قَالَ قَالَ عسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها« صلَى مضِ علٌ اَألرجقُولُ رالَ ي إِالَّ إِلَه اللَّه اللَّهو رأَكْب 
 .»الْبحرِ زبد من أَكْثَر كَانت ولَو ذُنوبه عنه كُفِّرت إِالَّ بِاللَّه إِالَّ قُوةَ والَ حولَ والَ للَّه والْحمد اللَّه وسبحانَ

 

833. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Yer üzündə: “Lə iləhə illəllahu, Vallahu əkbəru, va subhən-
Allahi, vəlhəmdulilləhi, va lə həulə va lə quvvətə illə billəh”– deyən elə bir 
adam yoxdur ki, onun günahları – dənizdəki köpüklərdən çox olsa belə, 
bağışlanmasın”. 2 
 

٨٣٤ - رمنِ عنِ ابع  كُمبِين كُمرٍء أَمىش بِأَى يلَ لَهق مائى النرا ييمأَى فالً رجأَنَّ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّها صنرثَالَثًا  قَالَ أَم حبسأَنْ ن
ا وسموا خحبائَةٌ. قَالَ سم لْكفَت نيثَالَثا وعبأَر ركَبنو نيثَالَثثَالَثًا و دمحنو نيثَالَثوا وركَبو رِينشعا وسموا خدماحو رِينشع

 رِينشعا وسملِّلُوا خهو رِينشعا وسمخ بِىلنل كذَل ذَكَر حبا أَصائَةٌ فَلَمم لْكفَتلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  ولُ اللَّهسفَقَالَ ر لَّى اللَّهص
لَّمسو هلَيع »ارِىصا قَالَ اَألنلُوا كَمافْع.« 

 

834. İbn Ömər � rəvayət edir ki, bir kişiyə yuxuda belə deyildi: 
“Peyğəmbəriniz � sizə nəyi əmr etdi?” O da belə cavab verdi: “Otuz üç 
dəfə “subhən-Allah”, otuz üç dəfə “Əlhəmdulilləh”, otuz dörd dəfə 
“Allahu Əkbər” deməyimizi əmr etdi. Bununla sayı yüz olur”. Adam dedi: 
“İyirmi beş dəfə “subhən-Allah”, 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 � danışdı. Allah Elçisi � 
də belə buyurdu: “Ənsarın dediyi kimi edin!”3 
 

٨٣٥ - نأَبِى ع يدعس الْخرِىأَبِى دةَ وريرولَ أَنَّ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ« قَالَ ص طَفَى اللَّهاص نعاً الْكَالَمِ مبانَ أَرحبس 
اللَّه دمالْحو لَّهالَ لو إِالَّ إِلَه اللَّه اللَّهو رأَكْب نانَ قَالَ فَمحبس كَ اللَّهبت 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 دمالْح لَّهل بر نيالَمالْع نلِ مبق فِْسهن تبكُت ةً ثَالَثُونَ لَهنسطَّ ححو 
هنئَةً ثَالَثُونَ عيس«. 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 3533, 3876. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 1601. 
2 ət-Tirmizi, 3460, 3794. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 5636. 
3 ən-Nəsəi “Sunən” 1351, 1359. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 973. 
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835. Əbu Səid əl-Xudri və Əbu Hureyra � rəvayət edirlər ki, Allah Elçisi 
� belə buyurmuşdur: “Allah (Öz qulları üçün) dörd kəlmə seçmişdir: 
“Subhən-Allah, vəlhəmdulilləh, va lə iləhə illəllah, Vallahu Əkbər”. Kim 
“Subhən-Allah”- 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 “Əlhəmdulillə:hi Rabbil-a:ləmi:n! 1 ”- 
deyərsə, ona otuz savab yazılar və otuz günahı silinər”.2 
 

٨٣٦ - نة أَبِي عريرنِ ، هع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها:" قَالَ ،صلَّ مهِلٌّ أَهال قَطُّ مو ركَب ركَبإِال قَطُّ م رشب ةنبِالْج 
 
836. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: “Lə 
iləhə illəllah” və “Allahu Əkbər” deyən elə bir kəs yoxdur ki, Cənnətlə 
müjdələnməsin”.3 
 

٨٣٧ -  ولَ اللَّهسقُولُ إِنَّ رةَ تشائع نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِ«قَالَ  صب نم انسكُلُّ إِن قلخ هلٍ إِنفْصم ائَةمثَالَثو نيتلَى سع مى آد
قِ الناسِ أَو شوكَةً أَو عظْما عن طَرِيقِ الناسِ فَمن كَبر اللَّه وحمد اللَّه وهلَّلَ اللَّه وسبح اللَّه واستغفَر اللَّه وعزلَ حجرا عن طَرِي

وفرعبِم رأَمو زحز قَدو ذئموى يشمي هى فَإِنالَمالس ائَةمالثَّالَثو نيتالس لْكت ددكَرٍ عنم نى عهن ارِأَونِ النع هفْسن و ». حقَالَ أَب
 ، صدقَةٌ متاعه علَيها يرفَع أَو ، علَيها فَيحملُ ، دابته علَى جلَالر ويعني ، صدقَةٌ االثْنينِ بين عدلُ«. ».يمِسى«توبةَ وربما قَالَ 

 »صدقَةٌ الطَّرِيقِ عنِ اَألذَى ويميطُ ، صدقَةٌ الصالَة إِلَى يخطُوها خطْوة وكُلُّ ، صدقَةٌ الطَّيبةُ والْكَلمةُ

 
837. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Həqiqətən, Adəm övladlarından olan hər bir insanda üç yüz altmış oynaq 
yaradılmışdır. Kim üç yüz altmış oynağın sayı qədər “Allahu Əkbər”, 
“Əlhəmdulilləh”, “Lə iləhə illəllah”, “Subhən-Allah” desə, Allahdan bağış-
lanma diləsə, insanların yolundan daşı və ya tikanı, ya da sümüyü kənar-
laşdırsa, yaxşı işləri əmr edib pis işlərdən çəkindirsə, həmin gün özünü 
Cəhənnəmdən uzaqlaşdıraraq gəzər”. Əbu Talhə belə dedi: “Bəlkə də: 
“Uzaqlaşdırılaraq gecələyər”- demişdir”.4 Digər rəvayətdə bu əlavə var: 
“İki nəfərin münasibətini düzəltmək sədəqədir. Miniyinə minə bilməyənə 
kömək etmək sədəqədir. Miniyinə yük yükləməyə kömək etmək sədəqə-

                                                 
1 Tərcüməsi: Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun! 
2 Əhməd, 7999, 11610. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1718 
3 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 974. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 5569. 
4 Muslim, 1007, 1675, 2377. 
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dir. Yaxşı söz danışmaq sədəqədir. Namaza gedərkən atdığın hər bir 
addım və insanları narahat edən maneəni yoldan götürmək sədəqədir”.1 
 

٨٣۸ - أَبِي ذَر نع  بِيابِ النحأَص نا ماسأَنَّ نلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  بِيلنقَالُوا للَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلُ  صأَه بذَه ولَ اللَّهسا ري
د جعلَ اللَّه لَكُم ما تصدقُونَ الْأُجورِ يصلُّونَ كَما نصلِّي ويصومونَ كَما نصوم ويتصدقُونَ بِفُضولِ أَموالهِم قَالَ أَو لَيس قَالدثُورِ بِ

دص ةيدمحكُلِّ تقَةً ودص ةكْبِريكُلِّ تقَةً ودص ةبِيحسقَةٌ إِنَّ بِكُلِّ تدكَرٍ صنم نع يهنقَةٌ ودص وفرعبِالْم رأَمقَةً ودص يلَةلهكُلِّ تقَةً و
ي حرامٍ أَكَانَ علَيه أَرأَيتم لَو وضعها ف وفي بضعِ أَحدكُم صدقَةٌ قَالُوا يا رسولَ اللَّه أَيأتي أَحدنا شهوته ويكُونُ لَه فيها أَجر قَالَ

 فيها وِزر فَكَذَلك إِذَا وضعها في الْحلَالِ كَانَ لَه أَجرا
 

838. Əbu Zərr � rəvayət edir ki, səhabələrdən olan bir dəstə insan Allah 
Elçisinə � belə buyurdu: “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 � buyurdu: “Məgər 
Allah sizin üçün sədəqələr təyin etməyibmi? Həqiqətən, hər təsbih 
(Subhən-Allah) sədəqədir, hər təkbir (Allahu Əkbər) sədəqədir, hər təhmid 
(Əlhəmdulilləh) sədəqədir və hər təhlil (Lə iləhə illəllah) sədəqədir. Yaxşı-
lığı əmr etmək və pislikdən çəkindirmək də sədəqədir. Hətta sizdən biri-
nizin zövcəsi ilə yaxınlıq etməsində sədəqə əcri var”. Dedilər: “Ey Allahın 
Elçisi! Birimiz öz şəhvətinin istədiyini yerinə yetirərkən əcr qazanmış 
olur?” Allah Elçisi � buyurdu: “Söyləyin görüm, o kimsə şəhvətinin istədi-
yini haramla yerinə yetirərsə, ona günah olmayacaqdımı? Eləcə də, şəhvə-
tinin istədiyini halal yolla yerinə yetirərsə, əcr qazanmış olur”.2 
 

قال ذات يوم جللسائه خذوا جنتكم قالوا بأبينا أنت وأمنا يا رسول  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ قَالَ النبِى  عن أَبِى هريرة - ٨٣۹
فإنهن يأْتني يوم القيامة   واحلَمد هللا وال إله  إال اهللا واهللا أكْبراهللا أحضر عدو قال خذوا خذُوا جنتكُم من النارِ قُولُوا سبحانَ اهللا

حاتالالص ياتالباق نوه جنِباتوم قِّباتعوم ماتقَدم 
 

839. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Bir gün Allah Elçisi � 
yanında oturanlara buyurdu: “Qalxanınızı götürün!” Onlar dedilər: “Ata-
anamız sənə fəda olsun, ey Allahın Elçisi, düşmənmi gəlir?” O buyurdu: 
“Götürün, götürün oda qarşı qalxanınızı! Deyin: “Subhən-Allah, vəlhəm-
dulilləh, lə iləhə illəllah, Allahu Əkbər”. Bunlar Qiyamət günü öndən, 
arxadan və yanlardan qoruyan olaraq gələcəklər. Əbədi qalacaq saleh 
əməllər də elə bunlardır”.3 

                                                 
1 əl-Buxari, 2787, 2989; Muslim, 1009, 1677, 2382. 
2 Muslim, 1006, 2376. 
3 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 3179. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3214. 
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٨٤٠ - نالَّمٍ أَبِى عس نلًى عوولِ مسرل اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولَ أَنَّ صسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهخٍ« قَالَ صخٍ بسٍ بمخا لم 
نى أَثْقَلَهف انيزالَ الْم إِالَّ إِلَه اللَّه اللَّهو رانَ أَكْبحبسو اللَّه دمالْحو لَّهل لَدالْوو حالفَّى الصوتي هِسبتحفَي هدالقَالَ. »وخٍ« وخٍ بب 
 .»والْحسابِ الْموت بعد وبِالْبعث والنارِ وبِالْجنة اآلخرِ والْيومِ بِاللَّه يؤمن الْجنةَ دخلَ بِهِن مستيقناً عز وجلَّ اللَّه لَقى من لخمسٍ

»...نم هِدالَ أَنْ ش إِالَّ إِلَه أَنَّ اللَّهداً ومحم هدبع ولُهسرو قَنأَيبِالْ وتوم ثعالْبابِ وسالْحو«. 
 
840. Allah Elçisinin � azad etdiyi kölə Əbu Səlləm � rəvayət edir ki, Allah 
Elçisi � belə buyurdu: “Bəh-bəh, tərəzidə ağır gələcək nə gözəl beş xislət: 
“Lə iləhə illəllah, Allahu Əkbər, subhən-Allah, əlhəmdulilləh və əməli-
saleh övladının ölümünə səbir edərək Allahdan savab uman valideyn!” 
Sonra buyurdu: “Bəh-bəh, bu beş şeyə! Kim bu beş şeyə yəqinliklə inana-
raq Allahla � görüşərsə, Cənnətə daxil olar: Allaha, Axirət gününə, 
Cənnətə, Cəhənnəmə, ölümdən sonra dirilməyə və haqq-hesab (olunma-
ğa)”.1 Digər rəvayətdə deyilir: “Allahdan başqa ibadətə layiq məbudun 
olmadığına və Muhəmmədin Allahın qulu və elçisi olduğuna şəhadət 
verən, ölümə, ölümdən sonra dirilməyə və haqq-hesab olunmağa yəqin-
liklə inanan...”.2 
 

٨٤١ - نع دبع نِ اللَّهفَى أَبِى باَء: قَالَ أَولٌ ججولِ إِلَى رسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى: فَقَالَ صالَ إِن ِسنآنَ، أُحنِى الْقُرلِّمئًا فَعيش 
 علَيهِن عقَد فَلَما. »بِاللَّه إِالَّ قُوةَ والَ حولَ والَ أَكْبر، واللَّه اللَّه إِالَّ هإِلَ والَ اللَّه، وسبحانَ للَّه الْحمد« :قَالَ. الْقُرآن من يجزِينِى

 فَقَبض: قَالَ. »وعافنِى ىوارزقْنِ واهدنِى وارحمنِى لى اغْفر اللَّهم قُلِ« :قَالَ لنفِْسى؟ أَقُولُ فَماذَا لربى، هذه اللَّه رسولَ يا: قَالَ
هِنلَيع لَّى ثُمولُ فَقَالَ وساللَّهِ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص : »َأل قَدذَا مه هيدي نرِ ميالْخ«.  

 
841. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Əbu Əvfə � demişdir: “Bir kişi Allah 
Elçisinin � yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi, mən Quranı yaxşı oxuya 
bilmirəm. Mənə Quranı əvəz edəcək bir şey öyrət!” O buyurdu: “De: “Sub-
hən-Allah, əlhəmdulilləh, lə iləhə illəllah, Allahu Əkbər”. Bədəvi barmaq-
larını qatlayaraq bu sözləri dedi və soruşdu: “Ey Allahın Elçisi, bu, Rəbbim 
üçündür, bəs özüm üçün nə deyim?” O buyurdu: “De: “Alla:hummə-
ğfirli:, varhəmni:, vahdini:, varzuqni:, vəa:fini:!3” (Bədəvi çıxıb getdi) və 
Allah Elçisi � buyurdu: “Bədəvi, əlləri xeyirlə dolu olduğu halda getdi”.4 
 

                                                 
1 Əhməd, 18101, 18563. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1204. 
2 Əhməd, 23149, 23801. Şueyb əl-Arnavut səhih olduğunu bildirmişdir. 
3 Tərcüməsi: Allahım, məni bağışla, mənə rəhm et, mənə hidayət ver, mənə ruzi ver və mənə 
salamatlıq nəsib et! 
4 əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 4147. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1561. 
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٨٤٢ - نع رمولُ قَالَ قَالَ ةَسسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلُ صالْكَلَامِ أَفْض دعب آنالْقُر عبأَر يهو نم آنلَا الْقُر كرضي هِنبِأَي أْتدب 
 أَكْبر واللَّه اللَّه إِلَّا إِلَه ولَا للَّه والْحمد اللَّه سبحانَ

 

842. Rəvayət edilir ki, Səmurə � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Qurandan sonra ən fəzilətli kəlmələr bu dörd kəlmədir. Bu kəlmələr 
Qurandan sayılır, hansı birisi ilə başlamağının sənə zərəri yoxdur: 
“Subhən-Allah, əlhəmdulilləh, lə iləhə illəllah və Allahu Əkbər”.1 
 

٨٤٣ - نع أُم انِئه تبٍ أَبِى بِنقَالَ طَال قَالَت ربِى م مٍ ذَاتوولُ يسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ا فَقُلْتولَ يسر ى اللَّهإِن قَد 
تكَبِر فْتعضو  - ا أَوكَم نِى - قَالَترفَم ملٍبِع لُهما أَعأَنةٌ وسالى« قَالَ. جحبس ائَةَ اللَّهم ةبِيحسا تهلُ فَإِندعت ائَةَ لَكم ةقَبر 
 اللَّه وكَبرِى اللَّه سبِيلِ فى علَيها نيتحمل ملْجمة مسرجة فَرسٍ مائَةَ لَك تعدلُ تحميدة مائَةَ اللَّه واحمدى إِسماعيلَ ولَد من تعتقيها

 السماِء بين ما تمُأل - قَالَ أَحِسبه خلَف ابن قَالَ - تهليلَة مائَةَ اللَّه وهلِّلى متقَبلَة مقَلَّدة بدنة مائَةَ لَك تعدلُ فَإِنها تكْبِرية مائَةَ
  .»بِه أَتيت ما بِمثْلِ يأْتى أَنْ إِالَّ عملٌ َألحد يومئذ يرفَع والَ رضِواَأل

 

843. Rəvayət edilir ki, Ummu Hani bint Əbu Talib � demişdir: “Bir dəfə 
Allah Elçisi � mənə baş çəkməyə gəldi və mən ona dedim: “Mən artıq yaşa 
dolmuşam, qocalıq məni əldən salıb. Mənə elə bir əməl öyrət ki, 
oturduğum yerdə ona əməl edim (və savab qazanım)”. Allah Elçisi � 
buyurdu: “Yüz dəfə “subhən-Allah” de, bu, sənin üçün İsmayıl � nəslin-
dən yüz kölə azad etməyə bərabər olacaq. Yüz dəfə “əlhəmdulilləh” de, 
bu, sənin üçün Allah yolunda döyüşənlərin mindiyi, yəhərlənmiş və 
yüyənlənmiş yüz ata bərabər olacaq. Yüz dəfə “Allahu əkbər” de, bu, sənin 
üçün qurban kəsilmiş və Allah tərəfindən qəbul edilmiş yüz dəvəyə 
bərabər olacaq. Yüz dəfə “Lə iləhə illəllah” de”. İbn Xələf dedi: “Zənnimcə 
Allah Elçisi � belə demişdi: “Bu, sənin üçün yerlə göy arasını savabla 
dolduracaq. Bu zikri etdiyin gün – həmin zikri edən kimsə istisna olmaqla 
– heç kəsin savabı səninkindən çox olmayacaq”.2 
 

۸٤٤ - نع دبنِ اِهللا عرٍو بمقَالَ ، ع  :ا قُلْتولَ يسا:  اِهللا رةُ مسِ غَنِيمالجةُ:  قَالَ ؟ الذِّكْرِ مسِ غَنِيمالجةُ الذِّكْرِ منةُ الْجنالْج. 
 

844. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr � demişdir: “Mən dedim: “Ey 
Allahın Elçisi, zikr məclislərinin qəniməti nədir?” Peyğəmbər � buyurdu: 
“Zikr məclislərinin qəniməti Cənnətdir”.3 

                                                 
1 Əhməd, 20236, 20223. Şueyb əl-Arnavut hədisin isnadının səhih olduğunu bildirmişdir. 
2 Əhməd, 26956, 27670. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1316. 
3 Əhməd, 6651. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 3335. 
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Hansı kəlmələrə görə Cənnətdə ağac əkilir 
 

٨٤٥ - نةَ أَبِى عريرولَ أَنَّ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص رم بِه وهو رِسغا يسا«: فَقَالَ غَرا يةَ أَبريرا هى مالَّذ رِسغ؟ت« .قُلْت :
 إِلَه والَ للَّه والْحمد اللَّه سبحانَ: قُلْ«: قَالَ. اللَّه رسولَ يا بلَى: قَالَ. »؟هذَا من لَك خيرٍ غراسٍ علَى أَدلُّك أَالَ« :قَالَ. لى غراسا

 .»الْجنة فى شجرةٌ واحدة بِكُلِّ كلَ يغرس ،أَكْبر واللَّه اللَّه إِالَّ

 
845. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, o, ağac əkərkən Allah Elçisi � onun 
yanından keçərək belə buyurdu: “Ey Əbu Hureyra, nə əkirsən?” Əbu 
Hureyra � dedi: “Özümə ağac əkirəm”. Allah Elçisi � buyurdu: “Sənin 
üçün bundan daha xeyirli əkiləcək ağac göstərim?” Əbu Hureyra � dedi: 
“Göstər, ey Allahın Elçisi!” Allah Elçisi � buyurdu: “De: “Subhən-Allah, 
əlhəmdulilləh, lə iləhə illəllah, Allahu Əkbər! (Belə desən) hər kəlməyə 
görə Cənnətdə sənin üçün bir ağac əkilər”.1 
 

٨٤٦ - نابِرٍ عنِ جع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص »نانَ قَالَ محبس يمِ اللَّهظالْع هدمبِحو .تغُرِس لَةٌ لَهخى نف ةنالْج«. 

 
846. Cabir � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: “Kim: 
“Subhə:n-Alla:hil-Azi:mi va bihəmdihi!2”- deyərsə, onun üçün Cənnətdə 
bir xurma ağacı əkilər”.3 
 

٨٤٧ - نابِرٍ عأَنَّ ج بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص: »نانَ: قَالَ محباِهللا س يمظالْع غُرِس ة لَهرجي شف ةنالْج«. 

 
847. Cabir � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kim: “Subhə:n-
Alla:hil-Azi:m!4”- deyərsə, Cənnətdə onun üçün bir ağac əkilər”.5 
 

 فَأَكْثروا ترابها، طَيب ماؤها، عذْب هفَإِن الْجنة غرسِ من أَكْثروا« :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ عمر ابنِ عنِ - ٨٤۸
نا مهاسرلَ الَ: غوالَ حةَ وبِاِهللا إِالَّ قُو«. 

 
848. Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
muşdur: “Cənnətin bitkilərini çoxaldın! Həqiqətən, onun suyu şirin, tor-

                                                 
1 İbn Macə, 3807, 3939. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1549. 
2 Tərcüməsi: Böyük Allah pak və müqəddəsdir, həmd Ona məxsusdur! 
3 ət-Tirmizi, 3464, 3800. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 64. 
4 Tərcüməsi: Əzəmətli Allah pak və müqəddəsdir. 
5 İbn Hibban, 824. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 64. 
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pağı isə xoşagələndir. Elə isə “lə həulə va lə quvvətə illə billəh!1” (deməklə) 
onun bitkilərini çoxaldın!”2 
 

Yüz təsbihə min savab! 
 

 أَلْف يكِْسب أَنْ أَحدكُم أَيعجِز« ائهلجلَس قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ أَنَّ أَبِيه عن سعد بن مصعب حدثَنِى - ٨٤۹
ةنسح« .أَلَهلٌ فَسائس نم هائلَسج فكَي كِْسبا يندأَح أَلْف ةنسقَالَ ح »حبسي كُمدائَةَ أَحم ةبِيحست بكْتت لَه أَلْف ةنسطُّ ححتو 

هنع أَلْف ئَةيس«. 
 
849. Musab ibn Səd atasından � rəvayət edərək belə demişdir: “Allah 
Elçisi � yanında oturanlara buyurdu: “Sizdən biriniz min savab qazanma-
ğa acizsiniz?” Yanında oturanlardan biri soruşdu: “Biz min savabı necə 
qazana bilərik?” Allah Elçisi � buyurdu: “Biriniz yüz dəfə “təsbih” etdikdə 
(Subhən-Allah dedikdə), onun üçün min savab yazılar və min günahı 
silinər”.3 
 

Təsbih, təhlil və təhmid – Ərşin ətrafında 
 

 والتهليلَ التسبِيح اِهللا جاللِ من تذْكُرونَ مما نَّإِ« :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ بشريٍ بنِ النعمان عنِ - ٨٥٠
،يدمحالتو فْنطعنولَ يرشِ، حالْع نلَه وِيد وِيلِ، كَدحالن ذَكِّرا، تبِهاحا بِصأَم بحي كُمدكُونَ أَنْ أَحي لَه الُ الَ: أَوزي لَه نم 

ذَكِّري بِه«. 
 

850. Rəvayət edilir ki, Numan ibn Bəşir � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Həqiqətən, söylədiyiniz təsbih (Subhən-Allah), təhlil (Lə iləhə 
illəllah) və təhmid (Əlhəmdulilləh) kəlmələri Allahın ucalığını ifadə edən 
zikrlərdir. Onlar Ərşin ətrafında fırlanır, bal arısının vızıltısı kimi səsləri 
olur və öz sahiblərini yad edirlər (yəni onları zikr edənlərin adını çəkir və 
Allah yanında onun üçün şahidlik edirlər). İstəmirsiniz ki, sizin adınızı 
davamlı şəkildə zikr edənlər olsun?!”4 

 
٨٥١ - نأَبِي ع يدعس يضر اللَّه هنأَنّ ع بِيقَالَ إِذَا:  قَالَ وسلم عليه اهللا صلى الن دبانَ الْعحبقَالَ اِهللا س اللَّه زلَّ عجوا وباكْت 

                                                 
1 Tərcüməsi: Qüdrət və güc yalnız Allahdadır. 
2 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 13354. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 1213. 
3 ət-Tirmizi, 3463, 3799. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Sunən ət-Tirmizi, 2756. 
4 İbn Macə, 3809, 3941. Hədis səhihdir. 
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 لعبدي اكْتبوا قَالَ اللَّه إِال إِلَه الَ قَالَ فَإِذَا كَثريا رحمتي عبديل اكْتبوا وجلَّ عز اللَّه قَالَ للَّه الْحمد قَالَ وإِذَا كَثريا رحمتي لعبدي
 كَثريا محبتي

 
851. Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Bəndə “Subhən-Allah” dedikdə, Allah � buyurur: “Quluma rəhmətimi 
çox yazın!” O: “Əlhəmdulilləh”- dedikdə, Allah � buyurur: “Quluma 
rəhmətimi çox yazın!” O: “Lə iləhə illəllah”- dedikdə, Allah � buyurur: 
“Quluma sevgimi çox yazın!”1    
 

ər-Rahmənə sevimli olan kəlmələr 
 

٨٥٢ -  نةَ أَبِيعريرقَالَ: قَالَ ه بِيلَّى  النصلَّمسو هلَيع اللَّه انتمكَل انتبِيبنِ إِلَى حمحالر انيفَتفلَى خع اناللِّس انيلَتي ثَقف انيزالْم 
  .الْعظيمِ اللَّه سبحانَ وبِحمده اللَّه سبحانَ

 
852. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Peyğəmbər � belə 
buyurdu: “ər-Rahmənə sevimli, tələffüzü asan və tərəzidə ağır gələn iki 
kəlmə (var ki, bunlar): “Subhə:n-Alla:hi va bihəmdihi, subhə:n-Alla:hil-
Azi:m!2” (kəlmələridir)”.3 
 

Subhən-Allahi və bihəmdihi4 
 

٨٥٣ - نةَ أَبِي عاملُ قَالَ: قَالَ أُموساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: »نم الَهأَنْ اللَّيلُ ه ،هكَابِدي لَ أَوخالِ بأَنْ بِالْم ،قَهنفي أَو نبج 
 .»عز وجلَّ اِهللا سبِيلِ في ينفقُه هبٍذَ جبلِ من اِهللا إِلَى أَحب فَإِنها وبِحمده، اِهللا سبحانَ من فَلْيكْثر يقَاتلَه، أَنْ الْعدو عنِ

 
853. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim gecə qalxmağa çətinlik çəkər, malı xərcləməyə xəsislik edər 
və ya düşmənlə vuruşmaqdan qorxarsa, “Subhə:n-Alla:hi va bihəmdihi!”- 
deməyi çoxaltsın. Şübhəsiz ki, bu kəlmə Allaha � Onun yolunda dağ boy-
da qızılı xərcləməkdən daha sevimlidir”.5 
 

                                                 
1 ət-Tabərani “əd-Dua” 1685. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 3452. 
2 Tərcüməsi: Allah pak və müqəddəsdir! Allaha həmd olsun! Böyük Allah pak və müqəddəsdir! 
3 əl-Buxari, 6188, 6682, 7008, 7563. 
4 Tərcüməsi: Allah pak və müqəddəsdir! Allaha həmd olsun! 
5 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7800; Əbu Nueym əl-Əsbəhəni “Mərifətus-Sahabə” 3627. Hədis 
səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1541. 
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٨٥٤ -  ولِ اللَّهسر دنا علُوسا جرٍو قَالَ: كُنمنِ عب اللَّه دبع نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص جاَء رةُ فَجبج هلَيع ةيادلِ الْبأَه نلٌ م
 بِيأْسِ النلَى رع ى قَامتح ،انيجسلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكُلَّ  ص عضأَنْ ي رِيدقَالَ: ي كُلَّ فَارِسٍ، أَو عضو قَد كُمباحفَقَالَ: إِنَّ ص

اعٍ، فَأَخكُلَّ ر فَعريفَارِسٍ، و بِيذَ النلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالَ:  ص هتبعِ جامجلُ«بِمقعالَ ي نم اسبل كلَيى عقَالَ: »أَالَ أَر إِنَّ «، ثُم
ي قَاص علَيك الْوصيةَ، آمرك بِاثْنتينِ، وأَنهاك عنِ اثْنتينِ: آمرك لَما حضرته الْوفَاةُ قَالَ لابنِه: إِن صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمنبِي اللَّه نوحا 

لَرجحت بِهِن، ولَو أَنَّ  إِلَه إِالَّ اللَّه في كفَّة بِالَ إِلَه إِالَّ اللَّه، فَإِنَّ السماوات السبع واَألرضني السبع، لَو وضعن في كفَّة ووضعت الَ
حبسو ،إِالَّ اللَّه الَ إِلَه نهتمةً لَقَصمهبلْقَةً مح كُن عبالس نيضاَألرو عبالس اتاوما السبِهٍء، ويالَةُ كُلِّ شا صهفَإِن ،هدمبِحو انَ اللَّه

هأَنٍء، ويكُلُّ ش قزررِيبالْكو كرنِ الشع كُونَ »اكأَنْ ي و؟ هربا الْكفَم ،اهفْنرع قَد كرذَا الشه ،ولَ اللَّهسا ريلَ: يق أَو ،فَقُلْت ،
، قَالَ: فَهو أَنْ »الَ«هما شراكَان حسنان؟ قَالَ: ، قَالَ: فَهو أَنْ يكُونَ لأَحدنا نعالَن حسنتان، لَ»الَ«لأَحدنا حلَّةٌ يلْبسها؟ قَالَ: 

، قَالَ: يا رسولَ اللَّه، فَما »الَ«، قَالَ: فَهو أَنْ يكُونَ لأَحدنا أَصحاب يجلسونَ إِلَيه؟ قَالَ: »الَ«يكُونَ لأَحدنا دابةٌ يركَبها؟ قَالَ: 
  .»فَه الْحق، وغَمص الناسِس«الْكبر؟ قَالَ: 

 
854. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr � demişdir: “Bir gün biz 
Rəsulullahın � yanında oturmuş ikən bədəvilərdən biri yanımıza gəldi. 
Onun əynində yaşıl atlasdan bir cübbə var idi.1 Nəhayət, o gəlib Peyğəm-
bərin � başının üstündə durdu və dedi: “Sizin dostunuz hər bir cəsur 
adamı alçaldır (yaxud alçatmaq istəyir) və hər bir çobanı yüksək tutur”. 
Peyğəmbər � onun cübbəsinin ətəyindən tutub dedi: “Məgər mən sənin 
əynində ağılsız adamın geydiyi libasın olduğunu görmürəm?” Sonra Pey-
ğəmbər � davam edib dedi: “Allahın peyğəmbəri Nuh � ölüm ayağında 
ikən oğluna belə demişdi: “Mən sənə vəsiyyət etmək istəyirəm: sənə iki 
şeyi əmr edir və iki şeyi qadağan edirəm. Sənə “lə iləhə illəllah”ı əmr edi-
rəm. Əgər yeddi göy və yeddi yer tərəzinin bir gözünə və “lə iləhə illəllah” 
digər gözünə qoyulsa, bu kəlmə onlardan ağır gələrdi. Və əgər yeddi göy 
və yeddi yer ucsuz-bucaqsız bir halqa olsaydı, “lə iləhə illəllah” onu yarıb 
keçərdi. “Subhən-Allahi va bihəmdihi!” kəlməsini də (sənə əmr edirəm). 
Çünki bu kəlmə hər bir şeyin duasıdır. Bunun sayəsində hər şeyə ruzi veri-
lir. Habelə, iki şeyi sənə qadağan edirəm: Allaha şərik qoşmağı və təkəb-
bürlü olmağı”. Mən soruşdum (və ya soruşdular): “Ey Allahın Elçisi, bu 
şirki bilirik. Bəs təkəbbürlük nədir? Məgər birimizin özündə olan (gözəl) 
əbanı geyməsi təkəbbürlükdürmü?” Peyğəmbər �: “Xeyr”– dedi. Yenə so-
ruşdular: “Məgər birimizdə gözəl qaytanlı yaraşıqlı ayaqqabıların olması 
təkəbbürlükdürmü?”2 Peyğəmbər �: “Xeyr”– dedi. Yenə soruşdular: “Mə-

                                                 
1 Səhabə bu bədəvinin libasını vəsf etməklə onun təkəbbürlü olduğunu xəbər verir. 
2 Digər hədisdə rəvayət edilir ki, Peyğəmbərdən �: “Adam libasının və ayaqqabısının gözəl 
olmasını xoşlayır. (Bu, təkəbbürlükdürmü?)”– deyə soruşulduqda, o, belə cavab vermişdir: 
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gər birimizin minəcəyi heyvana sahib olması təkəbbürlükdürmü?” Pey-
ğəmbər �: “Xeyr”– dedi. Yenə soruşdular: “Məgər birimizin oturub-dur-
duğu dostlarının olması təkəbbürlükdürmü? Peyğəmbər �: “Xeyr”– dedi. 
Yenə soruşdular: “Bəs, təkəbbürlük nədir, ey Allahın Elçisi?” Peyğəmbər � 
dedi: “Haqqı danmaq və insanlara xor baxmaqdır”.1 
 

وحني يمِسي سبحانَ اللَّه وبِحمده مائَةَ مرة  من قَالَ حني يصبِح صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه  عن أَبِي هريرةَ قَالَ - ٨٥٥
هلَيع ادز ا قَالَ أَوثْلَ مقَالَ م دإِلَّا أَح اَء بِها جملَ مبِأَفْض ةاميالْق موي دأَح أْتي لَم 

 

855. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə bu-
yurdu: “Kim səhər və axşam yüz dəfə: “Subhə:n-Alla:hi va bihəmdihi!”- 
deyərsə, Qiyamət günü onun dediyi kimi və ya ondan daha çox söylə-
yəndən başqa heç kəs onun gətirdiyindən daha fəzilətli bir şey gətirə 
bilməz”.2 
 

٨٥٦ - أَبِي ذَر نلُ اِهللا قَالَ عوسقَالَ ر :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالْكَالَمِ إِلَى اِهللا؟« :ص ببِأَح كبِرلَ اِهللا! ». أَالَ أُخوسا ري :قُلْت
 ».مدهإِنَّ أَحب الْكَالَمِ إِلَى اِهللا، سبحانَ اِهللا وبِح« أَخبِرنِي بأَحب الْكَالَمِ إِلَى اِهللا، فَقَالَ:

 

856. Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Allah üçün ən sevimli kəlməni sənə bildirim?” Mən dedim: “Ey Allahın 
Elçisi, Allaha ən sevimli kəlməni mənə bildir!” Peyğəmbər � dedi: “Allaha 
ən sevimli kəlmə: “Subhə:n-Alla:hi va bihəmdihi”- (kəlməsidir)”.3 
 

۸٥٧ -  بِينِ النع ،أَبِي ذَر نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  ،دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه رِيكالَ ش انَ اللَّهحبس :الْكَالَمِ إِلَى اللَّه بقَالَ: أَح
 ر، الَ حولَ والَ قُوةَ إِالَّ بِاللَّه، سبحانَ اللَّه وبِحمده.وهو علَى كُلِّ شيٍء قَدي

 

857. Əbu Zərr � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Allaha ən 
sevimli olan sözlər: “Subhə:n-Alla:hi lə: şəri:kə ləh, ləhul-mulku va ləhul-
                                                                                                                                 
“Allah gözəldir və gözəlliyi sevər. Təkəbbürlük isə haqqı danmaq və insanlara xor baxmaqdır” 
(Muslim, 265). Peyğəmbər � bu sözü ilə səhabələrinə gözəl geyinməyi və yaraşıqlı görünməyi 
məsləhət görür. Bu, dəlildir ki, adamın libası, ayaqqabısı və ümumiyyətlə, geyimə aid hər bir 
şeyi gözəl olmalıdır. Lakin bütün bunlar onu israf etməyə, təkəbbürlük göstərməyə və özünü 
dartmağa səbəb olmamalıdır. Bu xüsusda, Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: “İsrafa yol vermə-
dən və təkəbbürlük göstərmədən yeyin, için, sədəqə verin və (istədiyiniz geyimi) geyinin”. (İbn 
Macə, 23. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 8634). 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 548. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Sahiha, 134. 
2 Muslim, 2692, 4858. 
3 Muslim, 4911, 7102; Əhməd, 20459, 21446. 
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həmdu va huvə alə: kulli şey in qadi:r, lə: həulə va lə: quvvətə illə: billəh, 
subhə:n-Alla:hi va bihəmdih!1”2 

 
٨٥۸ - نأَبِي ع لَ اِهللا  ذَروسأَنَّ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلُ؟ قَالَ: صالْكَالَمِ أَفْض لَ: أَيئطَفَى« سا اصم :هادبعل أَو هكَتالَئماُهللا ل 

هدمبِحانَ اِهللا وحبس.« 
 
858. Əbu Zərr � rəvayət edir ki, Allah Elçisindən � soruşdular: “Hansı 
kəlmə ən fəzilətlidir?” Allah Elçisi � dedi: “Allahın mələkləri və qulları 
üçün seçdiyi: “Subhə:n-Alla:hi va bihəmdihi!”- kəlməsidir”.3 
 

٨٥۹ -  نةَ بِيأَعريرولَ أَنَّ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص: نانَ قَالَ محبس اللَّه هدمبِحي ومٍ فوائَةَ يم ةرم طَّتح اهطَايخ 
  .الْبحرِ زبد مثْلَ كَانت وإِنْ

 
859. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kim gün 
ərzində yüz dəfə: “Subhən-Allahi va bihəmdihi”- deyərsə, günahları dəniz 
köpüyü qədər olsa belə, silinər”.4 
 

Rahatlıq kəlmələri 
 

لْفَرجِ: الَ إِلَه إِالَّ اُهللا الْحليم الْكَرِيم، الَ إِلَه إِالَّ اُهللا كَلمات ا« :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا   - ٨٦٠
  ».الْعلي الْعظيم، الَ إِلَه إِالَّ اُهللا رب السموات السبعِ ورب الْعرشِ الْكَرِميِ

 
860. Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
du: “Rahatlıq kəlmələri bunlardır: “Lə: ilə:hə illəlla:hul-Həli:mul-Kəri:m, 
lə: ilə:hə illəlla:hul-Aliyyul-Azi:m, lə: ilə:hə illəlla:hu Rabbus-səməvə:tis-
səb'i va Rabbul-arşil-Kəri:m!5”6 
 

                                                 
1 Tərcüməsi: Allah pak və müqəddəsdir! Onun heç bir şəriki yoxdur! Mülk Ona aiddir, həmd 
Ona məxsusdur və O, hər şeyə qadirdir. Qüdrət və güc yalnız Allaha məxsusdur! Allah pak və 
müqəddəsdir! Ona həmd olsun! 
2 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 638. Hədisin isnadı səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 497. 
3 Muslim, 2731, 4910, 7101. 
4 əl-Buxari, 5926, 6405. 
5 Tərcüməsi: Həlim, Səxavətli olan Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Uca, Əzəmətli 
olan Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Yeddi göyün Rəbbi və Ərşin Səxavətli Rəbbi 
olan Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! 
6 İbn Əbud-Dunyə “Fərac Bəadəş-Şiddə” 47. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 4571. 
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Sıxıntı və kədər anında edilən dua 
 

ما قَالَ عبد قَطُّ إِذَا أَصابه هم وحزنٌ اللَّهم إِنى عبدك وابن عبدك « صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمالَ قَالَ رسولُ اللَّه عن عبد اللَّه قَ - ٨٦١
لِّ اسمٍ هو لَك سميت بِه نفْسك أَو أَنزلْته فى كتابِك أَو وابن أَمتك ناصيتى بِيدك ماضٍ فى حكْمك عدلٌ فى قَضاؤك أَسأَلُك بِكُ

بِى ونور صدرِى وجالََء حزنِى وذَهاب علَّمته أَحداً من خلْقك أَوِ استأْثَرت بِه فى علْمِ الْغيبِ عندك أَنْ تجعلَ الْقُرآنَ ربِيع قَلْ
حاًهفَر نِهزكَانَ حم لَهدأَبو هملَّ هجو زع اللَّه بى. إِالَّ أَذْهم .«.اتمالَِء الْكَلؤه لَّمعتا أَنْ نى لَنغبني ولَ اللَّهسا رلْ «قَالَ  قَالُوا يأَج

نهلَّمعتأَنْ ي نهعمس نمى لغبني.« 
 
861. Rəvayət edilir ki, Abdullah � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Üzüntü və kədərə düçar olub bu duanı: “Alla:hummə inni: abdukə, ibnu 
abdikə, ibnu əmətikə, nə:sıyəti biyədikə, mə:din fiyyə hukmukə, adlun 
fiyyə qada:ukə, əs əlukə bikulli ismin huvə ləkə, səmmeytə bihi: nəfsəkə, 
əu ənzəltəhu: fi: kitə:bikə, əu alləmtəhu: əhədən min xalqikə, əu istə’sərtə 
bihi: fi: i'lmil-ğaybi i'ndəkə, ən təca’ləl-Qur ə:nə rabi:a qalbi, va nu:ra sadri, 
va cələ:ə huzni: va zəhəbə həmmi:!”1- deyən elə bir qul yoxdur ki, Allah 
onun üzüntüsünü aparmasın və kədərini sevinclə əvəz etməsin”. 
Səhabələr dedilər: “Ey Allahın Elçisi, biz bu kəlmələri öyrənməliyikmi?” O 
dedi: “Bəli, eşidən bunları öyrənməlidir”.2 
 

٨٦٢ - ناَء عمأَس تسٍ بِنيمع ى قَالَ قَالَتولُ لسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأَالَ« ص كلِّمأُع اتمكَل نهينقُولت دنبِ عالْكَر ى أَوف 
 .»عنه ذَلك كُشف لَه يكشرِ الَ ربي اُهللا: فَقَالَ شدةٌ، أَو سقْم أَو غَم أَو هم أَصابه من«...»شيئًا بِه أُشرِك الَ ربى اللَّه اللَّه الْكَربِ

 
862. Rəvayət edilir ki, Əsmə bint Umeys � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Sənə sıxıntı anında söyləyəcəyin kəlmələr öyrədim? Alla:hu, 
Alla:hu Rabbi:, lə: uşriku bihi: şey ən!3”4 Digər rəvayətdə deyilir: “Kimə 
qəm-qüssə, xəstəlik və ya çətinlik üz verdikdə: “Alla:hu Rabbi:, lə: şəri:kə 
ləhu!5”- deyərsə, bunlar ondan götürülər”.1 
                                                 
1  Tərcüməsi: Allahım, mən Sənin qulunam, qulunun oğluyam, kənizinin oğluyam, kəkilim 
(məni idarə 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 yalvarıram ki, Quranı qəlbimin baharı və köksümün nuru et, üzüntümün aradan qalxması 
və kədərimin getməsi üçün səbəb et! 
2 Əhməd, 4318, 4406. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 199. 
3 Tərcüməsi: Allah, Allahdır mənim Rəbbim! Mən Ona heç bir şeyi şərik qoşmuram!  
4 Əbu Davud, 1525, 1527. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2755. 
5 Tərcüməsi: Allah mənim Rəbbimdir, Onun şəriki yoxdur! 
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٨٦٣ -  ننِعاسٍ اببولَ أَنَّ عسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ كَانَ صي 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

 
863. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � sıxıntı anında deyərdi: 
“Lə: ilə:hə illəlla:hul-Azi:mul-Həli:m, lə: ilə:hə illəlla:hu Rabbul-arşil-azi:m, 
lə: ilə:hə illəlla:hu Rabbus-səməvə:ti va Rabbul-ərdi va Rabbul-arşil-
kəri:m!2”3 
 

 رحمتك اللَّهم الْمكْروبِ دعوات« ه علَيه وسلَّمصلَّى اللَّ اللَّه رسولُ وقَالَ قال أبيه عن بكْرةَ أَبِى بن الرحمنِ عبد حدثَنِى - ٨٦٤
  .»أَنت إِالَّ إِلَه الَ كُلَّه شأْنِى لى وأَصلح عينٍ طَرفَةَ نفِْسى إِلَى تكلْنِى فَالَ أَرجو

 
864. Abdur-Rahmən ibn Əbu Bəkrə atasının belə dediyini rəvayət etmişdir: 
“Allah Elçisi � belə buyurdu: “Sıxıntıda olanın duası: “Alla:hummə rah-
mətəkə ərcu:, fələ: təkilni: ilə: nəfsi: tarfətə aynin, va əslih li: şə'ni: kulləhu, 
lə: ilə:hə illə: ənt!4”5 
 

٨٦٥ - نسِ عنِ أَنقَالَ ب كالكَانَ م بِىالن لَيع لَّى اللَّهصلَّمسو إِذَا ه هبكَر را« قَالَ أَمي ىا حي ومقَي كتمحيثُ بِرغتأَس«  

 

865. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Bir şey Peyğəmbəri � 
kədərləndirdikdə belə deyərdi: “Yə: Həyyu, Yə: Qayyu:m, bi-Rahmətikə 
əstəği:su!6”7 
 

٨٦٦ - عن يلنِ عبٍ أَبِي بطَال هنِي: قَالَ أَنولُ لَقَّنسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالَِء صؤه ،اتمنِي الْكَلرأَمنِي إِنْ وابأَص بكَر أَو 
  .الْعالَمني رب للَّه والْحمد الْعظيمِ، الْعرشِ رب اللَّه تباركو سبحانه الْكَرِمي، الْحليم اللَّه إِالَّ إِلَه الَ: أَقُولُهن شدةٌ

 

866. Rəvayət edilir ki, Əli ibn Əbu Talib � demişdir: “Allah Elçisi � mənə 
nəsihət edərək sıxıntıya məruz qaldıqda bu kəlmələri deməyi buyurdu: 

                                                                                                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 396. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 6040. 
2 Tərcüməsi: Əzəmətli, Həlim olan Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! Əzəmətli Ərşin 
Rəbbi olan Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və 
kəramətli Ərşin Rəbbi olan Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! 
3 əl-Buxari, 5870, 6346.  
4  Tərcüməsi: Allahım! Sənin rəhmətini diləyirəm! Məni bir göz qırpımı belə başlı-başına 
buraxma! Bütün işlərimi yoluna qoy! Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! 
5 Əbu Davud, 5090, 5092. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 3388.  
6 Tərcüməsi: Ey əbədi Yaşayan, ey Qəyyum! Mərhəmətinlə kömək diləyirəm! 
7 ət-Tirmizi, 3524, 3866. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 4777.  
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“Lə: ilə:hə illəlla:hul-Həli:mul-Kəri:m, va təbə:rakəlla:hu Rabbul-arşil-
azi:m, vəlhəmdulillə:hi Rabbil-a:ləmi:n!1”2 
 

Bu zikri deyənin günahları bağışlanar 
 

٨٦٧ - نع يلنِ عبٍ أَبِي بي قَالَ: قَالَ طَالولُ لساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها: صي يلأُ أَال عكلِّمع اتمإِذَا كَل نهقُلْت رغُف لَك عم 
هأَن فُورغم ال: لَك إِلَّااُهللا إِلَه يلال الْع يمظالْع إِلَّااُهللا إِلَه يملالْح انَ الْكَرِميحباِهللا س بر اتومعِ السبالس بر شِ وريمِ الْعظالْع  و

دمالْح للَّه بر نيالَمالْع   
 
867. Rəvayət edilir ki, Əli ibn Əbu Talib � demişdir: “Allah Elçisi � mənə 
dedi: “Ey Əli, sənə deyəcəyin təqdirdə günahların bağışlanacağı” - baxma-
yaraq ki, o, bağışlanmış bəndələrdəndir – “kəlmələr öyrədimmi? Lə: ilə:hə 
illəlla:hul-Aliyyul-Azi:m, lə: ilə:hə illəlla:hul-Həli:mul-Kəri:m, subhə:n-
Alla:hi Rabbis-səməvə:tis-səb'i va Rabbul-arşil-azi:m, vəlhəmdulillə:hi 
Rabbil-a:ləmi:n3”.4 
 

                                                 
1 Tərcüməsi: Səxavətli və Həlim olan Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! Əzəmətli 
Ərşin Rəbbi olan Allah nə qədər xeyirxahdır, həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha! 
2 İbn Hibban, 865; Əhməd, 726. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Ravdun-Nədir, 679.  
3  Tərcüməsi: Uca, Əzəmətli Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Həlim, Səxavətli 
Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Yeddi səmanın və əzəmətli Ərşin Rəbbi Allah pak 
və müqəddəsdir, aləmlərin Rəbbi Allaha həmd olsun! 
4 İbn Hibban, 6928; əl-Bəzzər, 705. Şueyb əl-Arnavut hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
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Ən üstün iman 

 
  . »والسماحةُ الصبر الْإِميان أَفْضلُ«: وسلَّمصلَّى اللَّه علَيه  اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ الْحسنِ عنِ - ٨٦۸

 

868. Rəvayət edilir ki, Həsən � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Ən üstün iman səbir və səxavətdir”.1 
 

Sarsıntının ilk anında olan səbir 
 

٨٦۹ - نةَ أَبِى عامنِ أُمع بِىلَّ النصلَّمسو هلَيع قُولُ« قَالَ ى اللَّهي اللَّه هانحبس ناب مإِنْ آد تربص تبستاحو دنع ةمداُألولَى الص 
لَم ضأَر ا لَكابونَ ثَود ةنالْج« 

 

869. Əbu Umamə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Allah 	 
buyurur: “Ey Adəm oğlu! Əgər sən sarsıntının ilk anında səbir edib savab 
umarsansa, sənin üçün Cənnətdən başqa mükafata razı olmaram”.2 
 

Hövsələli olmaq Allahdandır 
 

٨٧٠ - نسِ عنِ أَنب كالنِ مع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي«: قَالَ صالتأَن نلَةُ اهللا مجالْعو نم ،طَانيا الشميٌء وش أكْثَر يراذعم نم 
 .»الْحمد من اِهللا إِلَى أَحب شيٍء من وما اِهللا،

 

870. Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Hövsələli olmaq Allahdan, tələsmək isə şeytandandır. Allahdan daha çox 
üzr qəbul edən yoxdur.3 Həmd etməkdən daha çox Allaha sevimli olan bir 
şey yoxdur”.4 
 

٨٧١ - نع دبنِ اِهللا عب جِسرس نِيزولُ قَالَ:  قَالَ الْمساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةُ: صدؤالت اداقْتصالو السوتم نسٌء الْحزج نم 
ةعبأَر رِينشعًءا وزج نم ةوبالن. 

 

871. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Sərcis əl-Muzəni � demişdir: “Allah 
Elçisi � belə buyurdu: “Tələsməmək və gözəl görünüşlü olmaq peyğəm-
bərliyin iyirmi dörd hissəsindən biridir”.5 

                                                 
1 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 10344, 10838. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1097.  
2 İbn Macə, 1586, 1597. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1758. 
3 Yəni Allah quluna möhlət verib ona xəbər verən peyğəmbər göndərməyincə əzab verməz. Bu 
da Allahın səxavətinin kamilliyinə və adilliyinə dəlalət edir. 
4 Əbu Yalə, 4256. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1572, 2677. 
5 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 1017. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3010. 
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Üç qızı olan və onlara yaxşı baxanın fəziləti 
 

٨٧٢ - ننِ عةَ بقْبع  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ سرٍ يامعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ  صي» نهمأَطْعو هِنلَيع ربفَص اتنثَالَثُ ب كَانَ لَه نم
اهكَسو نقَاهسو هتجِد نم ن- ةاميالْق موارِ يالن نا مابجح لَه كُن .«  

 
872. Rəvayət edilir ki, Uqbə bin Amir � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitmişəm: “Üç qızı olan kimsə qızlarına qarşı səbirli 
olarsa, onları imkanı daxilində yedirdib-içirdər və geyindirərsə, Qiyamət 
günü qızları Cəhənnəmlə onun arasında pərdə olarlar”.1 
 

٨٧٣ -  ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر مثَهدح اللَّه دبع نب ابِرأَنَّ جلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهصوِيهِنؤي ،اتنثَالَثُ ب كَانَ لَه نم : ،يهِنكْفيو ،
 اللَّه؟ قَالَ: وثنتينِ.ويرحمهن، فَقَد وجبت لَه الْجنةُ الْبتةَ، فَقَالَ رجلٌ من بعضِ الْقَومِ: وثنتينِ، يا رسولَ 

 
873. Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah � demişdir: “Allah Elçisi � 
dedi: “Kimin üç qızı olsa, sonra o bu qızları himayə etsə, onların qayğı-
sına qalsa və onlara rəhm etsə, Cənnətə daxil olmaq ona mütləq vacib 
olar”. Camaatın arasında olan bir adam soruşdu: “Ey Allahın Elçisi, iki 
qızı olana da?” O, dedi: “İki qızı olana da!”2 
 

٨٧٤ -  ولَ اللَّهسأَنَّ ر ،رِيدالْخ يدعأَبِي س نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  ،اتوثَالَثُ أَخ أَو ،اتنثَالَثُ ب دكُونُ َألحقَالَ: الَ ي
 فَيحِسن إِلَيهِن، إِالَّ دخلَ الْجنةَ.

 
874. Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Elə 
bir kimsə yoxdur ki, onun üç qızı və ya üç bacısı olsun, onlara yaxşı baxsın 
və Cənnətə daxil olmasın”.3 
 

٨٧٥ -  ولُ اللَّهسقَالَ ر ةَ قَالَتشائع نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي صتأُم نم دأَح سلَي  ِسنحفَي اتوثَالَثَ أَخ أَو اتنولُ ثَالَثَ بعي
 إِلَيهِن إِالَّ كُن لَه ستراً من النارِ

 
875. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Ümmətimdən hər kim üç qızının və ya üç bacısının qeydinə qalarsa, 
bunlar onun üçün Cəhənnəmə qarşı bir maneə olarlar”.4 
                                                 
1 İbn Macə, 3669, 3800; Əhməd 17403, 17865. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6488. 
2 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 78. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1026. 
3 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 79. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 294. 
4 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 11023. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 5372. 
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٨٧٦ - نسٍ عولُ قَالَ:  قَالَ ، أَنسوسلم عليه اهللا صلى اِهللا ر  :نكَانَ م ثَالَثُ لَه اتنب ثَالَثُ أَو اتوقَى ، أَخفَات اللَّه ، أَقَامو 
هِنلَيي كَانَ ، ععي مف ةنكَذَا الْجأَ همأَوو ةاحبطَى بِالسسالْوو. 

 
876. Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Allah Elçisi � orta barmağı ilə 
şəhadət barmağını yan-yana, azacıq aralı tutub buyurdu: “Üç qızı və ya üç 
bacısı olan kimsə Allahdan qorxub onların qeydinə qalsa, Cənnətdə mənə 
(bu cür) yaxın olar”.1 
 

Xəstəliyə və insanların əziyyətlərinə səbir etməyin mükafatı 
 

٨٧٧ - نةَ أَبِي عريرقَالَ ه :اَءتأَةٌ جرا امإِلَى بِه مولِ لَمسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص، ا: فَقَالَتولَ يسر اللَّه عال ادفَقَالَ يل، لَّه :
 .علَي حساب والَ أَصبِر بلْ: فَقَالَت علَيك حساب والَ صربت شئْت وإِنْ فَشفَاك، لَك اللَّه دعوت شئْت إِنْ

 
877. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Ürəkgetmədən əziyyət 
çəkən bir qadın Allah Elçisinin � yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi, 
mənim üçün Allaha dua et!” O buyurdu: “İstəyirsənsə, Allaha dua edim, O 
da sənə şəfa versin. İstəyirsənsə, səbir et, (Cənnətə girmək üçün) sənə 
sorğu-sual olmaz”. Qadın dedi: “Mənə sorğu-sual olmasın deyə səbir edə-
rəm”.2 
 

٨٧۸ -  بِينِ النع ،رمنِ عنِ ابعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي الَ  صالَّذ نم ريخ ،ملَى أَذَاهع بِرصيو ،اسطُ النالخي يالَّذ نمؤقَالَ: الْم
.ملَى أَذَاهع بِرصالَ يو ،اسطُ النالخي  

 
878. İbn Ömər � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: “İn-
sanlarla ünsiyyətdə olub onların əziyyətlərinə səbir edən mömin, insanlara 
qaynayıb-qarışmayan və onların əziyyətlərinə dözməyən kimsədən daha 
xeyirlidir”3 

                                                 
1 Bu mövzuda olan hədislərə diqqətlə nəzər salsaq, görərik ki, qız uşağına, habelə, bacıya 
“baxmaq” deyildikdə, onları himayə etmək, onların qayğısına qalmaq, onlara yaxşılıq etmək, 
var-dövlətdən onlara xərcləmək, səbir edib onları böyütmək və onlara rəhm etmək qəsd edilir. 
Əbu Yalə, 3448. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 295. 
2 əl-Bəzzər, 7980; İbn Hibban, 2909. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 3419. 
3 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 388; İbn Macə, 4032; Əhməd, 5022. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-
Səhihə, 939. 
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Allahın nemətlərinə şükür etmək 
 

٨٧۹ - أَن نلُ اِهللا  سٍعوسقَالَ: قَالَ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: » طَاهي أَعِهللا إَالَّ كَانَ الَّذ دمفَقَالَ: الْح همنِع دبلَى عاُهللا ع معا أَنم
 ».أَفْضلُ مما أَخذَ

 
879. Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: 
“Allah qula bir nemət verdikdə, o: “Əlhəmdulilləh”- deyərsə, qulun (bu 
nemətə görə) həmd etməsi, əldə etdiyi nemətdən daha xeyirlidir”.1 
 

٨۸٠ - نابِرِ عنِ جب دبنِ اِهللا عع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص: »نم يلالًَء أُبب هفَذَكَر فَقَد ،هكَرإِنْ شو همكَت فَقَد هكَفَر«. 
 
880. Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Kimə bir nemət verilər və o, bu neməti dilə gətirərsə, şükür etmiş olar, 
onu dilə gətirməzsə, nankorluq etmiş olar”.2 
 

٨۸١ - نع انننِ سةَ بنس ىلَمبِ اَألساحص بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولُ قَالَ قَالَ صسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »مالطَّاع راكالش 
ثْلُ لَهرِ ممِ أَجائابِرِ الصالص«.  

 
881. Peyğəmbərin � səhabələrindən olan Sinan ibn Sənnə əl-Əsləmi � 
demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: “Yemək yeyərək şükür edən 
səbir edərək oruc tutanın savabının mislini qazanır”.3 
 

٨۸٢ -  بِىأَنَّ الن كالنِ مسِ بأَن نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةَ «قَالَ  صبرالش برشي أْكُلَ اَألكْلَةَ أَوأَنْ ي دبنِ الْعى عضرلَي إِنَّ اللَّه
 ».فَيحمده علَيها

 
882. Ənəs ibn Məlik � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: 
“Həqiqətən, yeyib-içdikdən sonra Allaha həmd edən qulundan Allah razı 
olur”.4 
 

٨۸٣ -  بِينِ النع ،أَبِيه نع ،ارِيصنٍ اَألنصحنِ مب اللَّه ديبنِ عةَ بلَمس نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ:  ص» ،بِهري سا فنآم حبأَص نم
فَكَأَن ،هموي امطَع هدنع ،هدسي جافًى فعامينالد لَه تيزا حم«. 

                                                 
1 İbn Macə, 3805, 3937. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 5562. 
2 Əbu Davud, 4814, 4816. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 618. 
3 İbn Macə, 1765, 1837. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3943. 
4 ət-Tirmizi, 1816, 1929; Muslim, 4915, 7108. 



Fəzilətli Əməllər                                                                                   Səbir və Şükür 

 
 

883. Ubeydullah ibn Mihsan əl-Ənsari � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə 
buyurdu: “Kim əmin-amanlıq içində,1 canı sağlam,2 yanında da həmin gü-
nün yeməyi olduğu halda səhərə çıxmışsa, ona sanki dünya bəxş edil-
mişdir3”.4 
 

٨۸٤ - ديبنِ عالَةَ بفُض نلَ اِهللا  عوسر عمس هأَنلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ:  صكَفَافاً«ي هشيكَانَ عالَمِ ولِإلس يده نمى لطُوب 
عقَنو.« 

 
884. Rəvayət edilir ki, Fədalə ibn Ubeyd � Allah Elçisinin � belə buyurdu-
ğunu eşitmişdir: “İslama hidayət olunan, güzəranı ona kifayət edən və 
qane olan kimsəyə Tubə olsun!”5 
 

كَفَافًا وقَنعه اللَّه بِما قَد أَفْلَح من أَسلَم ورزِق «قَالَ  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمأَنَّ رسولَ اللَّه  عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ - ٨۸٥
اهآت.« 

 
885. Abdullah ibn Amr ibn əl-As � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Müsəlman olan, kifayət qədər ruzi verilən və Allahın verdiyinə 
qane olan kəs nicata çatmışdır”.6 
 

٨۸٦ -  نةَ يأَبِعريره أَنه عمولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صى ثَالَثَةً إِنَّ« :ينِى فيلَ بائرإِس صرأَب عأَقْرى ومأَعا ودب لَّهل 
 قَالَ. الناس قَذرنِى قَد حسن، وجِلْد حسن لَونٌ قَالَ يكإِلَ أَحب شىٍء أَى فَقَالَ. اَألبرص فَأَتى ملَكًا، إِلَيهِم فَبعثَ يبتليهم، أَنْ

                                                 
1 Burada adamın qəlbinin arxayınlığı, habelə, özünün və ailəsinin əmin-amanlıq içində olması 
qəsd edilir. 
2 Adamın canının sağlam olması, həqiqətən də, böyük nemətdir. Müdrik adamlar demişlər: 
“Sağlam adamların başında tac var, bunu yalnız xəstələr görür”. 
3 Çünki dünyada çoxlu var-dövlətə sahib olan kimsə bu üçündən artıq bir şeydən istifadə edə 
bilmir. Əgər varlının arxayınlığı yoxdursa və ya canı ağrıyırsa, bu var-dövlətin qiyməti olmur. 
Əsl səadət isə var-dövlətdə yox, insanın qəlbinin islah olunmasındadır. Ağıllı adamlar bu üç 
nemətin – əmin-amanlığın, sağlamlığın və gündəlik əldə etdiyi ruzinin necə böyük nemət 
olduğunu dərk edir və bunlara görə gecə-gündüz Allaha şükür edirlər. Odur ki, səhərə sağ 
çıxacağına ümid etməyən adam öz gələcəyini düşünərək nədənsə giley-güzar etməkdənsə, 
hazırkı günündə əlində olan nemətlərə görə Allaha şükür etməlidir. Nankor adamlar isə 
özündən yuxarı səviyyədə olanlara baxıb onlar kimi olmağı təmənna etməklə xam xəyallara 
dalır və Allahın onlara bəxş etdiyi nemətləri layiqincə dəyərləndirmirlər.  
4 ət-Tirmizi, 2346, 2517. əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 300. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 
2318. 
5 ət-Tirmizi, 2349, 2522. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3931. 
6 Əhməd, 6572, 6729. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 4368. 
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،هحسفَم بفَذَه ،هنع ىطا فَأُعنا لَونسا حجِلْدا ونسفَقَالَ. ح الِ أَىالْم بأَح كاِإلبِلُ قَالَ إِلَي  - قَالَ أَو قَرالْب وه كى شف ،كذَل 
 أَى فَقَالَ اَألقْرع وأَتى. فيها لَك يبارك فَقَالَ. عشراَء ناقَةً فَأُعطى - الْبقَر اآلخر وقَالَ اِإلبِلُ، أَحدهما قَالَ واَألقْرع، اَألبرص إِنَّ

 الْمالِ فَأَى قَالَ. حسنا شعرا وأُعطى فَذَهب، فَمسحه قَالَ. الناس نِىقَذر قَد هذَا، عنى ويذْهب حسن، شعر قَالَ إِلَيك أَحب شىٍء
بأَح كقَالَ إِلَي قَرقَالَ. الْب طَاهةً فَأَعقَرالً، بامقَالَ حو كاربي ا لَكيهى. فأَتى ومفَقَالَ اَألع ٍء أَىىش بأَح كقَالَ إِلَي دري اللَّه إِلَى 

 هذَان، فَأُنتج والدا، شاةً فَأَعطَاه. الْغنم قَالَ إِلَيك أَحب الْمالِ فَأَى قَالَ. بصره إِلَيه اللَّه فَرد فَمسحه، قَالَ. الناس بِه فَأُبصر بصرِى،
لَّدوذَا، وذَا فَكَانَ ههل ادو نذَا إِبِلٍ، مهلو ادو نقَرٍ، مذَا بهلو ادو نمِ منالْغ .ثُم هى إِنأَت صرى اَألبف هتورص هئَتيهلٌ فَقَالَ وجر 

،نيكسم تقَطَّعت الُ بِىبى الْحفَرِى، فالَغَ فَالَ سب موإِالَّ الْي بِاللَّه ثُم ،بِك أَسى أَلُكبِالَّذ طَاكنَ أَعاللَّو نسالْح الْجِلْدو نسالْح 
 طَاكفَأَع فَقريا الناس يقْذَرك أَبرص تكُن أَلَم أَعرِفُك، كَأَنى لَه فَقَالَ. كَثريةٌ الْحقُوق إِنَّ لَه فَقَالَ. سفَرِى فى علَيه أَتبلَّغُ بعريا والْمالَ

فَقَالَ اللَّه لَقَد رِثْتكَابِرٍ ول نإِنْ فَقَالَ. كَابِرٍ ع تا كُنبكَاذ كريفَص ا إِلَى اللَّهم ،تى كُنأَتو عى اَألقْرف هتورص هئَتيهفَقَالَ ، و لَه 
 فَقَالَ صورته فى اَألعمى وأَتى. كُنت ما إِلَى اللَّه فَصيرك كَاذبا كُنت إِنْ فَقَالَ هذَا هعلَي رد ما مثْلَ علَيه فَرد لهذَا، قَالَ ما مثْلَ

 شاةً بصرك علَيك رد بِالَّذى أَسأَلُك بِك ثُم بِاللَّه، إِالَّ الْيوم بالَغَ فَالَ سفَرِى، فى الْحبالُ بِى وتقَطَّعت سبِيلٍ وابن مسكني رجلٌ
 بِشىٍء الْيوم أَجهدك الَ فَواللَّه شئْت، ما فَخذْ أَغْنانِى، فَقَد وفَقريا بصرِى، اللَّه فَرد أَعمى كُنت قَد فَقَالَ. سفَرِى فى بِها أَتبلَّغُ

هذْتأَخ لَّهفَقَالَ. ل ِسكأَم ،الَكا ممفَإِن ،ميتلتاب فَقَد ىضر اللَّه كنطَ عخسلَى وع كيباحص«.  
 
886. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � Allah Elçisinin � belə dediyini eşit-
mişdir: “(Vaxtı ilə) Allah İsrail oğullarından üç nəfəri – cüzam xəstəliyinə 
tutulmuş birisini, keçəli və kor adamı imtahana çəkmək istədi. Odur ki, 
onların yanına bir mələk göndərdi. Mələk (insan qiyafəsində əvvəlcə) 
cüzam xəstəliyinə tutulmuş kimsənin yanına gəlib dedi: “Sənin ən çox 
istədiyin şey nədir?” O dedi: “Gözəl rəng və gözəl dəri! İnsanlar artıq 
məndən diksinirlər”. Mələk əlini onun vücuduna sürtdü və bu çirkinlik 
keçib getdi, onun rəngi və dərisi gözəlləşdi. Mələk soruşdu: “Sənin ən çox 
sevdiyin mal nədir?” O: “Dəvədir”– deyə cavab verdi. Ona on aylıq boğaz 
dəvə verildi və mələk dua edib dedi: “(Allah) bunu sənin üçün bərəkətli 
etsin!” Sonra mələk keçəlin yanına gəlib dedi: “Sənin ən çox istədiyin şey 
nədir?” O dedi: “Gözəl saçım (olsun) və bu (keçəllik) məndən getsin. 
İnsanlar artıq məndən diksinirlər”. Mələk əlini onun başına çəkdi və onun 
keçəlliyi keçib getdi, ona gözəl saç bəxş edildi. Mələk soruşdu: “Sənin ən 
çox sevdiyin mal nədir?” O: “İnəkdir”– dedi. Ona boğaz inək verildi və 
mələk dua edib dedi: “(Allah) bunu sənin üçün bərəkətli etsin!” Bundan 
sonra mələk korun yanına gəlib dedi: “Sənin ən çox istədiyin şey nədir?” O 
dedi: “Allah gözlərimi özümə qaytarsın və mən insanları görə bilim”. 
Mələk əlini (onun gözlərinə sürtdü) və Allah onun gözlərini özünə qay-
tardı. Mələk soruşdu: “Sənin ən çox sevdiyin mal nədir?” O: “Qoyundur”– 
dedi. Ona balalı bir qoyun verildi (və mələk dua edib dedi: “Allah bunu 
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sənin üçün bərəkətli etsin!)” Bundan sonra bu ikisinin1 heyvanları bala 
verdi, üçüncüsünün də (qoyunu) balaladı. Bir müddət keçdikdən sonra 
birinin bir vadi dolusu dəvəsi, o birinin bir vadi dolusu mal-qarası, 
üçüncüsünün də bir vadi dolusu qoyunu oldu. Sonra mələk ilk dəfə 
gəldiyi görkəmdə və qiyafədə cüzam xəstəliyinə tutulmuş kimsənin 
yanına gəlib dedi: “Mən kasıb bir adamam. Səfərdə ikən mənim bütün 
vəsaitim tükənmişdir. Bu gün mən yalnız və yalnız Allahın köməyi ilə, 
sonra da sənin köməyinlə (istəyimə) nail ola bilərəm. Sənə gözəl rəng, 
gözəl dəri və (bu qədər) sərvət bəxş etmiş Allah rizasına mənə bir dəvə 
ver, onun sayəsində səfərimi başa çatdıra bilim”. Bu adam cavabında ona 
dedi: “Düzü, (özümün) o qədər verəcəyim var ki!” Mələk ona dedi: “Gərək 
ki, mən səni tanıyıram. Məgər sən həm cüzam xəstəliyinə tutulmuş, həm 
insanların diksindiyi, həm də kasıb bir adam deyildinmi? Sonra da Allah 
sənə (istədiklərini) vermədimi?” Adam dedi: “(Bu var-dövlət) mənə ata-
babalarımdan miras qalmışdır”. Mələk dedi: “Əgər yalan danışırsansa, 
Allah səni əvvəlki halına qaytarsın!” Sonra mələk ilk dəfə gəldiyi görkəm-
də və qiyafədə keçəlin yanına gəldi və ona da əvvəlkinə dediklərinin 
eynisini söylədi. Əvvəlki adam ona rədd etdiyi kimi keçəl də ona “yox” 
cavabı verdi. Onda mələk dedi: “Əgər yalan danışırsansa, Allah səni əvvəl-
ki halına qaytarsın!” Sonra mələk ilk dəfə gəldiyi görkəmdə və qiyafədə 
korun yanına gəlib dedi: “Mən kasıb adamam, yolda qalmışam. Səfərdə 
ikən mənim bütün vəsaitim tükənmişdir. Bu gün mən ancaq və ancaq 
Allahın köməyi ilə, sonra da sənin köməyinlə (istəyimə) nail ola bilərəm. 
Sənin gözlərini özünə qaytaran Allah rizasına mənə bir qoyun ver, onun 
sayəsində səfərimi başa çatdıra bilim”. Adam dedi: “(Doğrudur,) mən kor 
idim, Allah gözlərimi mənə qaytardı, kasıb idim, O, mənə var-dövlət nəsib 
etdi! Odur ki, nə qədər (qoyun) istəyirsənsə, götür. Vallahi ki, bu gün mən 
sənin Allah rizası üçün götürdüyün şeylərə hədd qoymayacağam”. Mələk 
dedi: “Malını özünə saxla. Bu sizin üçün yalnız bir imtahan idi. Allah 
səndən razı oldu, lakin o biri iki yoldaşına qəzəbi tutdu!”2 
 

٨۸٧ - نصِ أَبِى عواَألح نع قَالَ أَبِيه تيأَت بِىالن ع لَّى اللَّهصلَّمسو هى لَيبٍ فثَو ونفَقَالَ د »الٌ أَلَكقَالَ. »م معقَالَ. ن »نم أَى 
إِنَّ اللَّه «...»وكَرامته يكعلَ اللَّه نِعمة أَثَر فَلْير ماالً اللَّه أَتاك فَإِذَا« قَالَ. والرقيقِ والْخيلِ والْغنمِ اِإلبِلِ من اللَّه أَتانِى قَد قَالَ. »الْمالِ

هدبلَى عع هتمنِع ى أَثَررأَنْ ي بحي.« 
                                                 
1 Dəvə və inək verilmiş o iki kimsənin. 
2 əl-Buxari, 3205, 3464. 
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887. Əbul-Əhvas atasının � belə dediyin rəvayət etmişdir: “Mən pis bir 
paltarda Allah Elçisinin � yanına gəldim. O, məndən soruşdu: “Malın var-
mı?” Mən: “Bəli”- deyə cavab verdim. O soruşdu: “Hansı maldan?” Mən: 
“Allah mənə dəvə, qoyun, at və kölələr vermişdir”- dedim. Allah Elçisi � 
buyurdu: “Allah sənə mal-dövlət veribsə, qoy Allahın nemətinin və lütfü-
nün əlaməti sənin üstündə görünsün”.1 Digər rəvayətdə deyilir: “Həqiqə-
tən, Allah nemətinin əlamətini qulunun üzərində görünməsini sevir”.2 
 

Allah rizası üçün qəzəbi boğmaq 
 

 عبد كَظَمها غَيظ، جرعة من اِهللا عند أَجراً أَعظَم جرعة من ما«: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ عمر ابنِ عنِ - ٨۸٨
 .»عز وجلَّ اِهللا وجه ابتغاَء

 
888. Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Allah dərgahında, qulun öz qəzəbini Allahın � Üzünü 
diləyərək boğmasından daha böyük mükafat yoxdur”.3 
 

٨۸٩ - نلِ عهنِ سب اذعم نع ولَ أَنَّ أَبِيهسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص »نم ظًا كَظَمغَي - وهو رلَى قَادأَنْ ع ذَهفني - اهعد 
لَّ اللَّهجو زلَى عُءوسِ عقِ رالَئالْخ موي ةاميى الْقتح خيهري اللَّه نورِ ما الْحاَء مش«. 

 
889. Səhl ibn Muaz atasından � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim qəzəblənərək – qəzəbinin tələb etdiyini yerinə yetirməyə 
qadir olduğu təqdirdə qəzəbini boğarsa, Allah � Qiyamət günü onu 
yaratdıqlarının qarşısına çağıracaq və hurilərdən istədiyini seçməkdə onu 
sərbəst buraxacaq”.4 
 

٨۹٠ - ناِء أَبِي عدرقَالَ الد :ا: قُلْتولَ يسر ،لَّنِي اللَّهلَى دلٍ عملُنِي عخدةَ، ينال :قَالَ الْج ،بضغت لَكةُ ونالْج  
 
890. Rəvayət edilir ki, Əbu Dərdə � demişdir: “Bir nəfər gəlib Allah 
Elçisinə � dedi: “Ey Allahın Elçisi, məni Cənnətə salacaq bir əməl göstər!” 
Allah Elçisi � buyurdu: “Qəzəblənmə, sənə Cənnət verilər!”5 

                                                 
1 Əbu Davud, 4063, 4365. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 4352. 
2 ət-Tirmizi, 2819, 3051. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 4350 
3 İbn Macə, 4189, 4329. Hədis səhihdir. Bax: Təliqur-Rağib, 3/279. 
4 Əbu Davud, 4777, 4779. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 6522. 
5 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 1762. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 7374. 
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٨۹١ - عن دبنِ اِهللا عرٍو بمقَالَ ع :ا: قُلْتلَ يوسا! اِهللا رنِي معنمي نبِ مال« :قَالَ اِهللا؟ غَض بضغت«. 
 

891. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr � demişdir: “Mən dedim: “Ey 
Allahın Elçisi, məni Allahın qəzəbindən nə qoruyar?” O buyurdu: “Qəzəb-
lənmə!”1 
 

٨۹٢ - ساسٍ قَالَ: قَالَ ربنِ عنِ ابع ولُ اللَّهلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوا«: صرسيوا ولِّموا، عرسيوا ولِّمع« ،اترإِذَا «، ثَالَثَ مو
كُتفَاس تبنِ.»غَضيترم ،  

 

892. Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Öyrədin və asanlaşdırın, öyrədin və asanlaşdırın!” (O bunu) üç dəfə 
təkrar etdi. Yenə buyurdu: “Qəzəbləndiyin zaman sus!” (Bunu da) iki dəfə 
təkrar etdi”.2 
 

٨۹٣ -  ولَ اللَّهسةَ، أَنَّ رريرأَبِي ه نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ:  ص»عربِالص يددالش سلَي دنع هفْسن كلمي يالَّذ يددا الشمإِن ،ة
  .»نفْسه غَلَب من الشديد إِنما )الناس( غَلَب من الشديد لَيس«...»الْغضبِ

 

893. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “(Hamı-
nı) yıxmaq güclü olmaq demək deyil. Güclü o kəsdir ki, qəzəbləndikdə 
özünü saxlaya bilsin”.3 Digər rəvayətdə deyilir: “İnsanlara qalib gəlmək 
güclü olmaq demək deyil. Həqiqətən, güclü olan nəfsinə qalib gələndir”.4 
 

Əlli nəfərin savabı 
 

٨۹٤ - نةَ عبتانَ بن عوولَ أَنَّ غَزسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ" :قَالَ ص نم كُمائرو امرِ، أَيبالص كسمتالْم يهِنف ذئموي امب متأَن 
هلَيع رأَج ِسنيمخ كُمنا: قَالُوا "مي بِين ،اللَّه ؟ أَومهنلْ" :قَالَ مب كُمنم."  

 

894. Utbə ibn Ğazvan � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: 
“İrəlidə səbir günləri var. O günlərdə sizin üzərində durduğunuz yolu 
izləyənlərə sizdən əlli nəfərin savabı var”. Səhabələr: “Ey Allahın 
Peyğəmbəri! Onlardan (əlli nəfərin)?”- deyə soruşdular. Allah Elçisi � 
buyurdu: “Əksinə, sizdən!”5 

                                                 
1 İbn Hibban, 296. Hədis həsəndir. Bax: Təliqur-Rağib, 3/277. 
2 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad“ 1320. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 996. 
3 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1317. Hədis shihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 5375. 
4 İbn Hibban, 715. Hədis səhihdir. Bax: Səhuhit-Tərğib vət-Tərhib, 2750. 
5 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 289, 10394. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 494. 
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٨۹٥ - نع دبع بن اللَّه ودعسنِ مع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ :قَالَ ص نم كُمائرانَ ومرٍ، زبص كسمتلمل يهف رأَج ِسنيمخ 
  .منكُم:قَالَ منهم؟ أَو منا اللَّه، ولَرس يا: عمر فَقَالَ شهِيدا،

 
895. Abdullah ibn Məsud � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“İrəlidə səbir zamanı var. O vaxt (sünnəyə) sarılan kimsəyə əlli şəhid 
savabı var”. Ömər � soruşdu: “Ey Allahın Elçisi! Bizdən, yoxsa onlardan?” 
O buyurdu: “Sizdən!”1 
 

Dininə görə səbir edənlər 
 

٨۹٦ - كالنِ مسِ بأَن نلُ اِهللا  عوسقَالَ : قَالَ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكَالْقَابِضِ « :ص نِهيلَى دع يهِمف ابِرانٌ الصماسِ زلَى الني عأْتي
 ».علَى الْجمرِ

 

896. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “İnsanlara elə bir zaman gələcək ki, dininə görə səbir etmək əldə 
köz tutmaq kimi (çətin) olacaq”.2 
 

Allah səbir diləyənə səbir verər 
 

٨۹٧ -  نأَبِىع يدعس رِىدا أَنَّ الْخاسن نارِ مصأَلُوا اَألنولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ،مطَاهفَأَع ثُم أَلُوهس ،مطَاهى فَأَعتح 
دفا نم هدنا« :فَقَالَ عكُونُ مى يدنع نرٍ ميخ فَلَن هرخأَد ،كُمنع نمو ففعتسفَّ يعيه ،اللَّه نمنِ وغتسي نِهغي ،اللَّه نمو ربصتي 

هربصي ،ا اللَّهمو ىطأُع دطَاًء أَحا عريخ عسأَوو نرِ مبالص«.   
 

897. Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, ənsardan bəzi adamlar Peyğəm-
bərdən � 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. Kim iffətli olmaq istəyərsə, Allah onu iffətli3 
edər. (İnsanlara) möhtac olmaq istəməyəni Allah heç kəsə möhtac etməz. 
Kim səbirli olmağa çalışarsa, Allah onu səbirli edər. Heç kəsə səbirdən 
daha xeyirli və daha böyük nemət verilməmişdir”.4  
 

                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 10240. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 2234. 
2 ət-Tirmizi, 2260, 2428. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 957. 
3 İffətli – namuslu, ismətli, həyalı.  
4 əl-Buxari, 1376, 1469. 
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Mömin qardaşına təsəlli verən 
 

خضراء يحبر بِها  من عزى أَخاه الْمؤمن من مصيبة كَساه اُهللا حلَّة« :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّملَ: قَالَ رسولُ اِهللا قَا عن أَنس - ٨۹٨
 ».يغبطُ بِها يوم الْقيامة« قيلَ: يا رسولَ اِهللا ما يحبر؟ قَالَ:». يوم الْقيامة

 

898. Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Kim müsibətə düçar olmuş mömin qardaşına təsəlli verərsə, Allah ona 
Qiyamət günü onu fərəhləndirəcək yaşıl paltar geyindirər”. Səhabələr 
soruşdular: “Ey Allahın Elçisi, onu nə fərəhləndirəcək?” O buyurdu: 
“Qiyamət günü ona qibtə ediləcək”.1 
 

Düşən uşaq itki deyil 
 

٨٩۹ - نع اذعنِ ملٍ ببنِ جع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي« :قَالَ صالَّذفِْسي ون هدقْطَ إِنَّ! بِيالس رجلَي هأُم رِهرإلَى بِس نالْجإِذَا ة 
هتبساحت«.  

 

899. Muaz ibn Cəbəl � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Canım Əlində Olana and olsun! Həqiqətən, (Qiyamət günü) düşmüş 
uşaq, səbir edərək mükafatını Allahdan uman anasını göbəyindən darta-
raq Cənnətə aparacaq”.2 
 

Qarışıqlıq zamanı ibadəti çoxaltmaq 
 

۹٠٠ - نلِ عقعارٍ بن مسولُ قَالَ: قَالَ يسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةٌ :صادبي عجِ، فرأَوِ الْه ةنتالْف ةركَهِج إِلَي  
 

900. Rəvayət edilir ki, Məqil ibn Yəsar � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Hərc-mərclik və fitnə zamanı ibadət etmək mənə doğru hicrət 
etmək3 kimidir”.4 
 

Hər bir səbirdən sonra zəfər gəlir 
 

۹٠١ - نسٍ علُ قَالَ: قَالَ أَنوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: »رصالن عرِ، مبالص جالْفَرو مبِ، عإِنَّ الْكَرو عرِ مسسراً، الْعإِنَّ ي عم 
 .»يسراً الْعسرِ

                                                 
1 Xatib əl-Bağdadi “Tarixu Bağdad” 7/397. Hədis həsəndir. Bax: İrvaul-Ğalil, 3/217. 
2 İbn Macə, 1609, 1677. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əıl-Cami, 7064. 
3 Hicrət - küfr ölkəsindən İslam yurduna köçməkdir, həmçinin Allahın qadağalarını tərk etmək 
də hicrət adlanır. 
4 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 16888. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3974. 
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901. Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Hər bir səbirdən sonra zəfər, hər bir sıxıntıdan sonra yüngüllük, hər bir 
çətinlikdən sonra asanlıq, hər bir çətinlikdən sonra asanlıq gəlir”.1 
 

Kasıblığa səbir edənlər 
 

۹٠٢ - ةَعريرأَبِي ه لُ اِهللا  نوسقَالَ: قَالَ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: » وهومٍ وي م بِنِصفائَهلَ أَغْنِية قَبنالْج نيملساُء الْملُ فُقَرخدي
ع ئَةم سمامٍخ.« 

 

902. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kasıb müsəlmanlar Cənnətə varlılardan yarım gün əvvəl girə-
cəklər. Bu da beş yüz ilə bərabərdir2”.3 
 

Möminin halı 
 

عجبا لأَمرِ الْمؤمنِ إِنَّ أَمره كُلَّه خير ولَيس ذَاك لأَحد إِلَّا للْمؤمنِ إِنْ  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه  عن صهيبٍ قَالَ - ۹٠٣
ا لَهريفَكَانَ خ رباُء صرض هتابإِنْ أَصو ا لَهريفَكَانَ خ كَراُء شرس هتابأَص 

 
903. Rəvayət edilir ki, Suheyb � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Möminin işi qəribədir! Həqiqətən, onun bütün işləri xeyirdir. Bu, mömin-
dən başqa bir kəsə məxsus deyil. Ona sevindirici bir şey gəldikdə şükür 
edər, bu, onun üçün xeyir olar. Ona xoşagəlməz bir şey gəldikdə isə səbir 
edər, bu da onun üçün xeyir olar”.4 
 

                                                 
1 Xatib əl-Bağdadi “Tarixu Bağdad” 5411. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 686. 
2 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). 
3 ət-Tirmizi, 2354, 2527. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 8076. 
4 Muslim, 2999, 7692. 
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Bağışlanma diləməyin fəziləti 

 
۹٠٤ - نأَبِى ع يدعس رِىدأَنَّ الْخ بِىن اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكَانَ« قَالَ ص نيمكَانَ ف لَكُملٌ قَبجلَ رةً قَتعست ونيعسا تفْسن 
 مائَةً بِه فَكَملَ فَقَتلَه. الَ فَقَالَ توبة من لَه فَهلْ نفْسا وتسعني تسعةً قَتلَ إِنه فَقَالَ فَأَتاه راهبٍ علَى فَدلَّ اَألرضِ أَهلِ أَعلَمِ عن فَسأَلَ

أَلَ ثُمس نلَمِ علِ أَعضِ أَهلَّ اَألرلَى فَدلٍ عجمٍ رالفَقَالَ ع هلَ إِنائَةَ قَتفْسٍ ملْ نفَه لَه نم ةبوفَقَالَ ت معن نمولُ وحي هنيب نيبو ةبوالت 
قطَلضِ إِلَى انكَذَا كَذَا أَرا فَإِنَّ وا بِهاسونَ أُندبعي اللَّه دبفَاع اللَّه عممالَ هو جِعرإِلَى ت كضا أَرهفَإِن ضٍء أَروس .طَلَقى فَانتإِذَا ح 
فصن الطَّرِيق اهأَت توالْم تمصتفَاخ يهكَةُ فالَئم ةمحكَةُ الرالَئمذَابِ والْع كَةُ فَقَالَتالَئم ةمحاَء الرا جبائقْبِالً تبِقَلْ مإِلَى بِه اللَّه .
قَالَتكَةُ والَئذَابِ مالْع هإِن لْ لَممعا يريقَطُّ خ .ماهفَأَت لَكى مف ةورص ىمآد لُوهعفَج مهنيوا فَقَالَ بيسا قم نينِ بيضا فَإِلَى اَألرهِمتأَي 

 لَما أَنه لَنا ذُكر الْحسن فَقَالَ قَتادةُ قَالَ. »الرحمة مالَئكَةُ فَقَبضته أَراد الَّتى اَألرضِ إِلَى أَدنى جدوهفَو فَقَاسوه. لَه فَهو أَدنى كَانَ
اهأَت توأَى الْمن رِهدبِص. 

 
904. Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, Allahın Peyğəmbəri � belə 
buyurdu: “Sizdən əvvəlki (ümmətlərdən) bir kişi doxsan doqquz adam 
öldürdü. Dünyada ən çox bilənin kim olduğunu soruşdu və ona bir rahibi 
göstərdilər. Onun yanına gəlib belə dedi: “Mən doxsan doqquz adam 
öldürmüşəm. 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”. (Həmçinin,) soruşdu: “Buna tövbə 
varmı?” O dedi: “Bəli! Tövbə edənlə tövbəsi arasına kim 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. 
Ondan ötrü 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”. Rəvayətçilərdən biri Həsən dedi: “Bizə 
deyildiyinə görə: “Bu adama ölüm gəlincə, o, sinəsi ilə (o tərəfə doğru) 
irəliləmişdir (sürünmüşdür)”.1 
 

                                                 
1 Muslim, 4967, 7184. 
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يبسطُ يده بِاللَّيلِ ليتوب مِسيُء النهارِ ويبسطُ يده  عز وجلَّقَالَ إِنَّ اللَّه  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعن النبِي  عن أَبِي موسى - ۹٠٥
  "بِالنهارِ ليتوب مِسيُء اللَّيلِ حتى تطْلُع الشمس من مغرِبِها

 

905. Əbu Musa � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Allah � 
gündüz günah edənlərin tövbələrini qəbul etmək üçün Əlini gecə açır. 
Gecə günah edənlərin tövbələrini qəbul etmək üçün də Əlini gündüz açır. 
Bu, günəşin şərqdən doğma (əks tərəfdən çıxma) vaxtına qədər belədir”.1 
 

 من..".".كَثرياً استغفَاراً كتابِه في وجد لمن طُوبى" :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اِهللا ولُرس قَالَ: قَالَ عن عبد اِهللا بنِ بسر - ۹٠٦
بأَنْ أَح هرست هيفَتحص ركْثا فَلْييهف نفَارِ مغتاالس" 

 
906. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Busr � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “(Qiyamət günü) əməl dəftərində çox istiğfar (bağışlanma) görə-
nə Tubə olsun!”2 Digər rəvayətdə deyilir: “Kim əməl səhifəsinin onu sevin-
dirməsini istəyirsə, onu bağışlanma diləməklə çoxaltsın!”3 
 

ما من عبد يذْنِب ذَنباً، ثُم يتوضأ، ثُم يصلِّي ركْعتنيِ، ثُم يستغفر « أَنه قَالَ: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عنِ النبِي عن أَبِي بكْرٍ - ۹٠٧
اُهللا لَه بِ، إِالَّ غَفَرالذَّن كذَلاَهللا ل.« 

 
907. Əbu Bəkr � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Günah 
işlətdikdən sonra dəstəmaz alıb iki rükət namaz qılaraq Allahdan güna-
hına görə bağışlanma diləyən elə bir bəndə yoxdur ki, Allah onu bağış-
lamasın”.4 
 

۹٠۸ - نع يلع ، يضر اللَّه هنقَالَ ، ع  :تإِذَا كُن تعمس نولِ مسلَّى اِهللا رص اللَّه هلَيع لَّمسيثًا ودنِي حفَعن ا اللَّهاَء بِمش هنم 
 صلَّى النبِي سمع أَنه بكْرٍ أَبو وصدق حدثَنِي عنه اللَّه رضي بكْرٍ أَبا وإِنَّ صدقْته لي حلَف فَإِذَا استحلَفْته غَيرِي عنه حدثَنِي وإِذَا
اللَّه هلَيع لَّمسا:  قَالَ وم نلٍ مجر ذْنِبا يبأُ ذَنضوتفَي ِسنحوَء فَيضقَالَ الْو رعسلِّي مصيقَالَ وانُ وفْيس  :لِّي ثُمصنِ ييتكْعر 

رفغتسفَي اللَّه زلَّ عجإِالَّ و غَفَر لَه. 

 
908. Rəvayət edilir ki, Əli � demişdir: “Allah Elçisindən � bir hədis eşit-
diyim zaman, Allah məni bu hədisdən istədiyi qədər faydalandırardı. 

                                                 
1 Muslim, 2759, 4954, 7165. 
2 ən-Nəsəi “Sunənul-Kubra” 1289. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3930. 
3 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 648. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 5955. 
4 İbn Hibban, 623; Əbu Yalə, 13. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1324. 
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Başqası mənə Allah Elçisindən � bir hədis rəvayət etdikdə isə, o adamdan 
and içməsini tələb edərdim, əgər and içərdisə, onu təsdiqləyərdim. Bir dəfə 
Əbu Bəkr mənə Allah Elçisindən � belə eşitdiyini xəbər verdi və o doğru 
söyləmişdir: “Günah edən elə bir kəs yoxdur ki, dərhal gözəl şəkildə 
dəstəmaz alıb iki rükət namaz qılsın və namazında Uca Allahdan bağış-
lanma diləsin, Allah da onun günahlarını bağışlamasın”.1 
 

٩٠۹ - نةَ أَبِى عريرنِ هع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالَ« قَالَ صأَنْ لَو قلَى أَشى عتأُم مهترَألم اكوبِالس عوِء مضالْو ترَألخو 
 سائلٍ من هلْ فَقَالَ عز وجلَّ الدنيا السماِء إِلَى نزلَ اللَّيلِ نِصف أَو اللَّيلِ ثُلُثُ مضى فَإِذَا اللَّيلِ نِصف أَو اللَّيلِ ثُلُث إِلَى الْعشاَء
هيطلْ فَأُعه نرٍ مفغتسم رفَأَغْف لْ لَهه نبٍ مائت وبفَأَت هلَيلْ عه ناعٍ مد هفَأُجِيب« 

 
909. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “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 (istədiyini) 
verim, bağışlanma diləyən varmı, onu bağışlayım, tövbə edən varmı, onun 
tövbəsini qəbul edim, dua edən varmı, onun duasını qəbul edim”.2 
 

٩١٠ - نةَ أَبِى عريرقَالَ ه تعمس بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها إِنَّ« قَالَ صدبع ابا أَصبا -  ذَنمبرقَالَ و با أَذْنبفَقَالَ -  ذَن بر 
تبا -  أَذْنمبرقَالَ و تبأَص  - رى فَاغْففَقَالَ ل هبر ملأَع دبأَنَّ ىع ا لَهبر رفغي بذُ الذَّنأْخيو بِه تى غَفَردبعل .كَثَ ثُما ماَء مش 
،اللَّه ثُم ابا أَصبذَن أَو با، أَذْنبفَقَالَ ذَن بر تبأَذْن - أَو تبأَص - رآخ هرفَقَالَ. فَاغْف ملى أَعدبأَنَّ ع لَه بار رفغي بذُ الذَّنأْخيو 

بِه تى، غَفَردبعل كَثَ ثُما ماَء مش اللَّه ثُم با أَذْنبا - ذَنمبرقَالَ و ابا أَصبقَالَ قَالَ - ذَن بر تبأَص - أَو تبأَذْن - رآخ 
هرى فَاغْففَقَالَ. ل ملى أَعدبأَنَّ ع لَه ارب رفغي بذُ الذَّنأْخيو بِه تى غَفَردبعلْ - ثَالَثًا - لمعا فَلْياَء مش« 

 
910. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Peyğəmbərin � belə 
dediyini eşitmişəm: “(Bir dəfə Allahın qullarından) biri günah iş gördü və: 
“Ey Rəbbim, mən günah iş gördüm, məni bağışla!”- dedi. Rəbbi buyurdu: 
“Mənim qulum bilir ki, onun günahları bağışlayan və onlara görə cəza 
verən Rəbbi var. Mən onu bağışlayıram”. Bu adam Allahın istədiyi qədər 
(günah işlətmədən) yaşadıqdan sonra yenə günah iş gördü və: “Ey 
Rəbbim, mən yenə günah iş gördüm, günahımı bağışla!”- dedi. Allah bu-

                                                 
1 Əhməd, 2; İbn Macə, 1144, 1395. Hədis həsəndir. Bax; Mişkətul-Məsabih, 1324. 
2 Əhməd, 9589, 9591, 9220, 9841. Şueyb əl-Arnavut isnadının əl-Buxari və Muslimin şərtlərinə 
görə səhih olduğunu bildirmişdir. 
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yurdu: “Mənim qulum bilir ki, onun günahları bağışlayan və onlara görə 
cəza verən Rəbbi var. 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 
var. Mən onu üç dəfə bağışladım. (Bundan sonra) istədiyini edə bilər”.1 
 

٩١١ - نأَبِى ع يدعس رِىدقَالَ الْخ تعمولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صإِنَّ« ي يسلقَالَ إِب هبرل كتزبِع كالَلجالَ و حرأَب 
 »استغفَرونِى ما لَهم أَغْفر أَبرح الَ وجالَلى ىفَبِعزت اللَّه فَقَالَ. فيهِم اَألرواح دامت ما آدم بنِى أُغْوِى

 
911. Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Mən Allah Elçisinin 
� belə dediyini eşitdim: “İblis Rəbbinə dedi: “İzzətinə və Ucalığına and 
olsun! Nə qədər ki, Adəm övladlarının ruhları bədənlərindədir, mən onları 
azdırmaqdan əl çəkməyəcəyəm”. Allah buyurdu: “İzzətimə və Ucalığıma 
and olsun! Nə qədər ki, onlar Məndən bağışlanma diləyəcək, Mən onları 
bağışlayacağam!”2 
 

٩١٢ - سأَن نع نب كالقَالَ م تعمولَ سسر لَّ اللَّهصلَّمسو هلَيع قُولُ ى اللَّهقَالَ« ي ا اللَّهي ناب مآد كا إِننِى متوعنِى دتوجرو 
تغَفَر لَى لَكا عكَانَ م يكالَ فى والا أُبي ناب مآد لَو تلَغب كوبانَ ذُنناِء عمالس نِى ثُمتفَرغتاس تغَفَر لَك ى الَوالا أُبي ناب مآد 

كإِن نِى لَوتيابِ أَتضِ بِقُرا اَألرطَايخ نِى ثُميتالَ لَق رِكشئًا بِى تيش كتيا َألتابِهةً بِقُررفغم« 
 
912. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Məlik � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə dediyini eşitmişəm: “Allah buyurur: “Ey Adəm övladı! Nə qədər ki, 
sən Mənə dua (istiğfar) edib Mənə ümid bəsləyirsən, sənin nələr etdiyinə 
baxmayaraq səni bağışlayaram. Ey Adəm övladı! Əgər sənin günahların 
göyün buludlarına qədər çatsa, sonra Məndən bağışlanma diləsən, Mən 
səni bağışlayaram. Ey Adəm övladı! Əgər sən Mənim hüzuruma Mənə heç 
bir şeyi şərik qoşmadan yer boyda günahla gəlsən, Mən də səni yer boyda 
bağışlanma ilə qarşılayaram”.3 
 

٩١٣ - ولَ اللَّهسى رأَت هأَن وددمطَبٍ الْمأَبِي طَوِيلٍ ش نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  ا، فَلَمكُلَّه وبلَ الذُّنمال عجر تأَيفَقَالَ: أَر
ا أَنا فَأَشهد أَنْ قَالَ: أَم "فَهلْ أَسلَمت؟" :يترك منها شيئًا، وهو في ذَلك لَم يترك حاجةً وال داجةً إِال أَتاها، فَهلْ لَه من توبة؟ قَالَ

                                                 
1 əl-Buxari, 6953, 7507. 
2 Əhməd, 11240, 11262, 11548, 11677. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 104. 
3 ət-Tirmizi, 3540, 3885. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 127. 
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"نعم, تفْعلُ الْخيرات، وتترك السيئَات، فَيجعلُهن اللَّه لَك خيرات  ال إِلَه إِال اللَّه، وحده ال شرِيك لَه، وأَنك رسولُ اللَّه، قَالَ:
 "نعم"، قَالَ: اللَّه أَكْبر، فَما زالَ يكَبر حتى توارى. الَ:كُلَّهن"، قَالَ: وغَدراتي وفَجراتي؟ قَ

 
913. Rəvayət edilir ki, Əbu Tavil Şətab əl-Məmdud � Allah Elçisinin � 
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 � buyurdu: “Sən İslamı qəbul 
etmisən?” O dedi: “Mənə gəlincə, mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa 
ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, şəriki yoxdur və sən Allahın 
Elçisisən!” Allah Elçisi � buyurdu: “Bəli, xeyir əməllər et, pis əməlləri tərk 
et! (Belə etsən) Allah pis əməllərinin hamısını sənin üçün xeyir əməllərə 
çevirər”. O dedi: “Fırıldaq və günah əməllərimi də?” Allah Elçisi � buyur-
du: “Bəli”. O da: “Allahu Əkbər!”- deyə-deyə gözdən itdi”.1 
 

٩١٤ - قْبع نرٍعامنِ عب لِ اِهللا  هوساَء إِلَى رالً ججأَنَّ رلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ: ص ذْنِبناَ يدفَقَالَ: أَح »هلَيع بكْتي .« قَالَ: ثُم
 قَالَ: ثُم يستغفر منه ويتوب قَالَ:». يكْتب علَيه« قَالَ: فَيعود فَيذْنِب قَالَ:». اب علَيهيغفَر لَه ويت« يستغفر منه ويتوب قَالَ:

 ».يغفَر لَه ويتاب علَيه، والَ يملُّ اُهللا حتى تملُّوا«
 
914. Uqbə ibn Amir � rəvayət edir ki, bir kişi Allah Elçisinin � yanına 
gəlib dedi: “Birimiz günah etdikdə (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”.2 
 

٩١٥ - نةَ أَبِى عريرنِ هع بِىالن صلَّمسو هلَيع قَالَ لَّى اللَّه :»لَو مطَأْتى أَختلُغَ حبت اكُمطَاياَء خمالس ثُم متبت ابلَت اللَّه كُملَيع«. 

 
915. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Əgər 
sizin günahlarınız səmaya çatsa belə, sonra tövbə etsəniz, Allah tövbənizi 
qəbul edər”.3 

                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7085. Hədis səhihdir. Bax: Sahih ət-Tərğib vət-Tərhib, 3164. 
2  əl-Hakim, 7658. əl-Hakim “Bu hədisi əl-Buxari və Muslim rəvayət etməsələr də, onların 
şərtlərinə görə səhihdir” demiş, əz-Zəhəbi də onunla razılaşmışdır.  
3 İbn Macə, 4248, 4389. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 903. 
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إِنَّ صاحب الشمالِ لَيرفَع الْقَلَم ست ساعات عنِ الْعبد الْمسلمِ « قَالَ: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعن أَبِي أُمامةَ عن رسولِ اِهللا  - ٩١٦
ِسيء، فَإِنْ نالْم ئ أَوطخالْمهداحو تبإِالَّ كُتا، وا أَلْقَاههناَهللا م فَرغتاسو مد.« 

 
916. Əbu Umamə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Həqiqə-
tən, sol tərəfdə olan mələk günah etmiş müsəlman bəndədən qələmi altı 
saat qaldıraraq (heç nə yazmır). Əgər o, (bu müddətdə) peşman olub 
Allahdan bağışlanmağını diləsə, istəyinə çatar. Yox əgər bunu etməsə, ona 
bir günah yazılar”.1 
 

 ».يا إِالَّ ستره اُهللا يوم الْقيامةال يستر اُهللا علَى عبد في الدن« قَالَ: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعنِ النبِي  عن أَبِي هريرةَ - ٩١٧
 
917. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Allah 
bir qulun günahını dünyada örtərsə, onu Qiyamət günü də örtər”.2 
 

٩١۸ -  نةَ بِيأَعريرقَالَ ه :تعمولَ سسر لَّى اللَّ اللَّهصلَّمسو هلَيع قُولُ هي لَ لَنخدا يدأَح لُهمةَ عنالَ قَالُوا الْجو تا أَنولَ يسر 
الَ الَ :قَالَ اللَّها ونِي أَنْ إِالَّ أَندمغتي لٍ اللَّهبِفَض ةمحروا وددوا فَسقَارِبالَ وو نينمتي كُمدأَح توا الْما إِمِسنحم لَّهأَنْ فَلَع اددزا يريخ 
  .يستعتب أَنْ فَلَعلَّه مِسيئًا وإِما

 
918. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Peyğəmbərin � belə 
dediyini eşitmişəm: “Heç bir kəsi əməlləri Cənnətə daxil edə bilməz”. 
Səhabələr: “Səni də, ey Allahın Elçisi?”– deyə soruşdular. O dedi: “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, 
yox, günahkar adamdırsa, ola bilər ki, tövbə etsin”.3  
 

 اب قَبلَ أَنْ تطْلُع الشمس من مغرِبِها تاب اللَّه علَيهمن ت صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه  عن أَبِي هريرةَ قَالَ - ٩١۹
 
919. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim günəş batdığı yerdən çıxmadan əvvəl tövbə edərsə, Allah 
onun tövbəsini qəbul edər”.4 
                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7765. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1209. 
2 Muslim, 2950, 4691, 6759. 
3 əl-Buxari, 5673. 
4 Muslim, 2703, 4872. 
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٩٢٠ - نع دبع نِ اللَّهرٍو بمنِ عع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ«: قَالَ ص لَّ اللَّهجو زلُ عقْبةَ لَيبوت دبا الْعم لَم رغرغي«. 

 
920. Abdullah ibn Amr � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Həqiqətən, Allah � qulun tövbəsini ölüm xırıltısı gələnə qədər qəbul 
edir”.1 
 

٩٢١ -  ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّها« صهدجإِذَا و هالَّتبِض كُمدأَح نم كُمدأَح ةبوبِت حأَفْر لَلَّه.« 
 
921. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“İtirdiyini tapan necə sevinirsə, Allah sizdən birinizin tövbə etməsinə 
ondan çox sevinir”.2 
 

٩٢٢ -  بِىسٍ أَنَّ النأَن نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ  ص»الْخ ريخطَّاٌء وخ منِ آدونَكُلُّ ابابوالت نيطَّائ.« 
 
922. Ənəs � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Hər bir Adəm 
oğlu günah edəndir. Günah edənlərin ən xeyirliləri isə tövbə edənlərdir”.3 
 

٩٢٣ -  ولُ اللَّهسى رقَالَ ل ةَ قَالَتشائع نعو هلَيع لَّى اللَّهصلَّمفإنّ  س هوبِي إلَيوت رِي اللَّهفغتبٍ فاسبِذَن تمألْم تقَالَ إنْ كُن
فارغتواالس مدبِ النالذَّن نةَ مبوالت 

 
923. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � mənə buyurdu: 
“Bir günah etmiş olsan, Allahdan bağışlanma dilə və Ona tövbə et! Çünki 
tövbə peşman olmaq və bağışlanma diləməklə olur”.4 
 

٩٢٤ -  بِينِ النع ارِىصاَألن يدعأَبِى س نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةٌ صبوت مدقَالَ: الن بال ذَن نبِ كَمالذَّن نم بائو الت .لَه 
 
924. Əbu Səid əl-Ənsari � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyur-
muşdur: “Peşmançılıq tövbədir. Günahdan tövbə edən, günah etməyən 
kimidir”.5 
 

                                                 
1 İbn Macə, 4253, 4394. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 2343.  
2 ət-Tirmizi, 3538, 3882; İbn Macə, 4247. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 5032. 
3 ət-Tirmizi, 2499, 2687. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 4515. 
4 İbn Hibban, 624. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1433. 
5  əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 9316, 12730; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 10128, 10281. Hədis 
həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 6803. 
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Allah bəndəsinin etdiyi tövbəyə görə sevinir 
 

٩٢٥ -  نعدبع نِ اللَّهب ودعسثَ مدنِبِ حيثَيدح: داأَحمه نع بِيالن  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاآلصورخ نع فِْسهإِنَّ :قَالَ ن نمؤى الْمري 
هوبذُن هكَأَن دقَاع تحلٍ تبج افخأَنْ ي قَعي هلَيإِنَّ عو ى الْفَاجِرري هوبابٍ ذُنكَذُب رلَى مع هففَقَالَ أَن كَذَا بِهه.  قَالَثُم :لَلَّه حأَفْر 
ةبوبِت هدبع نلٍ مجلَ رززِالً ننم بِهلَكَةٌ وهم هعمو هلَتاحا رهلَيع هامطَع هابرشو عضفَو هأْسر امةً فَنموقَظَ نيتفَاس قَدو تبذَه هلَتاحر 
   .عنده راحلَته فَإِذَا رأْسه رفَع ثُم نومةً فَنام فَرجع مكَانِي إِلَى أَرجِع قَالَ اللَّه شاَء ما أَو والْعطَش الْحر علَيه شتدا إِذَا حتى

 
925. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Məsud � iki rəvayət – birini Peyğəm-
bərdən �, digərini də özündən danışıb demişdir: “Mömin bəndə öz günah-
larına baxanda elə düşünür ki, sanki dağın ətəyində oturmuş və az qala bu 
dağ onun başına uçacaqdır. Günahkar bəndə isə öz günahlarını sanki 
burnuna qonmuş bir milçək sanır (və elə güman edir ki, əli ilə) onu 
qovacaqdır”. Sonra o (Peyğəmbərin � hədisini danışıb) dedi: “Allah Öz 
qulunun tövbəsinə, üstündə yemək-içməyi yüklənmiş dəvəsi ilə birgə 
təhlükəli bir yerdə dayanan və başını yerə qoyub yatan, oyandıqda 
dəvəsinin qaçdığını görən, özü də bərk istiyə və susuzluğa məruz 
qaldıqdan sonra: “Yerimə qayıdım”- deyib geri qayıdıb bir qədər də yatan 
və nəhayət, oyanıb başını qaldırdıqda dəvəsini yanında görən kimsədən 
daha çox sevinir”.1 
 

Allahı razı salmaq istəyi 
 

٩٢٦ - نانَ عبنِ ثَوبِ عالنى لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ« قَالَ ص دبالْع سملْتاةَ لَيضرم الَ اللَّهالُ وزي كقُولُ بِذَلفَي لَّ اللَّهجو زرِيلَ عجِبل 
 من ويقُولُها الْعرشِ حملَةُ ويقُولُها .فُالَن علَى اللَّه رحمةُ برِيلُجِ فَيقُولُ. علَيه رحمتى وإِنَّ أَالَ يرضينِى أَنْ يلْتمس عبدى فُالَناً إِنَّ

ملَهوى حتا حقُولَهلُ يأَه اتومعِ السبالس بِطُ ثُمهت ضِ إِلَى لَهاَألر« 
 
926. Səubən � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “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”.2 
 

                                                 
1 əl-Buxari, 5949, 6308. 
2 Əhməd, 21367, 22401, 22454. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir. 
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Allah kimi sevərsə... 
 

٩٢٧ -  ولَ اللَّهسأَنَّ ر انمعنِ النةَ بادقَت نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى«قَالَ  صمحي كُمدظَلُّ أَحا يا كَمينالد اهما حدبع اللَّه بإِذَا أَح 
 ».سقيمه الْماَء

 
927. Qatədə ibn Numan � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Siz xəstənizin vəziyyətinin ağırlaşmasından qorxaraq onu su içməkdən 
qoruduğunuz kimi, Allah da bir qulu sevdikdə onu dünyadan qoruyur”.1 
 

٩٢۸ - نرِو عمنِ عقِ بمولُ قَالَ: قَالَ الْحساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِذَا: ص بأَح ا اللَّهدبع لَهسا: قَالَ. عولَ يسا اِهللا رم؟ ولَهسع 
 .حولَه من: الَقَ أَو جِريانه عنه يرضى حتى أَجله يدي بين صالحا عمالً لَه يوفِّق: قَالَ

 
928. Rəvayət edilir ki, Amr ibn əl-Həmiq � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Allah bir qulu sevdikdə, onu insanlara sevdirər”. Səhabələr 
soruşdular: “Ey Allahın Elçisi, necə sevdirər?” O buyurdu: “Onu 
ölümündən qabaq qonşuları və ya ətrafındakı insanlar ondan razı 
olanadək yaxşı əməl etməyə müvəffəq edər”.2 
 

Hər hansı bir canlıya edilən yaxşılıq bağışlanmağa səbəb ola bilər 
 

٩٢۹ -  ولَ اللَّهسةَ، أَنَّ رريرأَبِي ه نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ:  صا رمنيا، بيهلَ فزا فَنبِئْر دجفَو ،طَشالْع بِه دتي بِطَرِيقٍ اششملٌ يج
نِي، فَنزلَ لْب من الْعطَشِ مثْلُ الَّذي كَانَ بلَغفَشرِب ثُم خرج، فَإِذَا كَلْب يلْهثُ، يأْكُلُ الثَّرى من الْعطَشِ، فَقَالَ الرجلُ: لَقَد بلَغَ هذَا الْكَ

 في كُلِّالْبهائمِ أَجرا؟ قَالَ:  ، قَالُوا : يا رسولَ اللَّه، وإِنَّ لَنا فير اللَّه لَه، فَغفَر لَهالْبِئْر فَملَأَ خفَّاه، ثُم أَمسكَها بِفيه، فَسقَى الْكَلْب، فَشكَ
رأَج ةطْبر كَبِد ذَات. 

 
929. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Bir nəfər 
yolla gedərkən bərk susadı və nahayət, bir su quyusuna rast gəldi və o 
quyuya enib su içdi. Sonra quyudan bayıra çıxdıqda, bir itin susuzluqdan 
ləhlədiyini və yaş torpaq yaladığını görüb öz-özünə: “Yəqin ki, mən 
susadığım kimi, bu it də susamışdır”– dedi və quyuya enib ayaqqabısını 
su ilə doldurdu. Sonra ayaqqabısını dişləri ilə tutub quyudan çıxdı və itə 
su verdi. Allah da buna görə ona təşəkkür etdi3 və onu bağışladı”. Səhabələr 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 2036, 2168. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 5250. 
2 əl-Hakim, 1258. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 3358. 
3 Yəni bu əməlini qəbul etdi və buna görə ona savab yazdı. 
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dedilər: “Ey Allahın Elçisi! Məgər heyvanlara etdiyimiz yaxşılıqlara görə 
də bizə savab yazılır?” O, buyurdu: “Hər bir canlıya göstərdiyiniz qayğıya 
görə savab var”.1 
 

٩٣٠ - نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه هلَيع لَّى اللَّهص لَّمسا« ومنيب كَلْب يفطي ةيكبِر قَد كَاد لُهقْتي طَشإِذْ الْع هأَتر ىغب نم 
 .»بِه لَها فَغفر إِياه فَسقَته بِه لَه فَاستقَت موقَها فَنزعت إِسرائيلَ بنِى بغايا

 
930. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Az qala susuzluqdan öləcək 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”.2 
 

 "بِالصدقَة مرضاكُم داووا": صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ عن احلسن - ۹٣١

 
931. Rəvayət edilir ki, Həsən � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Xəstələrinizi sədəqə verməklə müalicə edin!3”4 

                                                 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 378. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 29. 
2 Muslim, 4164, 5998; əl-Buxari, 3208, 3467. 
3
 Yəni Allahın rizasını qazanmaq məqsədilə hər hansı bir canlıya su verməklə xəstəliyi aradan 

qaldırmaq mümkündür. Bu xüsusda, əl-Beyhəqinin � nəql etdiyi rəvayətdə Əli ibn Həsən ibn 
Şəqiq � demişdir: “Bir nəfər Abdullah ibn Mubarəkə dedi: “Ey Əbu Abdur-Rəhman! Yeddi 
ildir ki, dizimdəki yaradan əziyyət çəkirəm. Cürbəcür dərmanlarla müalicə olunmuşam, bir çox 
həkimlərə müraciət etmişəm, lakin heç bir faydası olmayıb”. Abdullah ibn Mubarək dedi: “Bax 
gör, harada insanların suya ehtiyacı varsa, orada su quyusu qazdır. Ümid edirəm ki, oradan su 
çıxacaq və bu əməlinin əvəzi olaraq sənin yaran sağalacaq”. Adam onun dediyini etdi və şəfa 
tapdı”. əl-Beyhəqi � davam edib demişdir: “Şeyximiz Əbu Abdullah Hakimə � üz vermiş 
xəstəliyi də buna misal göstərmək olar. O vaxt onun üzündə yara əmələ gəlmişdi. O, bu yaranı 
bir ilə yaxın müddətdə müxtəlif dərmanlarla müalicə etdi, lakin müalicənin ona heç bir faydası 
olmadı. Sonra o, öz ustadı İmam Əbu Osman əs-Sabunidən xahiş etdi ki, cümə günü öz 
məclisində onun üçün dua etsin. Əbu Osman onun üçün dua etdi, camaat da “Amin!”– dedi. 
Növbəti cümə bunu eşidən bir qadın evinə qayıdıb gecəni Hakim Əbu Abdullah üçün çoxlu 
dua etdi. Sonra yuxuda Allah Elçisini � gördü. Allah Elçisi � ona dedi: “Əbu Abdullaha deyin 
ki, müsəlmanlara su sədəqə versin”. Hakim bunu eşidəndə evinin yanında bir su quyusu 
qazmağı əmr etdi. Sonra da onu sədəqə etdi. Düz bir həftədən sonra onun üzü sağalıb gözəl 
görkəm aldı”. (əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 3109). 
4 əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 6832. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 
744. 
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Allah sevgisi 
 

٩٣٢ - نع اذعلٍ بن مبقَالَ ج :تعمولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صإِنَّ« :ي نيابحتي الْمف ي اللَّهلِّ فشِ ظرالْع«. 

 
932. Rəvayət edilir ki, Muaz ibn Cəbəl � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğu eşitmişəm: “Şübhəsiz ki, bir-birini Allah rizası üçün 
sevənlər (Qiyamət günü) Ərşin kölgəsində olacaqlar”.1 
 

٩٣٣ - هفَعرو ياِء أَبدرا" :قَالَ الدم ننِ ملَيجا رابحي تف رِ اللَّهبِ بِظَهيكَانَ إِال الْغ مهبإِلَى اأَح ا اللَّهمهدا أَشبح بِهاحصل."  
 
933. Əbu əd-Dərdə � mərfu olaraq rəvayət edərək demişdir: “Allah xati-
rinə bir-birini görmədən sevən iki kişidən Allaha ən sevimli olanı dostunu 
ən çox sevəndir”.2 
 

  : ما تحابا الرجالَن إِالَّ كَانَ أَفْضلُهما أَشدهما حبا لصاحبِه.صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمي عن أَنسٍ قَالَ: قَالَ النبِ - ٩٣٤
 
934. Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Bir-birini sevən iki (mömin) kişinin ən fəzilətlisi, əlbəttə ki, qardaşına 
sevgisi daha çox olanıdır”.3 
 

 منابر على النور وجوههم يف القيامة يوم أقواماً اهللا ليبعثن" :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اهللا رسول قال: قال الدرداء أيب عن - ٩٣٥
 هم: قال .نعرفهم لنا حلهم اهللا رسول يا: فقال ركبتيه على أعرايب فجثا: قال ".شهداء وال بأنبياء ليسوا الناس، يغبطهم اللؤلؤ،

  .يذكرونه اهللا ذكر على جيتمعون شىت، وبالد شىت قبائل من اهللا، يف املتحابون
 
935. Rəvayət edilir ki, Əbu əd-Dərdə � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Qiyamət günü Allah üzləri nur saçan qövmlər dirildəcək. Onlar 
mirvaridən düzəldilən minbərlərin üzərində duracaqlar, insanlar onlara 
qibtə edəcəklər, halbuki, onlar nə peyğəmbərlər, nə də şəhidlər olacaqlar”. 
Bir bədəvi diz üstə çökərək dedi: “Ey Allahın Elçisi, onları vəsf et ki, biz 
onları tanıyaq”. O buyurdu: “Onlar müxtəlif tayfalardan və ölkələrdən 
olub, bir-birini Allaha üçün sevənlərdir. Onlar bir yerə toplanaraq Allahı 
zikr edirlər”.4 
                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 147, 16572. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1937. 
2 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 1798. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 3016. 
3 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 544. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 423. 
4 əl-Heysəmi “Məcməuz-Zəvaid” 16770. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1509. 
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٩٣٦ - نةَ أَبِي عريرلُ قَالَ: قَالَ هوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ« :ص نم ادباِهللا ع اداًعوا بسياَء، لَيببِأَن مبِطهغاُء يبِياَألن 
 من منابِر علَى نور وجوههم انتسابٍ، والَ أَرحامٍ غَيرِ من اِهللا بِنورِ تحابوا قَوم هم« :قَالَ نحبهم؟ لَعلَّنا هم من: قيلَ. »والشهداُء

 .»}يحزنونْ هم والَ علَيهم خوف الَ اِهللا أَولياَء إِنَّ أال{ قَرأَ ثُم الناس حزِنَ إِذَا يحزنونَ والَ الناس خاف إِذَا ونَيخافُ الَ نورٍ،
 
936. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Həqiqətən, Allahın elə qulları var ki, onlar peyğəmbər deyillər, 
(lakin) peyğəmbərlər və şəhidlər onlara qibtə edəcəklər”. Səhabələr dedi-
lər: “Onların kim olduğunu bizə bildir ki, biz də onları sevək”. O buyurdu: 
“Onlar aralarında qohumluq əlaqələri olmadan Allahın nuru ilə bir-birini 
sevən bir qövmdür. (Qiyamət günü) onlar nurdan olan minbərlərin 
üzərində üzləri nur saçaraq duracaqlar. Onlar insanların qorxduğu zaman 
qorxmaz, insanların kədərləndiyi zaman da kədərlənməzlər”. Sonra Allah 
Elçisi � bu ayəni oxudu: “Şübhəsiz ki, Allahın dostlarının heç bir qor-
xusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər” (Yunus, 62)”.1 
 

٩٣٧ -  ولَ اللَّهسسٍ، أَنَّ رأَن نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص الَمِ، فَيي اِإلسف أَو زعلَّ وج ي اللَّهف اناثْن ادوا تا إِالَّ قَالَ: ممهنيب قفَر
 بِذَنبٍ يحدثُه أَحدهما.

 
937. Ənəs ibn Məlik � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “İki 
nəfərdən birinin etdiyi günah onların arasını vursa, bu iki nəfər bir-birini 
Allah � xatirinə və ya din yolunda sevmiş sayılmazlar”.2 
 

Allah rizası üçün sevən bunu bildirməlidir 
 

٩٣٨ - نسِ عنِ أَنب كالالً أَنَّ مجكَانَ ر دنع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص رفَم لٌ بِهجا فَقَالَ رولَ يسر ى اللَّهإِن بذَا ُألحفَقَالَ. ه 
لَه بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »هتلَمقَالَ الَ قَالَ. »أَع »هملقَالَ. »أَع قَهى فَقَالَ فَلَحإِن كبى أُحف فَقَالَ .اللَّه كبى أَحنِى الَّذتببأَح لَه. 

 
938. Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, bir gün Peyğəmbərin � yanında 
olan bir kişi yaxından keçən bir adamı görüb dedi: “Ey Allahın Elçisi, mən 
bu adamı sevirəm!” Peyğəmbər � ondan soruşdu: “(Bunu) ona 
bildirmisən?” O: “Xeyr!”- deyə cavab verdikdə Peyğəmbər �: “Get, bunu 
ona bildir!”- deyə buyurdu. O, həmin adamın yanına çatıb dedi: “Həqiqə-

                                                 
1 İbn Hibban, 572. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 3023. 
2 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 401. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 637. 
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tən, mən səni Allah xatirinə sevirəm!1” O: “Məni xatirinə sevdiyin (Allah) 
da səni sevsin!2”- dedi”.3 
 

٩٣۹ - نع يلنِ عنِ بيسولُ قَالَ:  قَالَ الْحسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسإِذَا:  و بأَح كُمدأَح اهي أَخف للَّه ، نيبفَلْي لَه هفَإِن ريي خف 
قَى الْأُلْفَةأَبي وف ةدوالْم. 

 
939. Rəvayət edilir ki, Əli ibn Hüseyn � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Sizlərdən biri (mömin) qardaşını Allah üçün sevdiyi zaman, 
qoy bunu ona bildirsin. Həqiqətən, bu, dostluq münasibətinin möhkəm-
lənməsi üçün daha xeyirli və mehriban davranışın sürəkli olması üçün 
daha münasibdir”.4 
 

Rəhmli ol ki, Allah da sənə rəhm etsin 
 

٩٤٠ -  بِيى النةَ قَالَ: أَتريرأَبِي ه نعو هلَيع لَّى اللَّهصلَّمس  بِيفَقَالَ الن ،هإِلَي همضلَ يعفَج ،بِيص هعملٌ وجر هلَيع لَّى اللَّهص
لَّمسو.نيماحالر محأَر وهو ،بِه كنم بِك محأَر قَالَ: فَاللَّه ،مع؟ قَالَ: نهمحرأَت : 

 
940. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Bir nəfər qucağındakı 
körpə ilə Peyğəmbərin � yanına gəldi. O, körpəni bərk-bərk qucaqlamışdı. 
Peyğəmbər � dedi: “Ona rəhm edirsənmi?” Adam: “Bəli”– deyə cavab ver-
di. (Onda) Peyğəmbər � dedi: “Allah sənə sən ona (uşağa) rəhm et-
diyindən daha çox rəhm edir. O, rəhmlilərin ən Rəhmlisidir”.5 
 

٩٤١ - ا قَالَتهةَ أَنشائع نع ما تمهنم ةداحكُلَّ و طَتفَأَع اترما ثَلَاثَ تهتما فَأَطْعنِ لَهيتنلُ ابمحةٌ تينكسنِي ماَءتج تفَعرةً ور
جبنِي شأْنها فَذَكَرت الَّذي صنعت لتأْكُلَها فَاستطْعمتها ابنتاها فَشقَّت التمرةَ الَّتي كَانت ترِيد أَنْ تأْكُلَها بينهما فَأَع إِلَى فيها تمرةً
 ولِ اللَّهسرللَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص أَو قَد ارِفَقَالَ إِنَّ اللَّهالن نا ما بِهقَهتأَع ةَ أَونا الْجا بِهلَه بج ….  ؟ لَقَدكذَل نم كجِبعا يمو

 رحمها اللَّه بِرحمتها صبِييها
 
941. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Bir gün mənim yanıma iki qızını 
üstündə gəzdirən yoxsul bir qadın gəldi. Mən ona üç dənə xurma verdim. 

                                                 
1 Transkripsiyası: İnni: uhibbukə filləh. 
2 Transkripsiyası: Əhəbbəkəlləzi: əhbəbtəni: ləhu. 
3 Əbu Davud, 5125, 5127; İbn Hibban, 571. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 5017. 
4 Vaki ibn əl-Cərrah “Zühd” 331, 337; İbn Əbud-Dunyə “əl-İxvan” 69. Hədis həsəndir. Bax: 
Silsilə əs-Səhihə, 1199. 
5 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 377. Hədisin isnadı səhihdir. Bax: əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 290. 
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O da qızlarının hərəsinə bir xurma verdi. Qalan bir xurmanı yemək üçün 
ağzına apardıqda, qızlarının onu da yemək istədiklərini görüb xurmanı 
onların arasında bölüşdürdü. Qadının hərəkəti çox xoşuma gəldi və onun 
bu əməli haqqında Allah Elçisinə � söylədim. O da belə buyurdu: 
“Həqiqətən, Allah bu əməlinə görə ona Cənnəti vacib etmişdir və ya 
Cəhənnəm odundan azad etmişdir”.1 Digər rəvayətdə deyilir: “Səni təəc-
cübləndirən nədir? O, körpələrinə rəhm etdiyinə görə Allah da ona rəhm 
etdi”.2 
 

٩٤٢ -  بِينِ الناصِ، عنِ الْعرِو بمنِ عب اللَّه دبع نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاعِ  صأَقْملٌ ليو ،لَكُم اللَّه رفغوا يراغْفوا، ومحروا تمحقَالَ: ار
 ن يصرونَ علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ.الْقَولِ، ويلٌ للْمصرين الَّذي

 
942. Abdullah ibn Amr ibn əl-As � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə 
buyurdu: “Rəhm edin ki, sizə də rəhm edilsin! Bağışlayın ki, Allah da sizi 
bağışlasın.3 Söz qıflarının4 vay halına! Gördükləri işlərdə bilərəkdən inad 
edən inadkarların vay halına!5”6 
 

٩٤٣ -  ولُ اللَّهسةَ قَالَ: قَالَ رامأَبِي أُم نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص.ةاميالْق موي اللَّه همحةً، رذَبِيح لَوو محر نا  ...: ملٌ: يجقَالَ ر
    .مرتينِ »والشاةُ إِنْ رحمتها، رحمك اللَّه«لَأَذْبح الشاةَ فَأَرحمها، أَو قَالَ: إِني لَأَرحم الشاةَ أَنْ أَذْبحها، قَالَ:  رسولَ اللَّه، إِني

 
943. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim qurbanlıq heyvanına belə rəhm etsə, Qiyamət günü Allah 
ona rəhm edər”.7 Digər rəvayət də deyilir: “Bir nəfər Peyğəmbərə � dedi: 
“Ey Allahın Elçisi, mən qoç kəsdikdə ona yazığım gəlir” (yaxud: “qoçu 

                                                 
1 Muslim, 2630, 4764, 6863. 
2 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 89. Hədis səhihdir. Bax: əl-Buxari “Səhih Ədəbul-Mufrad” 66. 
3 Bunun əks anlamından aydın olur ki, rəhm etməyən kimsəyə rəhm edilməz, bağışlamayan 
kimsə bağışlanmaz. 
4 Burada “söz qıfları” deyildikdə, eşitdiyini bir qulağından alıb o biri qulağından buraxan, 
Allahın və Onun peyğəmbərinin � buyurduqlarını qəbul edib İslam əxlaqına yiyələnmək 
istəməyən kimsələr nəzərdə tutulur. 
5 Bunlar o kəslərdir ki, haqqı bilə-bilə bildiyinin əksini edir, yəni günah işlər görür və bunu 
davamlı şəkildə edirlər. Hədisdə keçən “vay halına” sözü belələrinin aqibətinin çox pis 
olacağına dəlalət edir.  
6 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 380. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 2257. 
7 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 381. Hədis həsəndir. Bax: əl-Buxari “Səhih Ədəbul-Mufrad” 294. 
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kəsməyə əlim gəlmir).” Peyğəmbər � iki dəfə təkrar buyurdu: “Sən qoça 
rəhm etsən, Allah da sənə rəhm edər”.1 
 

٩٤٤ - نةَ أَبِي عاملُ قَالَ: قَالَ أُموساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: »نم محر لَوو ةحفُورٍ، ذَبِيصع همحاُهللا ر ومي ةاميالْق«. 
 
944. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
du: “Kim bir balaca quşun belə kəsilməsinə rəhm edərsə, Qiyamət günü 
Allah ona rəhm edər”.2 
 

٩٤٥ - نرٍ عرِيلُ قَالَ: قَالَ جوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: »نالَ م محرالَ ي ،مرحي نمالَ و غيرالَ ف فَرغي ،لَه نمالَ و وبتالَ ي 
ابتي هلَيع«. 

 
945. Rəvayət edilir ki, Cərir � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Rəhm etməyənə rəhm edilməz, bağışlamayan bağışlanmaz, tövbə etmə-
yənin də tövbəsi qəbul olunmaz!”3 
 

 .»من لَم يرحم صغرينا، ويعرِف حق كَبِريِنا، فَلَيس منا«قَالَ:  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمهريرةَ، عنِ النبِي  عن أَبِي - ٩٤٦

 
946. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: 
“Kiçiyimizə rəhm etməyən və böyüyümüzün haqqını tanımayan adam 
bizdən deyil4”.5 
 

٩٤٧ - نع دبع نِ اللَّهرِو بمنِ عاصِ بالْع ىضر ا اللَّهمهنولَ أَنَّ عسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهونَ «: قَالَ صماحالر مهمحري 
نمحوا الرمحار نى مضِ فاَألر يكُممحر نى ماِء فمالس «. 

 

                                                 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 373. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 2264. 
2 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7915. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 27. 
3 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 2476. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6600. 
4 Başda valideynlər olmaqla babanın, nənənin, əminin, dayının, bibinin, xalanın, elm əhlinin və 
s. yaşlı insanların hörmətini saxlamaq, onları layiqincə qiymətləndirmək, onların üzünə ağ 
olmamaq, onların yanında ədəbsizlik etməmək və onların haqqına aid başqa bu kimi vacibləri 
və müstəhəbləri yerinə yetirməyən kimsə Peyğəmbərin � yolunu tutub gedən və onun 
Sünnəsinə sarılan müsəlmanlardan sayıla bilməz. Bu məsələdə, yəni “bizdən deyildir” sözünün 
izahında diqqətli olmaq gərəkdir. Yəni böyüyün haqqını tapdalamaq və buna bənzər başqa 
günah işlətmək günahı edən kimsəni İslamdan çıxarmır.  
5 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 353. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6540. 
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947. Abdullah ibn Amr ibn əl-As � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Rəhm edənlərə ər-Rahmən (Mərhəmətli Allah) rəhm edər. 
Yerdəkilərə rəhm edin ki, göydəki (Allah) sizə rəhm etsin”.1  
 

٩٤۸ - ثْمأَبِي ع نا عم ،لَدالْو نكَذَا مي كَذَا ولُ: إِنَّ لامالً، فَقَالَ الْعجلَ رمعتاس هنع اللَّه يضر رمانَ، أَنَّ ع ،مهنا مداحو لْتقَب
إِالَّ أَب هادبع نم محرلَّ الَ يجو زع إِنَّ اللَّه :رمقَالَ ع أَو ،رمع معفَزمهر 

 
948. 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”.2 
 

٩٤۹ -  نعرمنِ عب طَّابِالْخ ملَى قَدع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص يبأَةٌ فَإِذَا سرام نيِ مبالس قَد لُبحا تهيي ثَدقسإِذَا ت تدجو 
 وهي الَ قُلْنا النارِ في ولَدها طَارِحةً هذه أَترونَ ى اللَّه علَيه وسلَّمصلَّ النبِي لَنا فَقَالَ وأَرضعته بِبطْنِها فَأَلْصقَته أَخذَته السبيِ في صبِيا
رقْدلَى تالَ أَنْ ع هحطْرفَقَالَ ت لَلَّه محأَر هادببِع نم هذا ههلَدبِو.  

 
949. Ömər ibn Xəttab � rəvayət edir ki, (bir dəfə döyüşdə götürülmüş) 
əsirləri Peyğəmbərin � yanına gətirdilər. Əsirlərin arasında olan bir qadın 
döşündən süd sağıb (körpələrə) içirdirdi. Əsirlər arasında körpə uşaq 
tapan kimi onu qucağına alıb əmizdirirdi”. Onda Peyğəmbər � bizdən 
soruşdu: “Sizcə bu qadın körpəsini oda atarmı?” Biz dedik: “Əgər bu 
ixtiyar onun əlində olsa, xeyr, (atmaz)”. Peyğəmbər � dedi: “Allahın Öz 
qullarına olan mərhəməti bu qadının öz körpəsinə olan mərhəmətindən 
(qat-qat) üstündür”.3  
 

Allah rizasının fəziləti 
 

٩٥٠ - نِ عنِ ابع ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر رملَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص » ارجتنِ اسمو طُوهفَأَع بِاللَّه أَلَكُمس نمو يذُوهفَأَع اذَ بِاللَّهعتنِ اسم
 »فَأَجِيبوه دعاكُم ومن«...».فَادعوا لَه حتى تعلَموا أَنْ قَد كَافَأْتموهبِاللَّه فَأَجِريوه ومن آتى إِلَيكُم معروفًا فَكَافئُوه فَإِنْ لَم تجِدوا 

 
950. Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Kim Allaha sığınaraq sizdən sığınacaq istəyərsə, ona sığınacaq verin! Kim 
Allah xatirinə sizdən istəyərsə, ona istədiyini verin! Kim Allah xatirinə 
                                                 
1  əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 17905, 17962, 18362; Əbu Davud, 4943. Hədis səhihdir. Bax: 
Silsilə əs-Səhihə, 925. 
2 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 99. Hədisin isnadı səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 72.   
3 əl-Buxari, 5540, 5999. 
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sizdən aman diləyərsə, ona aman verin! Kim də sizə bir yaxşılıq edərsə, 
onun əvəzini verin! Əgər əvəzini verəcək bir şey tapmasanız, ona əvəz 
verdiyinizə əmin olana qədər onun üçün dua edin!”1 Digər rəvayətdə bu 
əlavə var: “Kim sizi (Allah xatirinə) çağırarsa, onun çağırışını qəbul edin”.2 
 

٩٥١ -  بِيقُولُ: كَانَ الني كالم نب سأَن تعمسلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هدعإِالَّ و دأَح يهأْتكَانَ الَ يا، ويمحإِنْ كَانَ ر لَه زجأَنو ،
، وأَخاف أَنساها، فَقَام معه حتى فَرغَ من عنده، وأُقيمت الصالَةُ، وجاَءه أَعرابِي فَأَخذَ بِثَوبِه فَقَالَ: إِنما بقي من حاجتي يِسريةٌ

 حاجته، ثُم أَقْبلَ فَصلَّى.
 
951. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Peyğəmbər � rəhmli 
idi. O, (ehtiyacdan dolayı) onun yanına gələn hər kəsə söz verər, sonra da 
imkan daxilində verdiyi sözə əməl edərdi.3 Bir gün namaza iqamə verildiyi 
zaman bir bədəvi gəlib onun ətəyindən tutdu və dedi: “Mənim bir az 
ehtiyacım var, qorxuram ki, yadımdan çıxar”. Peyğəmbər � gedib onun 
ehtiyacını ödədi, sonra da qayıdıb namazı qıldırdı”.4 
 

Allahın verdiyi rüsxətlərdən istifadə etmək 
 

٩٥٢ -  ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر رمنِ عنِ ابلَّىعص لَّمسو هلَيع اللَّه »هتيصعى متؤأَنْ ت هكْرا يكَم هصخى رتؤأَنَ ت بحي إِنَّ اللَّه.« 
 
952. Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Allah günah edilməsini sevmədiyi kimi rüsxətlərinə də əməl 
edilməsini sevir”.1 

                                                 
1 Nəsəi “Sunən” 2566, 2579. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 254. 
2 Əbu Davud, 5111. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1943. 
3 Peyğəmbər � ehtiyacı olan kimsəni əliboş qaytarmaz, istədiyini ona verər, yaxud ona xoş söz 
deyərdi. Peyğəmbərin � olduqca əliaçıq olması bir çox hədislərdə öz təsdiqini tapmışdır. 
Həmin hədislərin birində rəvayət edilir ki, Səhl � demişdir: “Bir dəfə bir qadın Peyğəmbərə � 
haşiyələnmiş parçadan tikilmiş bir bürüncək gətirdi və ona: “Mən bunu öz əllərimlə 
toxumuşam və gətirmişəm ki, onu sənə geyindirim”– dedi. Peyğəmbər � ehtiyac üzündən 
bürüncəyi götürdü, sonra da onu geyib bizim yanımıza gəldi. Səhabələrdən biri onu tərifləyib: 
“Nə gözəl bürüncəkdir, onu  mənə bağışla!”– dedi. Camaat da ona: “Sən yaxşı iş görmədin. Axı 
Peyğəmbər � onu ehtiyac üzündən geyinmişdi. Sən bilə-bilə ki, o, heç kəsə “yox” demir, bunu 
ondan istədin”– dedi. Onda həmin adam belə cavab verdi: “Vallahi ki, mən bunu ondan ge-
yinmək üçün istəmədim. Mən bu bürüncəyi ondan ona görə istədim ki, bu, mənim kəfənim 
olsun”. Səhl dedi: “(Axırda) həmin bürüncək onun kəfəni oldu”. (əl-Buxari, 1198, 1277). 
4 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 278. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2094. 
1 Əhməd, 5866, 5873, 6004, 6012. Hədis səhihdir. Bax: İrvaul-Ğalil, 564. 
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Bir-birini Allah rizası üçün sevənlər 
 

٩٥٣ - نأَبِى ع ريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ« ص قُولُ اللَّهي موي ةاميالْق نونَ أَيابحتى الْمالَلبِج موالْي ملُّهى أُظف 
 »ظلِّى إِالَّ ظلَّ الَ ومي ظلِّى

 
953. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Allah Qiyamət günü buyuracaq: “Ucalığıma görə bir-birini se-
vənlər hanı? Bu gün - Mənim kölgəmdən başqa heç bir kölgənin olmadığı 
gün - Mən onları Öz kölgəmdə kölgələndirəcəyəm”.1 
 

٩٥٤ - نةُ عادبع تعمولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاىل اهللا قالَ« قَالَ صعت :قَّتي حتبحم نيابحتلْمل يف قَّتحي وتبحم 
نيلاصوتلْمل يف قَّتحي وتبحم نيحاصنتلْمل يف قَّتحي وتحبم اوِرِينزتلْمل يف قَّتحي وتبحم نيلاذبتلْمل يونَ. فابحاملُت يلَى فع 

ابِرنم نورٍ من مبِطُهغي كانِهِمونَ بِمبِييقُونَ الندالصاُء ودهالشو«  
 
954. Rəvayət edilir ki, Ubadə ibn əs-Samit � demişdir: “Mən Allah 
Elçisinin � belə dediyini eşitmişəm: “Uca Allah buyurdu: “Bir-birini Mənə 
görə sevənlərə məhəbbətim vacib olmuşdur. Mənə görə bir-birinə bağlı 
olanlara məhəbbətim vacib olmuşdur. Mənə görə bir-birinə nəsihət edənlə-
rə (və səmimi olanlara) məhəbbətim vacib olmuşdur. Mənə görə bir-birini 
ziyarət edənlərə məhəbbətim vacib olmuşdur. Mənə görə bir-birinə qarşı 
fədakar olanlara məhəbbətim vacib olmuşdur. Mənə görə bir-birini sevən-
lərə nurdan minbərlər var. Nəbilər, siddiqlər və şəhidlər onların olduqları 
yerə qibtə edərlər”.2 
 

كًا فَلَما أَنَّ رجلًا زار أَخا لَه في قَرية أُخرى فَأَرصد اللَّه لَه علَى مدرجته ملَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعن النبِي  عن أَبِي هريرةَ - ٩٥٥
رت ةمنِع نم هلَيع لْ لَكقَالَ ه ةيالْقَر هذي هي فا لأَخ قَالَ أُرِيد رِيدت نقَالَ أَي هلَيى عأَت ي اللَّهف هتببي أَحأَن را قَالَ لَا غَيهلَّبجو زع 

قَالَ الشيخ أَبو أَحمد أَخبرنِي أَبو بكْرٍ محمد بن زنجويةَ الْقُشيرِي  اللَّه قَد أَحبك كَما أَحببته فيه قَالَ فَإِني رسولُ اللَّه إِلَيك بِأَنَّ
هوحن ادنذَا الْإِسةَ بِهلَمس نب ادما حثَندح ادمح نلَى بالْأَع دبا عثَندح 

 
955. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: 
“(Bir gün) bir kişi başqa kənddə olan bir (din) qardaşını ziyarət etməyə 
getdi. Allah onu güdmək üçün onun yoluna bir mələk göndərdi. Mələk 
onun yanına gəldikdə dedi: “Hara (getmək) istəyirsən?” Kişi dedi: “Bu 

                                                 
1 Muslim, 2566, 4655, 6713. 
2 əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 6044. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 4321. 
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kənddəki qardaşımı (ziyarət etmək) istəyirəm”. Mələk dedi: “Səninlə onun 
arasında bir nemətmi var?” Kişi dedi: “Xeyr, mən onu Allah � üçün 
sevdim”. Mələk dedi: “Mən Allahın sənə göndərdiyi elçisiyəm. Sən onu 
Allah üçün sevdiyin kimi Allah da səni sevdi”.1 
 

٩٥٦ - نسٍ عأَنّ أَن بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها«: قَالَ صم نم دبى عا أَتأَخ لَه هورزي يف ،إِال نادى اللَّه ادنم ناِء ممأَنْ: الس ،تبط 
تطَابو ةُ، لَكنإِال الْجقَالَ و ي اللَّهلَ فمكُوت هشرعبدي :ع ارز ،يف لَيعو ،اهرق فَلَم ضأَر ى لَهرونَ بِقد ةنالْج« 

 
956. Ənəs � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Hər hansı bir 
bəndə öz qardaşını Allah rizası üçün ziyarət etməyə getdiyi zaman 
səmadan bir carçı belə deyir: “Xoş gəldin. Sənin üçün Cənnət uğurlu 
oldu”. Allah Öz Ərşinin səltənətində isə belə buyurur: “Qulum Mənim 
üçün (qardaşını) ziyarət etdi, ona ziyafət vermək Mənə aiddir. Mən ona 
Cənnətdən başqa bir ziyafətə razı olmaram”.2 
 

٩٥٧ - أَبِي ه نع بِينِ النةَ، عريرلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  ،هتعيض هلَيع كُفنِ، يمؤو الْمأَخ نمؤالْمو ،يهآةُ أَخرم نمؤقَالَ: الْم
.هائرو نم وطُهحيو 

 
957. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Mömin öz qardaşının güzgüsüdür. Mömin möminin qardaşıdır. Onu 
həlak olmağa qoymaz və ona arxa olar3”.4 
 

٩٥۸ -  نعدبع نِ اللَّهب رمع هربولَ أَنَّ أَخسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص: »ملسو الْممِ، أَخلسالَ الْم ظْليهالَ مو ،هملسي نمو 
 مسلما ستر ومن الْقيامة، يومِ كُربات من كُربةً عنه اللَّه فَرج كُربةً مسلمٍ عن فَرج ومن حاجته، فى اللَّه كَانَ أَخيه حاجة فى كَانَ
هرتس اللَّه موي ةاميالْق«.  

                                                 
1 Muslim, 2567, 4656. 
2 Əbu Yalə, 4140. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2632. 
3 Burada “ona arxa olar” deyildikdə, möminin hər zaman bacardığı qədər öz mömin qardaşını 
qoruması, onu müdafiə etməsi və ona zərər vurmaması nəzərdə tutulur. Bunlar hər bir 
mömindən tələb olunan işlərə aiddir. Peyğəmbər � belə buyurdu: “Bir-birinizə həsəd apar-
mayın, bir-birinizlə rəqabət aparmayın, bir-birinizə nifrət etməyin, bir-birinizə arxa çevirməyin, 
biriniz digərinizin ticarətinin üzərindən ticarət etməsin. Ey Allahın qulları, qardaş olun! 
Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır, ona zülm etməz, onu köməksiz qoymaz və onu alçaltmaz.” 
Peyğəmbər � qəlbinə işarə edərək üç kərə: “Təqva bax, buradadır”– deyə təkrar etdi.  Sonra o, 
davam edib dedi: “Adamın şər əməl sahibi olması üçün öz müsəlman qardaşını alçaltması 
kifayət edər. Müsəlmanın qanı da, malı da, namusu da digər müsəlmana haramdır”. (Muslim, 
4650, 6706). 
4 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 239. Hədis həsəndir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 178. 
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958. Abdullah ibn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyur-
muşdur: “Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır; ona zülm etməz və onu ələ 
verməz. Kim qardaşının ehtiyacını ödəyərsə, Allah da onun ehtiyacını 
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”.1 
 

٩٥۹ - نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »ملسوأَ الْممِ خلسالَ الْم هونخالَ يو هبكْذالَ يو ذُلُهخكُلُّ ي 
 .»الْمسلم أَخاه يحتقر أَنْ الشر من امرِئٍ بِحسبِ هنا ها التقْوى ودمه ومالُه عرضه حرام الْمسلمِ علَى الْمسلمِ

 
959. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “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”.2 

                                                 
1 əl-Buxari, 2242, 2442; Muslim, 2580, 4677, 6743. 
2 ət-Tirmizi, 1927, 2052. Hədis səhihdir. Bax: İrvaul-Ğalil, 8/99-100. 
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Fəzilətli Əməllər                                                                                                   Ölüm 

Ölən müsəlman üçün digər müsəlmanların şahidlikləri 
 

٩٦٠ - نسِ عنِ أَنب كالولُ قَالَ: قَالَ مساهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها«: صم نمٍ ملسم تموي دهشفَي ةُ لَهعبلِ أَرأَه اتيأَب نم 
انِهنِ جِرييناَألد مهونَ الَ أَنلَمعا إِالَّ يرياهللا قَالَ إِالَّ خ قَد قَبِلْت كُملْمع تغَفَرو ا لَهونَ الَ ملَمعت«  

 

960. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “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”.1 
 

: الرب يقُولُ خيراً، فَأَثْنوا جنازة علَى صلَّوا إِذَا«: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَت معوذ بِنت الربيع عنِ - ٩٦١
تزأَج ُمادها شميونَ، فعلَمي رأَغْفو االَ لَهونَ ملَمعي«.  

 

961. Rəvayət edilir ki, Rubeyyi bint Muəvviz2 � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Bir cənazə xeyirlə yad edilirsə, Allah buyurur: “Onların 
bilib şahidlik etdiklərini qəbul etdim, onların bilmədiklərini isə ona bağış-
ladım”.3 
 

٩٦٢ -  نعرمنِ عطَّابِ بقَالَ: قَالَ الْخ بِىلَّى  النصلَّمسو هلَيع ا«: اللَّهممٍ أَيلسم هِدش ةٌ لَهعبرٍ أَريبِخ لَهخأَد ةَ اللَّهنا. »الْجفَقُلْن: 
  .الْواحد عنِ نسأَلْه لَم ثُم. »واثْنان« :قَالَ واثْنان :فَقُلْنا. »وثَالَثَةٌ« :قَالَ ،وثَالَثَةٌ

 

962. Rəvayət edilir ki, Ömər ibn Xəttab � demişdir: “Peyğəmbər � belə 
buyurdu: “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”.4 
 

Ölüm ayağında möminin qəlbində nə olmalıdır? 
 

٩٦٣ -  بِىسٍ أَنَّ النأَن نلَّى اللَّعصلَّمسو هلَيع فَقَالَ  ه توى الْمف وهو ابلَى شلَ عخد»كجِدت فكَي .« ولَ اللَّهسا ري اللَّهقَالَ و
                                                 
1 Əhməd, 13052, 13889; Əbu Yalə, 3481; İbn Hibban, 3026; əl-Hakim, 1398. Hədis həsən li-
ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 3515. 
2 Rubeyyi bint Muəvviz ibn Haris əl-Ənsariyyə � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Abdul-Məlik 
ibn Mərvanın xilafəti dövründə, təqribən hicrətin 70-ci illərində vəfat etmişdir. 
3 əl-Buxari “Tarixul-Kəbir” 574. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1364. 
4 əl-Buxari, 1279, 1368. 
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 ولُ اللَّهسوبِى. فَقَالَ رذُن افى أَخإِنو و اللَّهجى أَرإِنلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى« صف انعمتجنِ إِالَّ  الَ يطوذَا الْمثْلِ هى مف دبقَلْبِ ع
افخا يمم هنآمو وجرا يم اللَّه طَاهأَع.« 

 
963. Ənəs � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � 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 � belə buyurdu: “Belə bir vaxtda qulun qəlbində bu 
iki şey birləşsə, Allah ona ümid etdiyini verər və qorxduğundan da əmin 
edər”.1 
 

Övladı ölən buna səbir edərsə... 
 

٩٦٤ -  ولَ اللَّهسر تعمقَالَ: س هأَن اللَّه دبنِ عابِرِ بج نع ،نِ لَبِيدب ودمحم نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ:  صثَالَثَةٌ «ي لَه اتم نم
، قُلْت لجابِرٍ: واللَّه، أَرى لَو قُلْتم واحد لَقَالَ. قَالَ: »واثْنان«ه، واثْنان؟ قَالَ: ، قُلْنا: يا رسولَ اللَّ»من الْولَد فَاحتسبهم دخلَ الْجنةَ

.اللَّهو ها أَظُنأَنو  
 

964. Mahmud ibn Ləbid � rəvayət edir ki, Cabir ibn Abdullah � demiş-
dir: “Mən Peyğəmbərin � belə dediyini eşitmişəm: “Kimin üç uşağı vəfat 
etsə və o, bu itkiyə səbir edib savabını Allahdan umarsa, Cənnətə daxil 
olar.” Biz dedik: “Ey Allahın Elçisi, bəs ikisi necə?” O, dedi: “İkisi olsa da!” 
(Mahmud ibn Ləbid dedi:) “Mən Cabirə dedim: “Vallahi, güman edirəm 
ki, əgər siz birini desəydiniz, ona da (“bəli”) deyərdi”. Cabir dedi: “Vallahi 
ki, mən də belə güman edirəm”.2 
 

٩٦٥ -  بِيالن دنع تكُن :مٍ قَالَتلَيس نِي أُمثَتدحلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِ«فَقَالَ:  صيملسم نا ممٍ ملَيس ا أُما ثَالَثَةُ  يملَه وتمي
ماهإِي هتمحلِ رةَ بِفَضنالْج ا اللَّهملَهخإِالَّ أَد ،الَد؟ قَالَ: »أَواناثْنو :قُلْت ،»اناثْنو«. »... لَ اللَّهعا إِالَّ جملسم قتلٍ أَعجر نا ممو

  .»ه لكُلِّ عضوٍ منهعز وجلَّ كُلَّ عضوٍ منه، فكَاكَ
 

965. Rəvayət edilir ki, Ummu Suleym3 � demişdir: “Bir gün mən Pey-
ğəmbərin � yanında ikən o, dedi: “Ey Ummu Suleym, üç uşağı vəfat etmiş 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 983, 999. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1612.  
2 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 146. Hədis həsəndir. Bax: əl-Buxari “Səhih Ədəbul-Mufrad” 109.   
3 Ummu Suleym Rumeysa bint Milhan ibn Xalid əl-Ənsariyyə �. Bu qadın Allah Elçisinin � 
xidmətçisi olan Ənəs ibn Malikin � anasıdır. Ənsarın ən fəzilətli qadınlarındandır. Uhud və 
Huneyn döyüşlərində iştirak etmişdir. Yoldaşı Malik ibn Nadr vəfat etdikdən sonra İslamı 
qəbul etmək şərti ilə Əbu Talha Zeyd ibn Səhl əl-Ənsariyə � ərə getmişdir. Yəni mehr olaraq 
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elə müsəlman cütlük1 yoxdur ki, Allah onları uşaqlara olan mərhəmətinin 
lütfü sayəsində Cənnətə daxil etməsin”. Mən dedim: “Bəs ikisi necə?” O, 
dedi: “İkisi olsa da!”2 Digər rəvayətdə deyilir: “...Eləcə də, müsəlmanı kölə-
likdən azad edən elə bir adam yoxdur ki, Allah � o kölənin hər bir 
əzasının müqabilində onun bir əzasını (Cəhənnəm əzabından) xilas etmə-
sin”.3 
 

٩٦٦ - نةَ أَبِى عريرنِ هع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها« قَالَ صم ننِ ميملسم وتما يمهنيثَالَثَةُ ب الَدأَو وا لَملُغبثَ ينإِالَّ الْح 
 أَنتم الْجنةَ ادخلُوا فَيقَالُ آباؤنا يدخلَ حتى فَيقُولُونَ الْجنةَ ادخلُوا لَهم يقَالُ« قَالَ. »الْجنةَ اهمإِي رحمته بِفَضلِ اللَّه أَدخلَهما
كُماؤآبو« 

 
966. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “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!” Onlar deyəcəklər: 
“Valideynlərimiz daxil olmayınca (biz girmərik)”. Onlara deyiləcək: “Siz 
də, valideynləriniz də Cənnətə girin!”4 
 

٩٦٧ -  بِىى النأْتالً كَانَ يجاس إِنَّ رةَ بن إيقُر نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  بِىالن فَقَالَ لَه لَه ناب هعمولَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص 
»هبحولَ». أَتسا رفَقَالَ ي  بِىالن هفَفَقَد .هبا أُحكَم اللَّه كبأَح اللَّهلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالَ  ص»فُالَن نلَ ابا فَعولَ ». مسا رقَالُوا ي

 بِىفَقَالَ الن .اتم اللَّهلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  أَنْ الَ«َألبِيه بحا تأَم كرظتني هتدجإِالَ و ةنابِ الْجوأَب ناباً مب ىأْتا ». تلُ يجفَقَالَ الر
 ».بلْ لكُلِّكُم«رسولَ اللَّه أَلَه خاصةً أَو لكُلِّنا قَالَ 

 
967. Qurra ibn İyəs � rəvayət edir ki, bir kişi oğlu ilə birlikdə Peyğəmbərin 
� yanına gəlirdi. Peyğəmbər � dedi: “Sən onu sevirsən?” O dedi: “Bəli, ey 

                                                                                                                                 
Əbu Talhadan müsəlman olmağı tələb etmişdir. İmam Zəhəbi bu qadının başqa adlarının: 
Ğumeysa, Rumeysa, Uneyfə və Səhlə olduğunu da nəql etmişdir. Peyğəmbər � onu məhz 
Ğumeysa adı ilə müjdələmişdir (Siyər Əlam ən-Nubələ, 55-ci tərcümeyi-hal). Ənəs ibn Malik � 
rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: “Cənnətə daxil oldum və qarşımda ayaq səs-
ləri eşitdim. Mən: “Bu nə ayaq səsidir?”– deyə soruşdum. Mənə: “Bu, Ğumeysa bint Milhan-
dır”– deyildi”. (Əhməd, 11955, 11977, 12256, 12281. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3368, 
3370). 
1 Burada “cütlük” deyildikdə, uşağın valindeynləri nəzərdə tutulur. 
2 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 149; ən-Nəsəi “Sunən” 1873, 1884; İbn Macə, 1605. Hədis səhihdir. 
Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2260. 
3 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 150. Hədis səhihdir. Bax: əl-Buxari “Səhih Ədəbul-Mufrad” 109. 
4 ən-Nəsəi “Sunən” 1853, 1876, 1887. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1991.  
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Allahın Elçisi, mən onu sevdiyim kimi Allah da səni sevsin”. Peyğəmbər � 
onu bir müddət görmədikdə dedi: “Filankəsin oğlu necədir?” Səhabələr 
dedilər: “Ey Allahın Elçisi, o öldü”. Peyğəmbər � onun atasına dedi: 
“Məgər sən Cənnətin qapılarından istədiyinə gəldikdə, onun orada səni 
gözlədiyini görmək istəməzsənmi?” O kişi dedi: “Ey Allahın Elçisi, bu, 
yalnız ona aiddir, yoxsa hamımıza?” Peyğəmbər � dedi: “Əksinə, hamı-
nıza”.1 
 

٩٦۸ - عى أَبِى نوسم رِىعولَ أَنَّ اَألشسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِذَا« قَالَ ص اتم لَدو دبقَالَ الْع اللَّه هكَتالَئمل متضقَب لَدو 
 ابنوا اللَّه فَيقُولُ. واسترجع حمدك فَيقُولُونَ عبدى قَالَ ماذَا فَيقُولُ. عمن فَيقُولُونَ. فُؤاده ثَمرةَ قَبضتم فَيقُولُ. نعم فَيقُولُونَ. عبدى
 »الْحمد بيت وسموه الْجنة فى بيتا لعبدى

 
968. Əbu Musa əl-Əşari � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Bir 
bəndənin uşağı öldükdə Allah mələklərindən soruşur: “Qulumun uşağını 
aldınız?” Onlar: “Bəli”- deyə cavab verirlər. Allah soruşur: “Qulumun 
ürəyinin meyvəsini aldınız?” Onlar: “Bəli”- deyə cavab verirlər. Sonra 
Allah buyurur: “Qulum nə dedi?” Onlar deyirlər: “Sənə həmd və istirca2 
etdi”. Allah buyurur: “Quluma Cənnətdə bir ev tikin və adını “Həmd evi” 
qoyun!”3 
 

٩٦۹ - نةَ أَبِي عريرلُ قَالَ: قَالَ هوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالَد« :صأَو نِنيؤمي الْملٍ فبي جف ،ةنالْج مكْفُلهي اهرإِبارة، يمسو 
 .»الْقيامة يوم آبائهِم إِلَى يردهم حتى

 
969. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Möminlərin (həddi-büluğa çatmadan ölən) uşaqları Cənnətdəki 
dağdadır. Qiyamət günü valideynlərinə qaytarılana qədər onlara İbrahim 
və Sara himayədarlıq edirlər”.4 
 

٩٧٠ -  بِيالن تأَةً أَترةَ، أَنَّ امريرأَبِي ه نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص فَقَد ،لَه عاد :فَقَالَت بِيثَالَثَةً، فَقَالَ:  بِص تفَنبِد تظَرتظَارٍ احح
 يددارِشالن نم.  

 

                                                 
1 Əhməd, 20365, 20381. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 2007. 
2 Yəni belə demək: “İnnə: lillə:hi va innə: ileyhi ra:ciu:n”- biz Allaha məxsusuq və Ona da qayı-
dacağıq! 
3 ət-Tirmizi, 1021, 1037. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1408. 
4 əl-Hakim, 1418. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1467. 
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970. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, bir qadın öz körpəsini Peyğəmbərin � 
yanına gətirib dedi: “Onun üçün dua et, (ey Allahın Elçisi)! Mən artıq 
üçünü dəfn etmişəm”. O, dedi: “Sən Cəhənnəm odundan möhkəm bir 
hasarla qorundun”.1 
 

٩٧١ - عدب نِ اللَّهرِو بمنِ عاصِ بولُ قَالَ قَالَ الْعسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ« ص ى الَ اللَّهضري هدبعنِ لمؤإِذَا الْم بذَه هيفبِص 
نلِ مضِ أَهاَألر ربفَص بستاحقَالَ وا وم رأُم ابٍ بِهو بِثَونَد ةنالْج«. 

 
971. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr ibn əl-As � demişdir: “Allah 
Elçisi � belə buyurmuşdur: “Allah mömin qulundan övladını itirən və 
səbir edib mükafatını Allahdan gözləyən kimsəyə mükafat olaraq Cənnət-
dən başqa bir şey verməyə razı olmaz”.2 
 

٩٧٢ - نةَ أَبِى عريرولَ أَنَّ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ« قَالَ صي الَى اللَّهعا تى مدبعنِ لمؤى الْمدناٌء، عزإِذَا ج تضقَب 
هيفص نلِ ما، أَهينالد ثُم هبستةُ إِالَّ احنالْج« 

 
972. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Uca 
Allah buyurur: “Mən mömin qulumun sevdiyi yaxın bir adamının canını 
aldıqdan sonra o, buna (səbir edib Axirətdə əvəzini alacağına) ümid 
edərsə, Mənim ona verəcəyim mükafat ancaq Cənnət olar”.3 
 

٩٧٣ - ا سةَ، مريرا ها أَبي :ا، فَقُلْتيددا شدجو هلَيع تدجي، فَول ناب اتقَالَ: م ِسيبالْع دالخ نع بِيالن نم تعم لَّى اللَّهص
لَّمسو هلَيع ا؟ قَالَ: سانتوم نا عنفُسأَن ي بِهخسئًا تيش بِيالن نم تعملَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ:  صي»ةنالْج يصامعد كُمارغص«. 

 
973. Rəvayət edilir ki, Xalid əl-Absi � demişdir: “Mənim övladım öldükdə 
mən buna çox kədərləndim. (Sonra Əbu Hureyranın yanına gəlib) dedim: 
“Ey Əbu Hureyra, Peyğəmbərdən � ölülərimizə dair elə bir şey eşitmi-
sənmi ki, onunla bizə təskinlik verəsən?” O dedi: “Mən Peyğəmbərin � 
belə dediyini eşitmişəm: “Uşaqlarınız Cənnətin bataqlıq cücüləridirlər4”.5 
 

                                                 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad, 144; Muslim, 2636, 4771, 6871. 
2 ən-Nəsəi, 1871, 1882. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 1851. 
3 əl-Buxari, 5944, 6424. 
4 Yəni cücülər bataqlığı tərk etmədikləri kimi, onlar da Cənnəti tərk edən deyillər. 
5 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 145. Hədis səhihdir. Bax: əl-Buxari “Səhih Ədəbul-Mufrad” 108. 
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٩٧٤ - نانَ أَبِى عسقَالَ ح ةَ َألبِى قُلْتريره هإِن قَد اتم ىل اننا ابفَم تى أَنثدحم نولِ عسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص يثدبِح 
بطَيت ا بِهنفُسأَن نا عانتوقَالَ قَالَ م معن » مهارغص يصامعد ةنلَقَّى الْجتي هدأَحم اهأَب - قَالَ أَو هيوذُ -  أَبأْخفَي بِهبِثَو - قَالَ أَو 

هدا - بِيذُ كَما آخأَن نِفَةبِص بِكذَا ثَوى فَالَ هاهنتي - هِى فَالَ قَالَ أَوتنى - يتح لَهخدي اللَّه اهأَبةَ ونالْج «. 

 
974. Rəvayət edilir ki, Əbu Həssan � demişdir: “Mən Əbu Hureyradan 
soruşdum: “Mənim iki övladım vəfat etdi. Sən bizə Allah Elçisindən � elə 
bir hədis danışa bilərsənmi ki, onunla bizə təsəlli verəsən?!” O: “Bəli!” 
deyib Peyğəmbərin � belə dediyini rəvayət etdi: “Uşaqlarınız Cənnətin 
bataqlıq cücüləridirlər. Onlardan (hər) biri (Qiyamət günü) valideyni ilə, 
yaxud onların hər ikisi ilə qarşılaşacaq, sonra da onun libasının ətəyindən, 
yaxud əlindən tutacaq və Allah onu valideynləri ilə birgə Cənnətə daxil 
edəcək”.1 
 

Meyitin qəbirdəki hali 
 

٩٧٥ - نةَ أَبِي عريرنِ هع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ: قَالَ ص تيإِذَا الْم عضي وف رِهقَب هإِن عمسي فْقخ هِمالنِع نيلُّونَ حوي ،هنع 
 الصدقَة من الْخيرات فعلُ وكَانَ شماله، عن الزكَاةُ وكَانت يمينِه، عن الصيام وكَانَ رأْسه، عند الصالَةُ كَانت مؤمنا، كَانَ فَإِنْ

لَةالصو وفرعالْمو انسالْإِحاسِ إِلَى والن دنع هلَيى .رِجتؤفَي نلِ مبق ،هأْسقُولُ رالَةُ فَتا: الصي ملبلٌ، قخدم ى ثُمتؤي نع ،ينِهمي 
 الْخيرات فَعلُ فَتقُولُ رِجلَيه، قبلِ من يؤتى ثُم مدخلٌ، قبلي ما: الزكَاةُ فَتقُولُ يسارِه، عن يؤتى ثُم مدخلٌ، قبلي ما: الصيام فَيقُولُ

نم قَةدالص لَةالصو وفرعالْمو انسالْإِحاسِ إِلَى وا: الني ملبلٌ، قخدقَالُ مفَي لَه :سلاج ،سلجفَي قَدو ثِّلَتم لَه سمالش قَدو تنِيأُد 
: فَيقُولُونَ أُصلِّي، حتى دعونِي: فَيقُولُ علَيه؟ بِه تشهد وماذَا فيه، لُتقُو ما فيكُم كَانَ الَّذي الرجلَ هذَا أَرأَيتك: لَه فَيقَالُ للْغروبِ،

كلُ، إِنفْعتنِي سربا أَخمع أَلُكسن ،هنع كتأَيذَا أَرلَ هجي الركَانَ الَّذ يكُما فقُولُ مت ،يهاذَا فمو دهش؟ تهلَيقُولُ :لَقَا عفَي :دمحم 
دهأَش هولُ أَنسر ،اللَّه هأَناَء وج قبِالْح نم دنع ،قَالُ اللَّهفَي لَى: لَهع كذَل يِيتلَى حعو كذَل ،تلَى معو كثُ ذَلعباَء إِنْ تش ،اللَّه 

ثُم حفْتي لَه ابب نابِ موأَب الْج،ةقَالُ نفَي ذَا: لَهه كدقْعا، مهنا ممو دأَع اللَّه ا، لَكيهف اددزطَةً فَيبا، غوررسو ثُم حفْتي لَه ابب نم 
 سبعونَ قَبرِه في لَه يفْسح ثُم وسرورا، غبطَةً فَيزداد ه،عصيت لَو فيها لَك اللَّه أَعد وما منها مقْعدك هذَا: لَه فَيقَالُ النارِ، أَبوابِ
 قَولُه ذَلكفَ: قَالَ الْجنة، شجرِ في يعلُق طَير وهي الطِّيبِ النسمِ في نسمته فَتجعلُ منه، بدأَ لما الْجسد ويعاد فيه، لَه وينور ذراعا،
 قبلِ من أُتي إِذَا الْكَافر وإِنَّ :قَالَ الْآية آخرِ إِلَى }الْآخرة وفي الدنيا الْحياة في الثَّابِت بِالْقَولِ آمنوا الَّذين اللَّه يثَبت{ تعالَى
،هأْسر لَم دوجٌء، ييش ثُم يأُت ني عمي،فَالَ نِه دوجٌء، ييش ثُم يأُت نع ،هالمفَالَ ش دوجٌء، ييش ثُم يأُت نلِ مبق ،هلَيفَالَ رِج دوجي 
 بِه تشهد وماذَا فيه؟ تقُولُ ماذَا يكُمف كَانَ الَّذي الرجلَ هذَا أَرأَيتك: لَه فَيقَالُ مرعوبا، خائفًا فَيجلس اجلس،: لَه فَيقَالُ شيٌء،
 قَالُوا الناس سمعت أَدرِي، ما: فَيقُولُ محمد،: لَه يقَالَ حتى لاسمه يهتدي فَالَ فيكُم، كَانَ الَّذي: فَيقَالُ رجلٍ؟ أَي: فَيقُولُ علَيه؟
 من باب لَه يفْتح ثُم اللَّه، شاَء إِنْ تبعثُ ذَلك وعلَى مت، ذَلك وعلَى حيِيت، ذَلك علَى: لَه فَيقَالُ الناس، لَقَا كَما فَقُلْت قَولًا،

 الْجنة، أَبوابِ من باب لَه يفْتح ثُم وثُبورا، حسرةً دادفَيز فيها، لَك اللَّه أَعد وما النارِ، من مقْعدك هذَا: لَه فَيقَالُ النارِ، أَبوابِ

                                                 
1 Muslim, 2635, 4769, 6870.  
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 فيه ختلفت حتى قَبره علَيه يضيق ثُم وثُبورا، حسرةً فَيزداد أَطَعته لَو فيه لَك اللَّه أَعد وما الْجنة، من مقْعدك ذَلك: لَه فَيقَالُ
،هالَعأَض لْكةُ فَتيشعكَةُ الْمني الضقَالَ الَّت فَإِنَّ{: اللَّه ةً لَهيشعكًا منض هرشحنو موي ةاميى الْقمأَع{ . 

 
975. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: 
“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, ayaqları tərəfində isə sədə-
qə, 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) yaxın-
laşdıqda sədəqə, qohumluq əlaqələrini möhkəmlətmək və insanlara xeyir-
xahlıq 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 barə-
sində 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 deyilə-
cək: “Sən bunun üzərində yaşadın, bunun üzərində də öldün və Allahın 
izni ilə bunun üzərində də diriləcəksən“. Sonra onun üçün Cənnət 
qapılarından biri açılacaq və ona deyiləcək: “Bu sənin Cənnətdəki yerindir 
və Allahın sənin üçün orada hazırladıqlarıdır (nemətlərdir)”. Bu anda 
onun fərəhi və sevinci artacaq. Sonra onun üçün Cəhənnəm qapılarından 
biri açılacaq və ona deyiləcək: “Əgər sən asi olsaydın, bu sənin Cəhən-
nəmdəki yerin və Allahın sənin üçün orada hazırladıqları olardı”. Bu anda 
onun fərəhi və sevinci artacaq. Sonra onun qəbri yetmiş dirsək geniş-
lənəcək 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 yaxın-
laşdıqda, onun qarşısını ala biləcək bir şey tapılmır. Sonra sağından əzab 
yaxınlaşdıqda, onun qarşısını ala biləcək bir şey tapılmır. Sonra solundan 
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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 deyi-
ləcək: “Sizin aranızda olan o kişi haqqında nə deyirsən? Onun barəsində 
nəyə şahidlik edirsən?“ O deyəcək: “Hansı kişi?” Ona deyiləcək: “Aranız-
da olan kişi.” O, bu adı söyləməyə hidayət olunmadıqda, 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 Allahın 
izni ilə 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, qabırğaları bir-
birinə keçəcək. Bu, Allahın ayəsində buyurduğu sıxıntılı güzərandır: “Kim 
Mənim Zikrimdən üz döndərsə, onun güzəranı sıxıntılı olacaq və Biz 
Qiyamət günü onu kor kimi hüzurumuza gətirdəcəyik” (Taha, 124)”.1 
 

Ailə, mal-dövlət və əməl 
 

 أو إخوة، ثالثة له كان كرجل وعمله وأهله وماله آدم ابن مثل: قال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ هريرة أيب عن - ٩٧٦
 الشجرة تلك بلغت فإذا معك أنا: راآلخ وقال مين، ولست منك فلست مت فإذا حياتك معك أنا: أحدهم: فقال أصحاب ثالثة

 .وميتا حيا معك أنا: اآلخر وقال مين، ولست منك فلست
 
976. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Adəm 
oğlunun malının, ailəsinin və əməlinin məsəli üç qardaşı və ya üç dostu 
olan kişinin məsəli kimidir. Onlardan biri (malı) deyir: “Sağlığında 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”.2 
 
                                                 
1 İbn Hibban, 3113. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 3561. 
2 əl-Bəzzər, 8356. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 3232. 
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Meyiti yuyan, kəfənləyən və qəbrini qazanın fəziləti 
 

٩٧٧ - نعٍ أَبِي عافلُ قَالَ: قَالَ روساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: »نلَ متاً غَسيم مفَكَت هلَيع رغُف لَه نعيبأَر ،هرم  )ملَ نا، غَستيم 
هرتفَس هرتس اللَّه نوبِ مالذُّن ( نمو تاً كَفَّنيم اهاُهللا كَس ندسِ منقِ سربتإِسة، ونالْج نمو فَرح تيمراً لقَب هنفَأَج ،يهرِى فأُج لَه نم 
 .»الْقيامة يومِ ىإِلَ أَسكَنه مسكَنٍ كَأَجرِ اَألجرِ

 
977. Rəvayət edilir ki, Əbu Rafi � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Kim bir meyitə qüsl verib onun (eyiblərini) gizli saxlayarsa, qırx dəfə 
bağışlanar. (Digər rəvayətdə deyilir: “Allah onun günahlarını gizlədər”).1 
Kim bir meyiti kəfənləyərsə, Allah Cənnətdə onun əyninə taftadan2 və 
atlazdan3 paltar geyindirər. Kim bir meyit üçün qəbir qazıb onu dəfn edər-
sə, Qiyamət gününədək onu məskun etdiyi yerə görə ona savab yazılar”.4 
 

Son əməlin yaxşı əməl olması 
 

٩٧۸ - نع ذَيقَالَ فَةَح تدنأَس بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهرِى إِلَى صدفَقَالَ ص »نالَ قَالَ م إِالَّ إِلَه قَالَ. »اللَّه نساَء« حغتاب هجو 
اللَّه متخ ا لَهلَ بِهخةَ دنالْج نمو امماً صواَء يغتاب هجو اللَّه تخم ا لَهلَ بِهخةَ دنالْج نمو قدصت قَةداَء بِصغتاب هجو اللَّه تمخ ا لَهبِه 

 .»الْجنةَ دخلَ

 
978. Huzeyfə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: “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”.5 
 

Müsəlman öldükdən sonra da ona savab yazıla bilər 
 

٩٧۹ - نرِو عمنِ عبٍ بيعش نع أَبِيه نع هدأَنَّ ج اصالْع نلٍ بائى وصأَنْ أَو قتعي هنائَةُ عم ةقَبر قتفَأَع هناب امشه ِسنيمةً خقَبر 
ادفَأَر هنو ابرمأَنْ ع قتعي هنع ِسنيمةَ الْخياقفَقَالَ الْب ىحأَلَ تولَ أَسسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى صفَأَت بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص 
 رسولُ فَقَالَ عنه أَفَأُعتق رقَبةً مسونَخ علَيه وبقيت خمِسني عنه أَعتق هشاما وإِنَّ رقَبة مائَة بِعتقِ أَوصى أَبِى إِنَّ اللَّه رسولَ يا فَقَالَ

                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 8003. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 6403. 
2 Tafta - sıx toxunmuş ipək parça. 
3 Atlaz - üzü hamar, parlaq ipək parça növü. 
4 əl-Hakim, 1307. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 2492. 
5 Əhməd, 23372, 24028. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 985. 



Fəzilətli Əməllər                                                                                                   Ölüm 

 
 

اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »هإِن ا كَانَ لَوملسم مقْتتفَأَع هنع أَو مقْتدصت هنع أَو متججح هنع هلَغب كذَل«.  
 
979. Amr ibn Şueyb atasından 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 digər oğlu Amr azad etmək 
istədi və dedi: “Mən bu haqda Allah Elçisindən � soruşacağam”. O, 
Peyğəmbərin � 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 � buyurdu: “Əgər o, müsəlman olsaydı, 
onun adından kölə azad etsəydiniz, yaxud sədəqə versəydiniz, ya da həcc 
etsəydiniz, bu, ona çatardı”.1 
 

٩٨٠ -  بِينِ النانَ علْمس نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اتوَألمرِي لجاِء ييلِ اَألحمع نم عبقَالَ: أَر: ارحالا صبقع كرلٌ تفيدعو، ج 
مثْلُ أَجرِ من  فله ،بِه من بعده يعملُ أَجرها ما جرت ورجلٌ علَّم علْما من بعده لَه ،ورجلٌ تصدق بِصدقَة جارِية .دعاؤهم فيبلغه

لَ بِهم؛ع نرِ أَنْ مينتقص غَي مرِأَ[ نلٌ .شيئاً عمله] ججرابِط ورى منمم إىل عمله له يواب ياحلِْس 

 
980. Rəvayət edilir ki, Salman � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Sağ olanların etdiyi dörd əməl var ki, bu əməllərin savabı ölənlərə də 
yazılır; arxasınca ona dua edən əməlisaleh övlad qoyub gedən şəxsə 
övladın duası yetişir. Özündən sonra ardı-arası kəsilməyən sədəqə2 qoyub 
gedənə, ondan istifadə edildiyi müddətdə savab yazılır. Elm öyrədənə 
onunla (həmin elmlə) əməl edildiyi müddətdə, əməl edənlərin savabların-
dan azalmamaq şərti ilə savab yazılır. Sərhəddə keşik çəkən kişiyə Haqq-
hesab gününədək əməli artırılaraq savab yazılır”.3 
 

٩۸١ - ع نةَعادنِ أَبِي قَتاِهللا ب دبأَبِيه نلَ اِهللا  ، عوسر تعمقَالَ: سلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ: صي »م ريخ هدعلُ بجالر لِّفخا ي
هدعب نم بِه فَعتني لْمعا، وهرأَج هلُغبرِي يجقَةٌ تدصو ،و لَهعدي حالص لَدثَالَثٌ: و.« 

 
981. Abdullah ibn Əbu Qatədə atasından � rəvayət etmişdir: “Allah Elçisi 
� belə buyurdu: “Öləndən sonra kişiyə ən xeyirli olan bu üç şeydir; onun 

                                                 
1 Əbu Davud, 2883, 2885. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 3077. 
2 Ardı-arası kəsilməyən sədəqə dedikdə, qulun Allah rizası üçün məscid tikməsi, yol çəkməsi, 
quyu qazdırması və s. bu kimi faydası ümumi olan əməllər nəzərdə tutulur. 
3 İbn Əbud-Dunya “əl-İyal” 2/431, 613; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 6058, 6181. Hədis həsən 
li-ğeyrihidir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 3984. 
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üçün dua edən əməlisaleh övlad, mükafatı kəsilməyən sədəqə və özündən 
sonra qoyub getdiyi faydalı elm”.1 
 

أَجرهن وهو يف قَبرِه بعد موته من علَّم علْماً أَو سبع يجرِي للْعبد : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّه: عن أَنسٍ قَالَ - ٩۸٢
غتسلَداً يو كرت فاً أَوحصثَ مرو جِداً أَوسى منب الً أَوخن سغَر بِئْراً أو فَرح راً أوهى نرأَجهتوم دعب لَه رف 

 

982. Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Qulun yeddi əməli var ki, ölümündən sonra qəbirdə ikən ona yazılmağa 
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”.2  
 

Əməlisaleh övladın faydası 
 

٩۸٣ - نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ« ص لَّ اللَّهجو زع فَعرةَ لَيجرالد دبلْعحِ لالى الصف ةنقُولُ الْجفَي 
 »لَك ولَدك بِاستغفَارِ فَيقُولُ هذه؟ لى أَنى ربيا

 

983 Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Allah � əməlisaleh qulunun Cənnətdə dərəcəsini artırır. O 
deyir: “Ey Rəbbim! Bu mənə haradandır?” Allah buyurur: “Övladının 
sənin üçün bağışlanma diləməsinə görədir”.3 
 

Malını müdafiə etmək haqlardandır 
 

٩۸٤ -  ولَ اللَّهساصِ أَنَّ رنِ الْعرِو بمنِ عب اللَّه دبع نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ  ص»الْج ا فَلَهظْلُومم هالونَ ملَ دقُت نةُمن.«  
 

984. Abdullah ibn Amr ibn əl-As � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim malını müdafiə edərkən haqsız yerə öldürülərsə, ona 
Cənnət verilər”.4 
 

Cənazədə iştirak etməyin fəziləti 
 

٩۸٥ - نأَبِي ع يدعس رِيدقَالَ: قَالَ الْخ سولُر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها: صوودى، عضروا الْمعباتو زائنالْج كُمذَكِّرةَ ترالْآخ. 

                                                 
1 İbn Hibban, 93. Hədis səhihdir. Bax: Təliqur-Rağib, 1/58. 
2 əl-Bəzzər, 7289. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 2600. 
3 Əhməd, 10611, 10618, 10890. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir. 
4 ən-Nəsəi “Sunən” 4086, 4103. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6446. 
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985. Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Xəstələrinizi ziyarət edin və cənazəni müşayiət edin ki, Axirəti 
xatırlayasınız”.1 
 

 يصلَّى حتى معه وكَانَ واحتسابا، إِميانا مسلمٍ جنازةَ اتبع منِ« :قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ أَنَّ عن أَبِي هريرةَ - ٩۸٦
 يرجِع فَإِنه تدفَن أَنْ قَبلَ رجع ثُم علَيها صلَّى ومن أُحد، مثْلُ قرياط كُلُّ بِقرياطَينِ، اَألجرِ من يرجِع إِنهفَ ، دفْنِها من ويفْرغَ علَيها،
اطريبِق. 

 
986. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Kim 
imanla, mükafatını (yalnız Allahdan) umaraq cənazənin ardınca getsə, 
namazını qılıb dəfn edilənədək yanında qalsa, iki qirat savabla geri qayı-
dar ki, qiratların hər biri Uhud dağı boyda olar. Kim cənazə namazı qılıb 
dəfn edilməmişdən əvvəl geri qayıtsa, bir qiratla geri qayıtmış olar”.2 
 

Cənazə namazının fəziləti 
 

قَالَ ما من ميت تصلِّي علَيه أُمةٌ من الْمسلمني يبلُغونَ مائَةً كُلُّهم يشفَعونَ لَه  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعن النبِي  عن عائشةَ - ٩۸٧
 ا فيهإِلَّا شفِّعو

 

987. Aişə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Hər hansı bir 
ölünün cənazə namazını sayı yüzə qədər olan müsəlman camaat qılar və 
onların hamısı onun üçün şəfaət diləyərsə, şəfaətləri qəbul olunar”.3 
 

 ».من صلَّى علَيه مائَةٌ من الْمسلمني غُفر لَه«قَالَ  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّملنبِى عن أَبِى هريرةَ عنِ ا - ٩۸۸
 
988. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kimin 
cənazə namazını yüz müsəlman qılarsa, o bağışlanar”.4 
 

٩۸۹ - دبع ناسٍ عبنِ عب اللَّه اسِ قَالَ فَخالن نم لَه عمتا اجم ظُران بيا كُرفَانَ فَقَالَ يسبِع أَو ديبِقُد لَه ناب اتم هفَإِذَا أَن تجر
يقُولُ ما  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمأَخرِجوه فَإِني سمعت رسولَ اللَّه  ناس قَد اجتمعوا لَه فَأَخبرته فَقَالَ تقُولُ هم أَربعونَ قَالَ نعم قَالَ

فَّعئًا إِلَّا شيش رِكُونَ بِاللَّهشلًا لَا يجونَ رعبأَر هتازنلَى جع قُومفَي وتممٍ يلسلٍ مجر نميهف اللَّه مه 
 

                                                 
1 İbn Hibban, 2955. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 3469. 
2 əl-Buxari, 47; Muslim, 1570, 2186. 
3 Muslim, 947, 2241. 
4 İbn Macə, 1488, 1555. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6356. 
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989. Abdullah ibn Abbas � belə rəvayət edir ki, 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 ona xəbər verdiyimdə məndən: “Onlar qırx nəfər olarmı?” deyə 
soruşdu. Mən: “Bəli”- deyə cavab verdim. O, belə buyurdu: “Onu çıxardın! 
Mən Allah Elçisinin � belə dediyini eşitmişəm: “Ölən müsəlman bir kişi-
nin cənazə namazını Allaha şərik qoşmayan qırx kişi qılarsa, Allah onları 
onun üçün şəfaətçi edər”. 1 
 

Ölən müsəlmana edilən şahidlik 
 

٩۹٠ -  نعرمنِ عطَّابِ بقَالَ: قَالَ الْخ بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها«: صممٍ أَيلسم هِدش ةٌ لَهعبرٍ أَريبِخ لَهخأَد ةَ اللَّهنا. »الْجفَقُلْن: 
  .الْواحد عنِ نسأَلْه لَم ثُم. »واثْنان« :قَالَ واثْنان :قُلْنافَ. »وثَالَثَةٌ« :قَالَ ،وثَالَثَةٌ

 
990. Rəvayət edilir ki, Ömər ibn Xəttab � demişdir: “Peyğəmbər � belə 
buyurdu: “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”.2 
 

Qəbir ziyarəti ölümü xatırladır 
 

٩۹١ -  نسِعنِ أَنب كالالَ: قَالَقَ م راهللا  ولُسلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص رِقا تها فَإِنوهورورِ أَالَ فَزالْقُب ةارنِ زِيع كُمتيهن تكُن :
 خرةَ والَ تقُولُوا هجراًالْقَلْب وتدمع الْعين وتذَكِّر اآل

 
991. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Mən sizə qəbirləri ziyarət etməyi qadağan etmişdim. İndi isə 
onları ziyarət edin! Həqiqətən də, qəbirləri ziyarət etmək qəlbi yumşaldır, 
göz yaşı axıdır və Axirəti xatırladır. Orada pis söz söyləməyin!”3 

                                                 
1 Muslim, 948, 1577, 2242. 
2 əl-Buxari, 1279, 1368. 
3 əl-Hakim, 1393. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 4584. 
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Fəzilətli Əməllər                                                                                    İslam Ümməti 
Allahın bu ümmətə olan lütfü 

 
 .»علَيه وااستكْرِه وما والنسيانَ الْخطَأَ أُمتى عن وضع اللَّه إِنَّ« قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِى عنِ عباسٍ ابنِ عنِ - ٩۹٢

 
992. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Həqiqə-
tən, Allah mənim ümmətimə səhvən, unudaraq və məcburiyyət qarşısında 
edilənləri bağışlamışdır”.1 
 

 “...Səni məyus etməyəcəyik!” 
 

٩۹٣ - نع دبع نِ اللَّهرِو بمع اصالْ نِبأَنَّ ع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالَ صلَ تقَو لَّ اللَّهجو زى عف يماهرإِب }بر نهإِن لَلْنأَض 
 الْعزِيز أَنت فَإِنك لَهم تغفر وإِنْ عبادك فَإِنهم بهمتعذِّ إِنْ{ علَيه السالم عيسى وقَالَ .اآليةَ }منى فَإِنه تبِعنِى فَمن الناسِ من كَثريا

يمكالْح{ فَعفَر هيدقَالَ يو »مى اللَّهتى أُمتكَى. »أُمبفَقَالَ و لَّ اللَّهجو زا عرِيلُ يجِب بإِلَى اذْه دمحم كبرو لَمأَع لْها فَسم يككبي 
اهرِيلُ فَأَتجِب - هلَيالَةُ عالص الَمالسو - أَلَهفَس هربولُ فَأَخسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها صقَالَ بِم .وهو لَمفَقَالَ. أَع ا« اللَّهرِيلُ يجِب 

بإِلَى اذْه دمحا فَقُلْ مإِن يكضرنى سف كتالَ أُمو وُءكسن« 
 
993. Abdullah ibn Amr ibn əl-As � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � Allahın 
� İbrahim haqqında: “Ey Rəbbim! Həqiqətən də, onlar çox adamı azdı-
rıblar. Kim mənə tabe olsa, o, məndəndir” (İbrahim, 36) və İsa � haqqın-
da: “Əgər onlara əzab versən, sözsüz ki, onlar Sənin qullarındır. Əgər 
onları bağışlasan, şübhəsiz ki, Sən Qüdrətlisən, Müdriksən!” (əl-Maidə, 
118) - ayələrini oxuyarkən əllərini (göyə) qaldırdı və: “Allahım! Ümmətim, 
ümmətim!”- deyərək ağladı. Allah � buyurdu: “Ey Cəbrail! - Rəbbin daha 
yaxşı bildiyi halda - Muhəmmədin yanına get və ondan soruş: “Səni 
ağladan nədir?” Cəbrail � da onun yanına gəlib soruşdu. Allah Elçisi � 
də söylədiklərini - Allahın daha yaxşı bildiyi halda - ona xəbər verdi. Allah 
buyurdu: “Ey Cəbrail! Muhəmmədin yanına get və de: “Şübhəsiz ki, Biz 
səni ümmətindən razı edəcəyik və səni məyus etməyəcəyik”.2 
 

Muhəmməd � ümmətinin digər ümmətlərdən üstünlüyü 
 

٩۹٤ - نع دبع نِ اللَّهر ابمع هأَن عمولَ سسر اللَّه لَيع لَّى اللَّهصلَّمسو قُولُ ها« يمإِن كُمقَاؤا بيمف لَفس لَكُمقَب نمِ ما اُألمكَم نيب 
الَةرِ صصوبِ إِلَى الْعسِ، غُرمالش ىلُ أُوتأَه اةرواةَ الترولُوا التمى فَعتإِذَا ح فصتان ارهوا، النزجطُوا عاطًا فَأُعريق اطًا،قري ثُم ىأُوت 
 الشمسِ، غُروبِ إِلَى فَعملْنا الْقُرآنَ أُوتينا ثُم قرياطًا، قرياطًا فَأُعطُوا عجزوا، ثُم الْعصرِ، صالَة إِلَى فَعملُوا اِإلنجِيلَ اِإلنجِيلِ أَهلُ

                                                 
1 İbn Macə, 2045, 2123. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 6284. 
2 Muslim, 301, 499, 520. 
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 أَكْثَر كُنا ونحن قرياطًا، قرياطًا وأَعطَيتنا قرياطَينِ، قرياطَينِ هؤالَِء أَعطَيت ربنا أَى الْكتابينِ أَهلُ فَقَالَ قرياطَينِ، قرياطَينِ فَأُعطينا
 »أَشاُء من أُوتيه فَضلى فَهو قَالَ الَ، قَالُوا شىٍء من أَجرِكُم من ظَلَمتكُم هلْ عز وجلَّ اللَّه قَالَ قَالَ عمالً،

 
994. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Ömər � Allah Elçisinin � belə 
dediyini eşitmişdir: “Sizdən öncə gəlib-getmiş ümmətlərin (dünyada qal-
dığı müddətlə) müqayisədə sizin qaldığınız müddət əsr namazından gün 
batana qədər olan vaxt kimidir. Tövrat əhlinə Tövrat verilmişdi və onlar 
(Allahın hökmlərinə) riayət edirdilər. Nəhayət, günortaya yetişdikdə yoru-
lub əldən düşdülər və buna görə də onlara bir qirat1 (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 batana-
dək (Allahın hökmlərinə) riayət etdik, buna görə də bizə iki qirat (müka-
fat) 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”.2 
 

٩۹٥ -  بِىا الننقَبتقُولُ ارلٍ يبج ناذَ بعم عمسلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالظَّانُّ أَ ص ى ظَنتح رفَأَخ ةمتالْع الَةى صارِجٍ فبِخ سلَي هن
 بِىالن جرى ختح كا لَكَذَللَّى فَإِنقُولُ صا ينلُ مالْقَائولَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  ما قَالُوا فَقَالَ لَهكَم فَقَالُوا لَه» الَةالص هذوا بِهمتأَع

لَى سا عبِه ملْتفُض قَد كُمفَإِنلَكُمةٌ قَبا أُملِّهصت لَممِ ورِ اُألمائ.« 
 

995. Rəvayət edilir ki, Muaz ibn Cəbəl � demişdir: “Bir gün biz İşa nama-
zını qılmaq üçün Peyğəmbəri � 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 � 
gəldi. Səhabələr dedikləri sözü olduğu kimi ona söylədilər. Peyğəmbər � 
buyurdu: “Bu namazı gecikdirin, çünki siz bununla digər ümmətlərdən 
üstün edildiniz. Sizdən öncə heç bir ümmət onu qılmayıb”.3 
 

٩۹٦ - نةَ، أَبِي عريرولُ قَالَ: قَالَ هسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو: "ورِكي بتي ُألما فكُورِهب" 

                                                 
1  Qirat deyildikdə, Qiyamət günü əməlisaleh möminlərin payına düşən mükafat nəzərdə 
tutulur. 
2 əl-Buxari, 532, 557, 2268, 2269. 
3 Əbu Davud, 421. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 612. 
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996. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Ümmətimin (hər) gününün əvvəlinə bərəkət verilmişdir!”1  
 

Dini başa düşmək xeyirə aparan yoldur 
 

 واللَّه اسمقَ أَنا وإِنما الدينِ، فى يفَقِّهه خيرا بِه اللَّه يرِد من« :يقُولُ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِى سمعتقَالََ:  عن معاوِيةَ - ٩۹٧
 .»اللَّه أَمر يأْتى حتى خالَفَهم من يضرهم الَ اللَّه أَمرِ علَى قَائمةً اُألمةُ هذه تزالَ ولَن يعطى،

 

997. Rəvayət edilir ki, Muaviyə � demişdir: “Mən Peyğəmbərin � belə 
buyurduğunu eşitmişəm: “Allah kimə xeyir nəsib etmək istəsə, ona dini 
başa düşməyi müyəssər edər. Mən yalnız paylaşdırıram. Verən isə Allah-
dır. Bu ümmətin (bir qismi) Allahın əmri gəlincəyə qədər (Qiyamət qopa-
nadək) Allahın dini üzərində sabit qalacaq və belələrinə müxalif olanlar 
onlara heç bir zərər verə bilməyəcəklər”.2 
 

Bildiyinin ondabirinə əməl edən 
 

٩۹۸ - نأَبِي ع ولُ قَالَ: قَالَ ذَرساِهللا ر  " :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهصكُمإِن موي الْيف انمريٍ زكَث ،هاؤلَميلٍ عقَل ،هاؤطَبخ نم كرت عرش 
 " نجا فَقَد يعرِف ما بِعشرِ استمسك منِ علَماؤه، قَليلٌ خطَباؤه، كَثري زمانٌ بعد من ويأتي هوى، فَقَد يعرِف ما

 

998. Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Siz bu gün alimləri çox, vaizləri az olan bir dövrdə yaşayırsınız. Kim bil-
diyinin ondan birini tərk edərsə, artıq nəfsinə uymuşdur. Uzun müddət-
dən sonra vaizləri çox, alimləri isə az olan bir vaxt gələcəkdir. Kim bildi-
yinin ondabirini qoruyarsa (əməl edərsə), qurtuluşa nail olar”.3 
 

Ümmətlərin sonuncusu, Cənnətə girənlərin birincisi 
 

 ونبِيها، اُألميةُ اُألمةُ أَين: يقالُ يحاسب من وأَولُ اُألممِ، آخر نحن« :قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِي أَنَّ عباسٍ ابنِ عنِ - ٩۹۹
نحونَاآل فَنرلُونَ خاَألو«. 

 

999. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Biz 
ümmətlərin ən sonuncusu, haqq-hesab olunanların isə ən birincisiyik. 
(Qiyamət günü) deyiləcək: “Yazıb-oxuya bilməyən ümmət və onun pey-
                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 318. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 2841. 
2 əl-Buxari, 71. 
3 əl-Həravi “Zəmmul-Kəlam” 97. Hədis səhihdir. Bax: Silsilətu əs-Səhihə, 2510. 
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ğəmbəri hanı?” Beləliklə, biz ən sonuncu (ümmət və Cənnətə daxil olan-
lardan) ən birinciyik”.1 
 

١٠٠٠ - نة عاويعن مة بيدلُ قَالَ: قَالَ حوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلُ«: صكْمن موي ةاميالْق نيعبةً، سأُم نحا نهرآخ 
 .»اِهللا علَى وأَكْرمها خيرهاَ أَنتم أُمةً، سبعني فَّيتمو إِنكُم« ....»وخيرها

 
1000. Rəvayət edilir ki, Muaviyə ibn Heydə � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Biz Qiyamət günü yetmiş ümməti tamamlayacağıq. Biz 
(ümmətlərin) ən sonuncusu və ən xeyirlisiyik”.2 Digər rəvayətdə deyilir: 
“Siz yetmiş ümməti tamamladınız. Siz (ümmətlərin) ən xeyirlisi və Allah 
qatında ən hörmətlisiniz”.3 
 

Şəfaət üçün saxlanılan dua 
 

١٠٠١ -  ولُ اللَّهسةَ قَالَ: قَالَ رريرأَبِي ه نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكُ«: صي لإِنو ،هتوعد بِيلَ كُلُّ نجعةٌ. فَتابجتسةٌ موعد بِيلِّ ن
 .»الَ يشرِك بِاللَّه شيئًااختبأْت دعوتي شفَاعةً ُألمتي يوم الْقيامة، فَهِي نائلَةٌ إِنْ شاَء اللَّه، من مات من أُمتي 

 
1001. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Hər peyğəmbərin qəbul edilmiş bir duası var. Onların hər biri 
(artıq öz duasından) istifadə etmişdir. Mən isə öz duamı Qiyamət günü 
ümmətimə şəfaət etmək üçün saxlamışam. Allahın izni ilə bu şəfaətə 
ümmətimdən Allaha şərik qoşmadığı halda ölən kimsələr nail olacaqlar”.4 
 

Cənnət əhlinin əksəriyyəti bu ümmətdəndir 
 

١٠٠٢ - نةَ عيدري بلَمنِ اَألسع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلُ« :قَالَ صأَه ةنونَ الْجرشئَة عمو ص،ونَ فانثَم نم هذه ،ةاُألم 
 .»اُألممِ سائرِ من وأَربعونَ

 
1002. Bureydə əl-Əsləmi � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Cənnət əhli yüz iyirmi səfdir. Səksəni bu ümmətdən, qırxı isə digər 
ümmətlərdəndir”.5 

                                                 
1 İbn Macə, 4290, 4431. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2374. 
2 İbn Macə, 4287, 4428. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 6285. 
3 İbn Macə, 4288, 4429. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 6284. 
4 Muslim, 296, 491, 512. 
5 İbn Macə, 4289, 4430. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 5644. 
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Cənnətə kasıblar varlılardan daha tez girəcəklər 
 

إِني َألرجو أَنْ الَ تعجز أُمتي عند ربها أَنْ يؤخرهم نِصف « :قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمأَنَّ النبِي  عن سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ - ١٠٠٣
 لْيوم قَالَ: خمسمائَة سنة. قيلَ لسعد وكَم نِصف ذَلك ا». يومٍ

 
1003. Səd ibn Əbu Vəqqas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Mən ümid edirəm ki, ümmətimin (varlıları) Rəbblərinin dərgahında 
(sorğu-sual olunaraq Cənnətə girməyə) yarım gün gecikdirilmələrinə 
dözəcəklər”. Səddən soruşdular: “Yarım gün nə qədərdir?” Səd dedi: “Beş 
yüz ildir”.1 
 

“Siz Allahın yer üzündəki şahidlərisiniz!”  
 

١٠٠٤ -  نسِعنِ أَنب كالقُولُ موا يرم ةازنا بِجوا فَأَثْنهلَيا، عريفَقَالَ خ بِىالن سو هلَيع لَّى اللَّهصلَّم :»تبجو« .وا ثُمرى مربِأُخ 
 أَثْنيتم وهذَا الْجنةُ، لَه فَوجبت خيرا علَيه أَثْنيتم هذَا« :قَالَ وجبت ما الْخطَّابِ بن عمر فَقَالَ. »وجبت« :فَقَالَ شرا علَيها فَأَثْنوا
هلَيا عرش تبجفَو لَه ،ارالن متاُء أَندهش ى اللَّهضِ فاَألر«.  

 
1004. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Bir dəfə cənazə apa-
rılarkən biz onu xoş sözlə yad edib təriflədik. Peyğəmbər �: “Vacib oldu!”- 
deyə buyurdu. Sonra başqa bir cənazə aparılarkən biz onu xoşagəlməz 
sözlə yad edib pislədik. Peyğəmbər � yenə: “Vacib oldu!”- deyə buyurdu. 
Ömər ibn Xəttab: “Nə vacib oldu?”- deyə soruşdu. Peyğəmbər � 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!”2 
 

Yağışın misalı kimi olan ümmət 
 

 ».رهمثَلُ أُمتى مثَلُ الْمطَرِ الَ يدرى أَولُه خير أَم آخ« صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ قَالَ رسولُ اللَّه  عن أَنسٍ - ١٠٠٥
 
1005. Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
muşdur: “Ümmətimin misalı yağışın misalı kimidir. Əvvəlinin, yoxsa 
axırının daha xeyirli olduğu bilinməz”.3 

                                                 
1 Əbu Davud, 4350, 4352. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 5514. 
2 əl-Buxari, 1278, 1367. 
3 ət-Tirmizi, 2869, 3109; Əhməd, 11878. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2286. 
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Bütünlüklə Cənnətə düşən ümmət 
 

 فَإِنها أُمتي إِالَّ الْجنة في وبعضها النارِ في وبعضها إِالَّ أُمة من ما« :قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِي عنِ عمر ابنِ عنِ - ١٠٠٦
 .»الْجنة في كُلَّها

 
1006. İbn Ömər � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Elə bir 
ümmət yoxdur ki, onun bir qismi Cəhənnəmə, bir qismi də Cənnətə düş-
məsin. Mənim ümmətim isə bütövlükdə Cənnətə düşəcəkdir1”.2 
 

Cənnətə sorğu-sualsız girənlər 
 

١٠٠٧ -  نعناسٍ اببولُ قَالَ: قَالَ عسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ترِضع 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 ظُرفَإِذَا فُقِاُأل إِلَى ان ادوس 
 ِءهؤالَ من الْجنةَ ويدخلُ أُمتك هذه قيلَ فُقاُأل مَأل قَد سواد فَإِذَا السماِء آفَاقِ في هنا وها هنا ها انظُر لي قيلَ ثُم فُقاُأل يمُأل

 الَّذين دناأَوالَ أَو هم فَنحن رسولَه واتبعنا بِاللَّه آمنا الَّذين نحن وقَالُوا الْقَوم أَفَاضفَ لَهم يبين ولَم دخلَ ثُم حسابٍ بِغيرِ أَلْفًا سبعونَ
 والَ يتطَيرونَ والَ يسترقُونَ الَ الَّذين هم فَقَالَ فَخرج صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِي فَبلَغَ الْجاهلية في ولدنا فَإِنا مِسالَاِإل في ولدوا

 بِها سبقَك قَالَ أَنا أَمنهم فَقَالَ آخر فَقَام نعم قَالَ اللَّه رسولَ يا أَنا أَمنهم محصنٍ بن عكَاشةُ فَقَالَ يتوكَّلُونَ ربهِم وعلَى يكْتوونَ
  .عكَّاشةُ

 
1007. Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
du: “Ümmətlər mənə göstərildi. Mən bir və ya iki peyğəmbər gördüm, 
yanlarında bir neçə adam var idi. Elə bir peyğəmbər də gördüm ki, 
yanında heç kəs yox idi. (Həmin vaxt) mənə böyük bir toplum göstərildi. 
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 gördüm. 
(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 girəcək”- dedilər. 
(Bunu deyəndən) sonra Peyğəmbər � 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 

                                                 
1 Söhbət Cəhənnəmə əbədiyyən düşməkdən gedir. 
2 Xatib əl-Bağdadi “Tarixu Bağdad” 3/322. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 5693. 



Fəzilətli Əməllər                                                                                    İslam Ümməti 

 
 

nəfər) bizik, yaxud bu, müsəlman olaraq doğulmuş övladlarımıza aiddir, 
çünki biz cahiliyyə dövründə dünyaya gəlmişik”. Bu söhbət Peyğəmbərə � 
yetişdikdə o, bayıra çıxıb dedi: “Bunlar özlərinə ovsun oxunmasını tələb 
etməyən1, (hər hansı bir hadisəni) uğursuzluq əlaməti hesab etməyən2, 
(müalicə məqsədilə) bədəninə dağ basmayan və yalnız Rəbbinə təvəkkül 
edən kimsələrdir”. Bu vaxt Ukkaşə ibn Mihsən dedi: “Mən onlardanammı, 
ey Allahın Elçisi?” Peyğəmbər �: “Bəli” - dedi. Sonra başqa bir adam 
ayağa qalxıb: “Mən də onlardanammı?”- deyə soruşdu. Peyğəmbər � dedi: 
“Bu məsələdə Ukkaşə səni qabaqladı”.3 
 

١٠٠۸ - نِيهةَ الْجرِفَاع نلِ اِهللا  عوسر عا مرندقَالَ: صلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالَ: ص » منؤي دبع نا مم !هدبِي دمحم فْسي نالَّذو
دسي ثُمكُمارِيذَر نم لَحص نمو ،متءوا أَنبوى تتا حلُوهخدو أَالَّ يجأَرو ةني الْجف بِه كلإِالَّ س نِي ددعو لَقَدو ،ةني الْجف ناكسم 

 ».ريِ حسابٍأَنْ يدخلَ الْجنةَ من أُمتي ، سبعني أَلفاً بِغ عز وجلَّربي 

 
1008. Rəvayət edilir ki, Rifəa əl-Cuhəni � demişdir: “Bir dəfə biz Allah 
Elçisi � ilə yola düşdük. Allah Elçisi � buyurdu: “Muhəmmədin canı 
Əlində Olana and olsun! İman gətirərək doğru yoldan ayrılmayan elə bir 
bəndə yoxdur ki, Cənnətə daxil edilməsin. Ümid edirəm ki, siz və nəsli-
nizdən əməlisaleh olanlar Cənnətdəki yerlərdə məskunlaşmayınca (bir 
kimsə Cənnətə) girməyəcək. Rəbbim � ümmətimdən yetmiş min nəfəri 
sorğu-sualsız Cənnətə daxil etməyi4 qəti olaraq mənə vəd etdi”.1 

                                                 
1 Hərfi tərcümədə “ovsun” deməkdir, lakin burada ovsun deyildikdə sehr, cadu, pitik deyil, 
əksinə, xəstəni mübarək sözlərlə – Allahın Kəlamı və ya Peyğəmbərin � duaları vasitəsilə 
müalicə etmək nəzərdə tutulur.    
2 Cahiliyyət dövründə ərəblərdən kimsə bir işi görmək istədikdə, göyə baxar və görmək istədiyi 
işin uğurlu və ya uğursuz olacağını göydə gördüyü quşun sağ tərəfə, yaxud sol tərəfə uçması ilə 
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 uğursuz əlamət hesab edərdilər. Qeyd etmək lazımdır ki, 
bunların və bunlara bənzər inancların hamısı batildir...” (əl-Qavlul-Mufid, 1/103-104). 
3 əl-Buxari, 5270, 5705; Muslim, 220, 323, 549. 
4 Digər rəvayətdə bu məsələyə aydınlıq gətirilərək deyilir: “Əbu Bəkr əs-Siddiq � rəvayət edir 
ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “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 insanın Cənnətə sorğu-sualsız girməsini nəsib etdi”. (Əhməd, 22. Hədis 
səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1057). 
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١٠٠۹ - نةَ أَبِي عامنِ أُمع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِي: قَالَ صدعي وبلَ أَنْ رخدةَ ينالْج ني متأُم نيعبرِ أَلْفًا سيابٍ، بِغسالَ حو 
  . عز وجلَّربي حثَيات من حثَيات وثَالَثَ أَلْفًا سبعونَ أَلْف كُلِّ مع عذَابٍ

 
1009. Əbu Umamə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Rəbbim 
mənə ümmətimdən yetmiş min nəfəri Cənnətə sorğu-sualsız və cəzasız 
daxil edəcəyini vəd etmişdir. Onlardan hər min nəfərlə bərabər yetmiş min 
nəfər və Rəbbimin üç ovcu qədər (Cənnətə daxil olacaqdır)“.2  

                                                                                                                                 
1 İbn Macə, 4285, 4426. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2405. 
2 Əhməd, 22357, 22659. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 5556.  
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Fəzilətli Əməllər                                                                                             Fəzilətlər 
Allaha ən sevimli olan əməl 

 
١٠١٠ - نةَ عشائلَ أَنَّ عوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأكْلَفوا« :قَالَ ص نلِ مما الْعيقُونَ، مطلُّ الَ اَهللا فَإِنَّ تمى يتلُّوا، حمإِنَّ تو 

بلِالْ أَحماِهللا إِلَى ع هموإِنْ أَدكَانَ. »قَلَّ ولَ إِذَا ومالً عمع هتأَثْب. 
 
1010. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Bacardığınız 
əməli boynunuza götürün. Çünki siz usanmadıqca, Allah usanmaz. 
Şübhəsiz ki, əməllərdən Allaha ən sevimli olanı, az olsa belə, davamiyyətli 
olanıdır”. Allah Elçisi � bir əməl etdisə, onda davamiyyətli olardı”.1 
 

Təriflənən 
 

١٠١١ - نأَبِى ع يلَ قَالَ ذَرولِ قسرل اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص تأَيلَ أَرجلُ الرمعلَ يمالْع نرِ ميالْخ هدمحيو اسالن هلَيع 
 .»الْمؤمنِ بشرى عاجِلُ تلْك« قَالَ

 
1011. Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr � demişdir: “Allah Elçisindən � 
soruşuldu: “Ey Allahın Elçisi, bir kişi xeyirli bir əməl etdiyi vaxt insanların 
onu tərifləməsinə nə deyirsən?” O dedi: “Bu, mömin üçün bu dünyada 
olan bir müjdədir”.2  
 

Ən yaxşı qazanc 
 

 »عملُ الرجلِ بِيده وكُلُّ بيعٍ مبرورٍ«عن رافعِ بنِ خديجٍ قَالَ قيلَ يا رسولَ اللَّه أَى الْكَسبِ أَطْيب قَالَ  - ١٠١٢

 
1012. Rəvayət edilir ki, Rafi ibn Xadic � demişdir: “Allah Elçisindən � 
soruşdular: “Ən yaxşı qazanc hansıdır?” O: “Kişinin öz zəhməti və halal 
ticarət yolu ilə əldə etdiyi qazanc”- deyə cavab verdi”.3 
 

١٠١٣ -  نةَ أَبِىعريرولَ أَنَّ هسر اللَّه لَيع لَّى اللَّهصلَّمسو ى« :قَالَ هالَّذفِْسى ون هدذَ َألنْ بِيأْخي كُمدأَح لَهبح بطتحلَى فَيع 
رِهظَه ريخ لَه نأَنْ م ىأْتالً، يجر ،أَلَهسفَي طَاهأَع أَو هعنم«.  

 
1013. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Canım 
Əlində olan Allaha and olsun ki, birinizin ip götürüb bir şələ odun yığaraq 

                                                 
1 Əbu Davud, 1368, 1370. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1228. 
2 Muslim, 4780, 6891. 
3 Əhməd, 17304, 17728. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1688, 1691. 
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belində (bazara) aparması, onun üçün kiməsə ağız açmaqdan daha 
xeyirlidir. Həm də bilmək olmaz, (o adam) ona istədiyini verəcək, yoxsa 
imtina edəcək”.1 
 

١٠١٤ - نع ةَعشائ ولُ قَالَ قَالَتسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ« ص با أَطْيم مأَكَلْت نم بِكُمإِنَّ كَسو كُمالَدأَو نم بِكُمكَس« 

 
1014. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“İnsanın ən gözəl yeməyi onun öz qazancıdır. Həqiqətən, övladlarınız da 
sizin qazancınızdandır2”.3 
 

Onları görəndə Allah yada düşər 
 

١٠١٥ -  بِيقَالَ الن :قَالَت زِيدي تاَء بِنمأَس نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّه؟«: صارِكُميبِخ كُمبِرلَ »أَالَ أُخإِذَا «ى، قَالَ: قَالُوا: ب ينالَّذ
 . »الْمشاؤونَ بِالنميمة، الْمفِْسدونَ بين اَألحبة، الْباغُونَ الْبرآَء الْعنت«قَالُوا: بلَى، قَالَ:  »رؤوا ذُكر اللَّه، أَفَالَ أُخبِركُم بِشرارِكُم؟

  
1015. Rəvayət edilir ki, Əsma bint Yəzid � demişdir: “Bir dəfə Peyğəm-
bər � səhabələrinə: “Sizə ən xeyirliniz barədə xəbər verimmi?”– deyə 
buyurdu. Səhabələr: “Bəli!”– deyə cavab verdikdə, Peyğəmbər � buyurdu: 
“O kəslər ki, onları görəndə Allah yada düşər!4 Sizə ən pisiniz barədə 
xəbər verimmi?” Onlar: “Bəli!”– deyə cavab verdikdə, o buyurdu: “Söz 
gəzdirənlər, dostların arasını vuranlar və təmiz adamları şərə salanlardır”.5 
 

١٠١٦ - نةَ قَالَ أَبِي عريره :جرخ بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَى صع طهر نم ابِهحكُونَ أَصحضثُونَ، يدحتيي: فَقَالَ والَّذو 
 محمد، يا: إِلَيه عز وجلَّ اللَّه وأَوحى الْقَوم، وأَبكَى انصرف ثُم كَثريا، ولَبكَيتم قَليلًا، لَضحكْتم أَعلَم ما تعلَمونَ لَو بِيده، نفِْسي

مطُ لقَنت ي؟،عادب عجفَر بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوا،: فَقَالَ صرشوا، أَبددسوا وقَارِبو. 
 

1016. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Peyğəmbər � bir dəstə 
gülüb-danışan səhabəsinin yanına gəlib dedi: “Canım Əlində Olana and 
olsun ki, əgər mənim bildiklərimi bilsəydiniz, az gülüb çox ağlayardınız”. 
O çıxıb getdikdən sonra səhabələr ağladı. Allah � isə ona belə vəhy etdi: 

                                                 
1 əl-Buxari, 1377, 1470. 
2 Yəni övladlarınızın qazancı da sizin qazancınız sayılır. 
3 ət-Tirmizi, 1358, 1409. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 2770. 
4 Belələrinin üzündəki nuru və heybəti, habelə onların gözəl davranışını və rəftarını gördükdə 
ancaq xeyirxah işlər yada düşür.  
5 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 323. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1646. 
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“Ey Muhəmməd! Nə üçün qullarımı ruhdan salırsan?” Peyğəmbər � geri 
dönüb dedi: “Elə isə (qazandığınız savaba) sevinin, doğru yol tutun və (ən 
kamil olanı yerinə yetirə bilməsəniz, heç olmasa ona) yaxınlaşın”.1 
 

Allah ona görə edilən yaxşılıqları puç etməz 
 

١٠١٧ -  نيمِعكنِ حامٍ بزح قتى أَعف ةيلاهائَةَ الْجم ،ةقَبلَ رمحلَى وع ائَةم عا ريٍ،بفَلَم لَملَ أَسملَى حع ائَةريٍ معب قتأَعائَةَ وم 
،ةقَبقَالَ ر أَلْتولَ فَسسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ا فَقُلْتولَ يسر ،اللَّه تأَياَء أَريأَش تا كُنهعنى أَصف ،ةيلاهالْج تكُن نحثُأَت 
 من فيها فَهلْ رحمٍ وصلَة عتاقَة أَو صدقَة من الْجاهلية فى بِها أَتحنثُ كُنت أَشياَء أَرأَيت اللَّه رسولَ يا قُلْت( بِها، أَتبرر يعنِى بِها،
  .»خيرٍ من لَك سلَف ما علَى أَسلَمت« :وسلَّم صلَّى اللَّه علَيه اللَّه رسولُ فَقَالَ :قَالَ )أَجرٍ

 

1017. Həkim ibn Hizam � cahiliyyət dövründə yüz kölə azad etmiş və yüz 
dəvə paylamışdı.2 Habelə müsəlman olduqdan sonra da yüz dəvə payladı 
və yüz kölə azad etdi. (Həkim) deyir: “Mən Allah Elçisinə � dedim: “Ey 
Allahın elçisi! Mənim cahiliyyət dövründə etdiyim yaxşılıqlar barədə nə 
deyə bilərsən?” (Digər rəvayətdə deyilir: “Ey Allahın Elçisi! De görüm, 
cahiliyyət dövründə sədəqə vermək, qul azad etmək və qohumluq 
əlaqələrini möhkəmləndirmək kimi etdiyim yaxşı işlərə görə mənə savab 
yazılırmı?”)3 Allah Elçisi � buyurdu: “Sən olub-keçən yaxşılıqlarla bərabər 
müsəlman oldun!”4  
 

Nur saçan ağ saçlar 
 

من شاب شيبةً فى سبِيلِ اللَّه كَانت لَه نورا يوم «الَ قَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمأَنَّ رسولَ اللَّه  عن عمرِو بنِ عبسةَ - ١٠١۸
ةاميالْق.« 

 

1018. Amr ibn Abəsə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Kim 
Allahın yolunda (çalışaraq saç-saqqalını) ağardarsa, bu, Qiyamət günü onun 
üçün nur olacaq”.5 
 

١٠١۹ - نةَ أَبِي عريرلَ أَنَّ هوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفُوا ال« :قَالَ صتنت ،يبالش هفَإِن ورن موي ،ةاميالْق نمو ابةً شبيي شف 
 .»درجةٌ بِها لَه فعور خطيئةٌ، بِها عنه وحطَّ حسنةً، بِها لَه كُتب اِإلسالَمِ،

                                                 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 254. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 3194. 
2 Həkim ibn Hizam � bu dəvələri insanlara onların müvəqqəti istifadəsi üçün verərdi.  
3 əl-Buxari, 1346, 1436. 
4 əl-Buxari, 2353, 2538. 
5 ət-Tirmizi, 1635, 1735. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6308. 
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1019. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “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”.1 
 

١٠٢٠ - نالَةَ عنِ فُضب ديبأَنَّ ع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص: »نم ابةً شبيي شالمِ في اِإلسبِيلِ فاِهللا س تكَان وراً لَهن موي 
ةاميلٌ فَقَالَ. »الْقجر دنع كاالً فَإِنَّ: ذَلرِج فُونَيتن ،بيفَقَالَ الش بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: »ناَء مش فتنفَلْي هورن«. 

 
1020. Fudalə ibn Ubeyd � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Kimin İslamda Allah yolunda saçları ağararsa, bu, Qiyamət günü onun 
üçün nur olacaq”. Bu zaman bir kişi belə dedi: “Həqiqətən də, kişilər ağ 
saçı qoparırlar”. Peyğəmbər � buyurdu: “Kim istəyirsə, öz nurunu 
qoparsın”.2 
 

Xoşbəxtliyin əlamətləri 
 

١٠٢١ -  بِينِ النع ،ارِثالْح دبنِ ععِ بافن نعو هلَيع لَّى اللَّهصلَّمس  ارالْجو ،عاسالْو كَنسمِ: الْملسِء الْمرالْم ةادعس نقَالَ: م
  الصالح، والْمركَب الْهنِيُء.

 
1021. Nafi ibn Abdulharis � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Geniş ev,3 əməlisaleh qonşu4 və rahat minik5 müsəlman kişinin səadə-
tindəndir”.1 

                                                 
1 İbn Hibban, 2974. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 7463. 
2 Əhməd, 23998; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 783. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-
Tərhib, 2092. 
3 Burada “geniş ev” deyildikdə, insanın rahatlığını təmin edən genişlik nəzərdə tutulur. Evin 
ehtiyacdan ziyadə geniş olması, ifrat dərəcədə mərtəbələrlə yüksəldilməsi, içində istifadə 
olunmayacaq otaqlar tikib israfa yol verilməsi düzgün deyil. 
4 Əməlisaleh qonşu o qonşudur ki, adam onun pislik etməyəcəyindən əmin olsun. Beləsi barədə 
Peyğəmbər � belə buyurur: “Vallahi, mömin deyil, vallahi, mömin deyil, vallahi, mömin deyil!” 
Səhabələr soruşdular: “Kim, ey Allahın Elçisi?” O dedi: “Qonşusu, şərindən əmin olmayan 
kimsə!” (əl-Buxari, 5557, 6016). Həqiqətən, əməlisaleh qonşu böyük nemətdir. O qonşu ki, gözəl 
əxlaqı və davranışı ilə adamın həm özünə, həm də ailəsinə təsir edir.  
5 Uca Allahın yaratdığı minik heyvanları, həmçinin digər minik vasitələri insanın rahatlığı 
üçündür. Bu xüsusda Qurani Kərimdə belə buyurulur: “Atları, qatırları və uzunqulaqları sizə 
həm minik, həm də zinət olsun deyə Allah yaratdı. O, sizin hələ bilmədiyiniz bir çox şeyləri 
də yaradır” (ən-Nəhl, 8). Mömin adam bu neməti Allah üçün istifadə edir və beləliklə də, 
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١٠٢٢ - عن محمنِد ب سعد عبِأَ نلَ نأَ يهوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  ةعادالس نقاِء فَمالش نوثالثةٌ م ةعادالس نقال: ثالثةٌ م
تأْمنها على نفِْسها ومالك والدابةُ تكُونُ وطيئَةً فَتلْحقُك بأصحابِك والدار تكُونُ املَرأةُ الصالحةُ تراها فَتعجِبك وتغيب عنها فَ

والدابةُ  أمنها على نفِْسها ومالكواسعةً كَثريةَ املَرافقِ ومن الشقاِء املَرأةُ تراها فَتسوُءك وتحملُ لسانِها علَيك وإِنْ غبت عنها مل ت
 ملَرافقِتكُون قَطُوفاً فإنْ ضربتها أتعبتك وإنْ تركْتها لَم تلْحقْك بأصحابِك والدار تكُونُ ضيقَةً قَليلَةَ ا

 

1022. Muhəmməd ibn Səd atasından � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə 
buyurmuşdur: “Üç şey xoşbəxtliyin, üç şey isə bədbəxtliyin əlamətidir. 
Xoşbəxtliyin (birinci əlaməti odur ki,) həyat yoldaşın əməlisaleh qadın 
olsun, onu görərkən halın daha xoş olsun, ondan ayrı düşdükdə 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 əlamət-
lərinə gəldikdə onlardan birincisi odur ki, həyat yoldaşınla üz-üzə gəl-
məyin halının pisləşməsinə səbəb olsun, onun dilindən daim əziyyət çək-
miş 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”.2 
 

Uzunömürlü müsəlmanın fəziləti 
 

، فَكَانَ وكَانَ إِسالَمهما جميعاً صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعن طَلْحةَ بنِ عبيد اِهللا أَنَّ رجلَنيِ من بلى قَدما علَى رسولُ اِهللا  - ١٠٢٣
 ثُم توفِّي، قَالَ طَلْحةُ: فَرأيت في أَحدهما أَشد اجتهاداً من اآلخرِ، فَغزا الْمجتهِد منهما فَاستشهِد ثُم مكَثَ اآلخر بعده سنةً

را فَخا بِهِمإِذْا أَن ةنابِ الْجب ندا عا أَنينامِ: بنالْم هِدشتي اسلَّذنَ لفَأَذ جرخ ا، ثُممهنر ماآلخ فِّيوي تلَّذنَ لفَأَذ ةنالْج نم ارِجخ ج
صلَّى اللَّه بلَغَ ذَلك رسولُ اِهللا ا لذَلك، فَثُم رجع إِلَي فَقَالَ: ارجِع فَإِنك لَم يأَن لَك بعد، فَأَصبح طَلحةُ يحدثُ بِه الناس، فَعجِبو

لَّمسو هلَييثَ فَقَالَ: عدالْح ثوهدحونَ؟« وبجعت كذَل أَي نم « هِدشاست اداً، ثُمهتلَنيِ اججالر دذَا كَانَ أَشلَ اِهللا! هوسا رفَقَالُوا: ي
وأَدرك « قَالُوا: بلَى، قَالَ:» أَلَيس قَد مكَثَ هذَا بعده سنةً؟« :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَبلَه؟ فَقَالَ رسولُ اِهللا ودخلَ هذَا اآلخر الْجنةَ 

فَما بينهما أَبعد مما « :لَّى اللَّه علَيه وسلَّمصقَالُوا: بلَى، قَالَ رسولُ اِهللا » رمضانَ فَصام وصلَّى كَذَا وكَذَا من سجدة في السنة؟
 ».بين الَّسماِءَ واَألرضِ

 

1023. Rəvayət edilir ki, Talhə ibn Ubeydullah � belə demişdir: “Bəli 
qəbiləsindən olan iki kişi Allah Elçisinin � yanına gəldi. İkisi də İslamı 
                                                                                                                                 
səadətə qovuşur. Fasiq insanlar isə bu cür rahat nemətləri Allahın rizasını qazanmağa yox, 
əksinə, günah işlərə sərf edir, Allahı qəzəbə gətirir və beləliklə də, bədbəxt olurlar. 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 116. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3029. 
2 əl-Hakim, 2684. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 3056. 
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eyni vaxtda qəbul etmişdi. Biri digərindən daha çox çalışqan idi. Çalışqan 
döyüşdü və şəhid oldu. Digəri ondan sonra bir il yaşayıb vəfat etdi”. Talhə 
deyir: “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 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 � çatdı və hadisəni ona danışdılar. Allah Elçisi � dedi: “Nəyə 
təəccüblənirsiniz?” Səhabələr dedilər: “Ey Allahın Elçisi! Bu, ikincisindən 
daha çalışqan idi. Sonra o, şəhid oldu. Halbuki digəri Cənnətə ondan əvvəl 
girdi”. Allah Elçisi � dedi: “Məgər o, şəhiddən sonra bir il çox yaşama-
dımı?” Onlar: “Bəli” - dedilər. Allah Elçisi � dedi: “Məgər o, Ramazan 
ayına çataraq oruc tutmayıbmı, bir ildə bu qədər namaz qılıb, səcdə 
etməyibmi?” Onlar: “Bəli” - dedilər. Allah Elçisi � dedi: “Elə isə, onlar 
arasında fərq yerlə göy arasında olan məsafədən daha çoxdur”.1 
 

١٠٢٤ - نع يدبنِ عب داللَمي خى: قَالَ السلُ آخوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص نيلَنيِ بجلَ رفَقُت دها،أَحم اتمر واآلخ هدعب 
ةعمبِج ا، أَوهوحا نلينفَص لَيهلُ فَقَالَ عوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها« :ص؟ مما. »قُلتا: فقُلننوعد ا لَهقُلنو :مر اللَّهاغْف لَه قْهأَلْحو 

 بعد هوعمل صومه في شعبة شك صومه بعد وصومه صالَته، بعد صالَته فَأَين« :ى اللَّه علَيه وسلَّمصلَّ اِهللا رسولُ فَقَالَ بِصاحبِه
هلما إِنَّ عمهنيا بكَم نياِء بمضِ الساألرو«. 

 

1024. Rəvayət edilir ki, Ubeyd ibn Xalid əs-Suləmi � demişdir: “Allah 
Elçisi � iki kişinin arasında qardaşlıq təyin etmişdi. Onlardan biri öldürül-
dü. Ondan sonra bir həftə və ya bir həftəyə yaxın müddətdə digəri vəfat 
etdi. Biz onun cənazə namazını qıldıq. Allah Elçisi � soruşdu: “Necə dua 
etdiniz?” Biz dedik: “Onun üçün belə dua etdik: “Allahım, onu bağışla və 
dostuna qovuşdur!” Allah Elçisi � buyurdu: “Öldürülənin namazlarından 
sonra dostunun qıldığı namazlar bəs haradadır? Öldürülənin tutduğu 
oruclardan sonra dostunun tutduğu oruclar bəs haradadır? 2  Onların 
arasında yerlə göy arasında olan məsafə qədər fərq var3”.1 
                                                 
1 İbn Macə, 3925, 4059. Hədis səhihdir. Bax: Təliqur-Rağib, 1/142-143. 
2 Hədisi rəvayət edən Şubə adlı ravi şəkk edərək Peyğəmbərin � orucla bərabər “Öldürülənin 
etdiyi xeyirli əməllərdən sonra dostunun etdiyi xeyirli əməllər bəs haradadır?”- ifadəsini də 
işlətməsini bildirmişdir. 
3 Yəni bu adam dostundan bir həftə sonra vəfat etmiş, bu müddət ərzində yaxşı əməllər etmiş 
və əlavə savablar qazanmışdır. Bu o demək deyil ki, ölən hər bir kəs ondan əvvəl ölən kəsdən 
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 ».من طَالَ عمره وحسن عملُه«عن عبد اللَّه بنِ بسرٍ أَنَّ أَعرابِيا قَالَ يا رسولَ اللَّه من خير الناسِ قَالَ  - ١٠٢٥
 

1025. Abdullah bin Busr � rəvayət edir ki, bir bədəvi dedi: “Ey Allahın 
Elçisi, ən xeyirli insan kimdir?” Allah Elçisi � buyurdu: “Ömrü uzun və 
əməli gözəl olan kimsə”.2 
 

Adəm oğlundan olan əməlisalehlərin fəziləti 
 

 ربنا يا: الْمالَئكَةُ قَالَت اجلنة خلق ملا تعاىل اهللا أن: ومرفوعا موقوفا أيضا عمر وابن عمر عن اهللا عبد عن روينا قد - ١٠٢٦
 خلَقْت من ذُرية صالح أَجعلُ الَ وجلَالي وعزتي: تعاىل اهللا فقال ويشربون فيها يأْكُلُونَ الدنيا آدم لبين خلقت فإنك هذه لنا اجعل
يدبِي نكَم قُلْت لَه  :فَكَانَ كُن .  

 

1026. Abdullah ibn Amr və Abdullah ibn Ömər � mövquf3 və mərfu4 
sənədlə rəvayət edərək demişlər: “Uca Allah Cənnəti yaratdıqda mələklər 
dedilər: “Ey Rəbbimiz, bunu bizim üçün et, Adəm övladı üçün dünyanı 
yaratmısan. Onlar orada yeyir və içirlər”. Uca Allah buyurdu: “İzzətimə və 
Ucalığıma and olsun! Öz əllərimlə yaratdığım bəndənin əməlisaleh nəslini 
“Ol!”- deməklə olan bir tayfaya bərabər tutmaram”.5 
 

Təvazökarlıq 
 

 عزا، إِالَّ بِعفْوٍ عبداً اُهللا زاد وما مالٍ، من صدقَةٌ قَصتن ما«: قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ عنعن أَبِي هريرةَ  - ١٠٢٧
 .»اُهللا رفَعةُ إِالَّ ِهللا أَحد تواضع وما

 

1027. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Sədəqə 
vermək malı əskiltməz. Bağışlayan olduğuna görə Allah qulunun izzətini 
artırar. Kim Allah üçün təvazökar olarsa, Allah onu ucaldar”.6 

                                                                                                                                 
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 � Peyğəmbər-
lərdən � sonra bütün insanlardan, hətta şəhidlərdən də üstündür. Ola bilsin ki, hədisdə qeyd 
olunan adam da siddiqlərdən sayılmış olsun.   
1 Əbu Davud, 2524, 2526. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Sunən Əbu Davud, 2278. 
2 ət-Tirmizi, 2329, 2499; Əhməd, 17030. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 5285. 
3 Səhabələr və ya onların tələbələri olan tabiinlərin sözü olan, Peyğəmbərə � nisbət edilməyən 
rəvayətlər. 
4 Peyğəmbərə � nisbət edilən hədislər. 
5 əd-Dərimi “Radd alə Bişrul-Mərrisi” 1/256. Əsər mövqufdur. 
6 Muslim, 2588, 4689. 
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١٠٢۸ - نع رمالَ قَالَ -  ع هلَمإِالَّ أَع هفَعقُولُ قَالَ - ري اللَّه كاربالَى تعتو »نم عاضوى تكَذَا للَ. »هعجو زِيدي ناطب ىإِلَ كَفِّه 
 .السماِء نحو ورفَعها السماِء إِلَى كَفِّه باطن وجعلَ. »هكَذَا رفَعته« اَألرضِ إِلَى وأَدناها اَألرضِ

 

1028. Rəvayət edilir ki, Ömər � demişdir: “Peyğəmbər � ovcunu yerə tərəf 
yaxınlaşdıraraq dedi: “Uca Allah buyurur: “Mənim üçün bu cür təvazökar 
olanı Mən belə ucaldaram”. Peyğəmbər � bunu deyərək ovcunu səmaya 
qaldırdı”.1 
 

١٠٢۹ -  ولَ اللَّهسأَنَّ ر أَبِيه نع نِىهسٍ الْجنِ أَنب اذعنِ ملِ بهس نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ  ص»اللِّب كرت نم وهو لَّها لعاضواسِ ت
لَلِ اِإلميح أَى نم هريخى يتقِ حالَئُءوسِ الْخلَى رع ةاميالْق موي اللَّه اهعد هلَيع رقْدايهسلْباَء يش ان.« 

 

1029. Səhl ibn Muaz ibn Ənəs əl-Cuhəni atasından � rəvayət edir ki, Allah 
Elçisi � belə buyurdu: “Kim geyinmək iqtidarında olduğu bir libası Allah 
üçün təvazökarlıq edib tərk edərsə, Allah onu Qiyamət günü iman 
libaslarından istədiyini seçməsi üçün məxluqlarının qarşısına çağıracaq”.2 
 

Ədalətli olmaq 
 

١٠٣٠ - نع دبنِ اِهللا عرٍو بمغُ ، علبي بِه بِيإِنَّ:  قَالَ ، وسلم عليه اهللا صلى الن نيقِْسطالْم دنلَى اِهللا عع ابِرنم نورٍ من ، ننيِ عمي 
 .ولُوا وما وأَهليهِم حكْمهِم في يعدلُونَ الَّذين ، يمني يديه وكلْتا ، الرحمن

 

1030. Abdullah ibn Amr � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Ailələrinə və məsuliyyət daşıdıqlarına hökm verməkdə ədalətli olanlar 
(Qiyamət günü) nurdan olan minbərlərin üzərində ər-Rahmənin � sağ 
tərəfində olacaqlar. Onun hər iki Əli sağdır”.3 
 

Allah barəsində gözəl zənn 
 

 قَبلَ وفَاته بِثَلَاث يقُولُ لَا يموتن أَحدكُم إِلَّا وهو يحِسن بِاللَّه الظَّن صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمسمعت النبِي  عن جابِرٍ قَالَ - ١٠٣١
 

1031. Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Mən vəfatından üç gün əvvəl 
Allah Elçisinin � belə dediyini eşitdim: “Sizdən biriniz Allah barəsində 
gözəl zənn bəsləyərək ölsün”.4 

                                                 
1 Əhməd, 292, 309, 316. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 2894.  
2 ət-Tirmizi, 2481, 2669. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 718. 
3 Muslim, 1827, 3406, 4825. 
4 Muslim, 2877, 5124, 7410. 
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Asanlaşdırın1 
 

١٠٣٢ -  بِيقَالَ: قَالَ الن كالم نب سأَن تعمسلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهصسعالَ توا ورسوا.: يفِّرنوا وال تكِّنسوا، ور 

 
1032. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Peyğəmbər � belə 
buyurdu: “Asanlaşdırın, çətinləşdirməyin! Rahatlaşdırın, nifrət oyatma-
yın!”.2 
 

١٠٣٣ - نةَ أَبِي عريرلُ قَالَ: قَالَ هوسلَّى اللَّ اِهللا رصلَّمسو هلَيع ه: »نماً أَقَالَ ملساُهللا أَقَالَ م هتثْرع موي ةاميالْق«. 
 
1033. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Kim bir müsəlmanın 
ondan aldığı malı ticarət baş tutduqdan sonra alıcının xahişi ilə geri 
götürərsə, Allah Qiyamət günü onun günahlarından keçər”.3 
 

١٠٣٤ - نانَ عثْمنِ عفَّانَ بقَالَ ع تعمولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صلَ يخأَد لَّ اللَّهجو زةَ عنلًا الْججلًا كَانَ رهس 
  ياومقْتض وبائعا و قَاضيا مشترِيا

 
1034. Rəvayət edilir ki, Osman ibn Əffan � demişdir: “Mən Allah Elçisinin 
� belə buyurduğunu eşitmişəm: “Allah � asanlaşdıran müştərini, satıcını, 
haqqı (borcunu) ödəyəni və haqqını (borcunu) mülayimliklə tələb edən 
kimsəni Cənnətə salar”.4 
 

١٠٣٥ - نةَ أَبِي عريرنِ هع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص :نا كَانَ منيا هنا لَيقَرِيب همرح لَى اللَّهارِ عالن.  
 

                                                 
1 İnsanları əziyyətə salmaq, ələlxüsus da, dini məsələləri çətinləşdirmək qadağandır. Dini 
çətinləşdirən hər kəsin aqibətinin çox pis olacağı barədə Peyğəmbər � üç dəfə təkrar-təkrar belə 
buyurmuşdur: “(Allahın asan buyurduğu bu dini) çətinləşdirən kimsələr həlak oldular!” 
(Muslim, 2670, 4823, 6955). Peyğəmbər � müsəlmanlara İslam dinini insanlara öyrətməyi, lakin 
onu öyrədərkən insanları əziyyətə salmamağı, onları həddən artıq yükləməməyi, əksinə, onlara 
İslam ayinlərinin yerinə yetirilməsinin asan yollarını öyrətməyi buyurur. Hədislərin birində 
Peyğəmbər � İslam dininin asan bir din olduğunu xəbər verib demişdir: “Həqiqətən, bu din 
asandır. Dini çətinləşdirən elə bir kimsə yoxdur ki, din onu üstələməsin”. (əl-Buxari, 39); digər 
bir hədisdə rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Peyğəmbərə � iki şeydən birini seçmək təklif 
edildikdə – günah işlər istisna olmaqla – həmişə daha asan olanını seçərdi. Günah iş görmək 
təklif olunduqda isə o, bundan hamıdan çox çəkinərdi” (əl-Buxari, 3296, 3560). 
2 əl-Buxari, 5660, 6125. 
3 İbn Macə, 2199, 2283. Hədis səhihdir. Bax: İrvaul-Ğalil, 1334. 
4 ən-Nəsəi “Sunən” 4696, 4713. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1181. 
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1035. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Kim 
asanlaşdırar, xoş və mülayim olarsa, Allah ona Cəhənnəmi haram edər”.1 
 

Nemətlərə itaət etməklə nail olmaq olar 
 

١٠٣٦ - نفَةَ عذَيقَالَ ح :قَام بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها صعفَد ،اسوا: فَقَالَ النلُمه ،لُوا إِلَيفَأَقْب هوا إِلَيلَسذَا: فَقَالَ فَجولُ هسر 
بر نيالَمرِيلُ الْعجِب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَثَ صي ني فعور هالَ أَن وتمت فْسى نتلَ حكْمتسا، تقَهإِنْ رِزطَأَ وا، أَبهلَيقُوا عفَات اللَّه 

 .بِطَاعته إِالَّ عنده ما ينالُ الَ اللَّه فَإِنَّ اِهللا بِمعصية تأْخذُوه أَنْ الرزقِ استبطَاُء يحملَنكُم والَ الطَّلَبِ، في وأَجملُوا

 
1036. Rəvayət edilir ki, Huzeyfə � demişdir: “Peyğəmbər � ayağa qalxaraq 
insanları çağırıb dedi: “Mənə tərəf gəlin!” Onlar Peyğəmbərə � yaxınlaşıb 
oturdular. O buyurdu: “Bu, aləmlərin Rəbbinin elçisi Cəbraildir �, mənə 
vəhy etdi ki, geciksə belə, heç kəs ruzisi tamamlanmamış ölməz. Allahdan 
qorxun və ruzi axtardıqda halalını axtarın. Ruzinin gecikməsi sizi onu 
Allaha asiliklə əldə etməyə vadar etməsin. Həqiqətən, Allah yanında olanı 
(Allahın nemətlərini) yalnız Ona itaət etməklə əldə etmək olar“.2 
 

بِها طُعمةً من الدنيا  إِنَّ الْكَافر إِذَا عملَ حسنةً أُطْعم صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعن رسولِ اللَّه  عن أَنسِ بنِ مالك أَنه حدثَ - ١٠٣٧
لَى طَاعا عيني الدقًا فرِز هبقعيو ةري الْآخف هاتنسح لَه رخدي فَإِنَّ اللَّه نمؤا الْمأَموهت 

 

1037. Ənəs � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: “Kafir bir 
yaxşılıq etdikdə ona bir dünya neməti verilir. Möminə gəlincə, Allah onun 
yaxşılıqlarını (yaxşı əməllərinin savabını) Axirətə saxlayır. Bununla yanaşı, 
itaətinə görə ona dünyada da ruzi verir”.3 
 

إِنَّ اللَّه لَا يظْلم مؤمنا حسنةً يعطَى بِها في الدنيا ويجزى  لَيه وسلَّمصلَّى اللَّه عقَالَ رسولُ اللَّه  عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ - ١٠٣۸
 لَه حسنةٌ يجزى بِها إِلَى الْآخرة لَم تكُنبِها في الْآخرة وأَما الْكَافر فَيطْعم بِحسنات ما عملَ بِها للَّه في الدنيا حتى إِذَا أَفْضى 

 
1038. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Şübhəsiz ki, Allah möminə etdiyi yaxşılığa görə zülm etməz, 
ona həm dünyada, həm də Axirətdə əvəzini verər. Kafirə gəlincə isə, ona 

                                                 
1 əl-Hakim, 435; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 8122, 8123. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6484. 
2 əl-Bəzzər, 2914. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1702. 
3 Muslim, 2808, 5023, 7268. 
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Allah üçün etdiyi yaxşı əməllərə görə bu dünyada ruzi verilər, Axirətdə isə 
əvəzi veriləcək heç bir yaxşı əməli qalmaz”.1 
 

Qohumlarla əlaqələri birləşdirən 
 

١٠٣۹ -  بِيلٌ النجى رةَ قَالَ: أَتريرأَبِي ه نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص سا رفَقَالَ: ي ِسنأُحونَ، وقْطَعيو ملُهةً أَصابي قَرإِنَّ ل ،ولَ اللَّه
 مِسفُّها تمقُولُ كَأَنا تكَانَ كَم نقَالَ: لَئ ،مهنع لُمأَحو لَيلُونَ عهجيِسيئُونَ، ويو هِمهِإِلَيلَيع ظَهِري اللَّه نم كعالُ مزالَ يلَّ، والْم م

.كلَى ذَلع تما دم   
 
1039. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdi: “Bir nəfər Peyğəmbərin � 
yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi, mənim qohumlarım var. Mən onlarla 
əlaqə saxlayıram, onlar isə (mənimlə) əlaqəni kəsirlər, mən onlara yaxşılıq 
edirəm, onlar isə (mənə) pislik edirlər, onlar mənimlə kobud rəftar edirlər, 
mən isə onlarla mülayim danışıram”. Peyğəmbər � dedi: “Əgər dediyin 
kimidirsə, onda, sanki sən onlara isti kül yedirdirsən. Bu rəftarın davam 
etdikcə, sənin yanında onlara qarşı Allah tərəfindən bir köməkçi olar2”.3 
 

١٠٤٠ -  نسِعنِ أَنب كالقَالَ م: تعمولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صي: »نم هرطَ أَنْ سسبي لَه قُهرِز أَ أَوسني ى لَهف 
لْ أَثَرِهصفَلْي همحر«.  

 
1040. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə dediyini eşitmişəm: “Kim ruzisinin artmasını və ömrünün uzanmasını 
istəyirsə, qohumları ilə əlaqə saxlasın”.4 
 

١٠٤١ - حلَ رصوو ،هبقَى رنِ اتقَالَ: م رمنِ عنِ ابع.لُهأَه هبأَحو ،الُهى مثَرو ،هلي أَجئَ فسن ،هم 

 
1041. Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Kim Rəbbindən qorxar və 
qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirərsə, onun əcəli yubadılar, var-dövləti 
artar və əhli onu sevər1”.2 
                                                 
1 Muslim, 2808, 5022, 7267. 
2 Yəni sən bu gözəl rəftarınla savab qazanırsan, onlar isə günaha batırlar. Beləliklə də, sən onları 
utandırmış və sənin yanında başıaşağı etmiş olursan. Qohum əlaqəni kəssə də, pislik etsə də, 
kobud rəftar etsə də, onlarla əlaqə saxlamaq yalnız insanın özünə fayda verər və onlar bu 
yaramaz əxlaqları ilə mömin adama heç bir zərər yetirə bilməzlər. Bu, dəlildir ki, Allah 
qohumlarla əlaqə saxlayan mömini qoruyar.  
3 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 52. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 4924. 
4 əl-Buxari, 1925, 2067; Muslim, 4638, 6687. 
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١٠٤٢ - نلٍ عهنِ سرِو بملَ اِهللا  عوسر تعمقَالَ: سلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ: صي « يةٌ فبحالِ، مي الْماةٌ فثْرم ةابلَةُ الْقَرص
 ».اَألهلِ، منسأةٌ في اَألجلِ

 
1042. Rəvayət edilir ki, Amr ibn Səhl � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə dediyini eşitmişəm: “Qohumluq əlaqələrini möhkəmlətmək malı 
çoxaldır, ailədə mehribanlıq yaradır və ömrü uzadır”.3 
 

Küsülüləri barışdırmaq 
 

١٠٤٣ -  بِينِ الناِء، عدرأَبِي الد نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهئُ«قَالَ:  صب؟أَالَ أُنقَةدالصامِ ويالصو الَةالص نلَ مأَفْض ةجربِد قَالُوا:  »كُم
 .»صالَح ذَات الْبينِ، وفَساد ذَات الْبينِ هي الْحالقَةُ«بلَى، قَالَ: 

 
1043. Əbu əd-Dərdə � rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər � (səhabələ-
rindən): “Sizə namazdan, orucdan və sədəqədən daha fəzilətli bir dərəcə4 
barədə xəbər verimmi?”– deyə soruşdu. Səhabələr: “Bəli!”– deyə cavab 
verdikdə o buyurdu: “Tərəflərin arasını düzəltməkdir! Dostların arasını 
vurmaq isə dəlləklikdir5”.6 
 

Qəlb nə ilə yumşalır? 
 

١٠٤٤ - نةَ أَبِي عريرلًا أَنَّ هجكَا رولِ إِلَى شسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةَ صوقَس فَقَالَ قَلْبِه إِنْ لَه تدأَر لْيِنيت قَلْبِك مفَأَطْع 
نيكسالْم حسامو أْسيمِ رتالْي  

 

                                                                                                                                 
1 Burada əhli-əyalının onu sevməsi, Allahın onu sevməsi deməkdir. Belə ki, Allah Öz mömin 
bəndəsini sevdiyi zaman yer əhlinə də onu sevdirir. Bu xüsusda, Uca Allah buyurur: “İman 
gətirib yaxşı işlər görənlər üçün Mərhəmətli (Allah qəlblərdə) bir sevgi yaradacaq” (Məryəm, 
96). 
2 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 58, 59. Əsər həsəndir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 43. 
3 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 7810. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3768. 
4 Burada namaz, oruc və sədəqə deyildikdə, vaciblər yox, nafilələr nəzərdə tutulur. 
5 Dəllək ülgüclə saçları qırxdığı kimi, bu pis xislət də dinə xələl gətirir. ət-Teybi � bu sözü izah 
edərkən demişdir: “Ülgüc saçı qırxdığı kimi nifrət də dini zəiflədir. Həqiqətən də, nifrət 
müsəlmanların dində zəifləmsinə böyük təsir göstərir”. (Tuhfətul-Əhvəzi). Müsəlmanlar ara-
sında nifrət artdıqca, müsəlmanlıq da zəifləyir. Bu nifrəti isə yalnız Allahın və Onun peyğəm-
bərinin � buyurduqlarını yerinə yetirmək – Quran və Sünnəyə əməl etmək aradan qaldıra bilər. 
İmam Malik � demişdir: “Bu ümmətin əvvəli nə ilə islah olmuşsa, axırı da yalnız onunla islah 
ola bilər”. (Qaidətul-Cəliyyə, səh. 53-62). 
6 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 391. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 2595. 
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1044. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, bir kişi qəlbinin sərtliyindən Allah 
Elçisinə � şikayət etdi. Allah Elçisi � ona buyurdu: “Qəlbinin yumşal-
masını istəyirsənsə, yoxsullara yemək yedirt və yetimin başına sığal çək!”1 
 

Dul qadınlara, kasıblara və yetimlərə əl tutan  
 

١٠٤٥ - ريرأَبِي ه نع بِينِ النةَ، علَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي «: صكَالَّذو ،بِيلِ اللَّهي سف داهجنيِ كَالْماكسالْمو لَةملَى اَألري عاعالس
 .»يصوم النهار ويقُوم اللَّيلَ

 
1045. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Dul 
qadınlara2 və kasıblara əl tutan kimsə Allah yolunda vuruşan mücahidə, 
həmçinin gündüzlər oruc tutub gecələr namaz qılan kimsəyə bənzəyir”.3 
 

 على والساعى اجلنة يف لغريه او له اليتيم وكافل أنا« يقول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اهللا رسول مسعت قالت عائشة عن - ١٠٤٦
 »اهللا سبيل يف كااهد واملسكني األرملة

 
1046. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Mən və özünün və ya başqasının yetiminə himayədarlıq edən şəxs 
Cənnətdə birlikdə olacağıq. Dullara və yoxsullara kömək edən isə Allah 
yolunda olan mücahid kimidir”.4 
 

١٠٤٧ -  نلٍعهولُ قَالَ: قَالَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها« صلُ أَنكَافيمِ وتي الْيف ةنكَذَا الْجه« ارأَشو ةاببطَى بِالسسالْوو 
جفَرا ومهنيئًا بيش.  

 
1047. Rəvayət edilir ki, Səhl � demişdir: “Allah Elçisi � orta barmağı ilə 
işarə barmağını yan-yana, azacıq aralı tutub demişdir: “Mən və yetimin hi-
mayədarı Cənnətdə belə (bu iki barmaq kimi) olacağıq”.5 
                                                 
1 Əhməd, 7576. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 854. 
2 Burada söhbət əri ölmüş, yaxud ərindən boşanmış və heç bir himayədarı olmayan qadından 
gedir. Və əgər bu qadının yanında övladı varsa, ona baxan adam onun övladına da baxmış olur. 
Bundan da İmam Buxarinin nə üçün bu fəsildə bu hədisi nəql etdiyi aydın olur. Dul qadına və 
kasıba qayğı göstərmək barədə varid olmuş digər hədisdə Abdullah ibn Əbu Əufə � demişdir: 
“Allah Elçisi � çox vaxt zikr edər, boş sözlər danışmaz, namazı uzadar, xütbəni isə qısa edər, 
üstəlik, dul qadınlara və kasıblara baş çəkib, onların ehtiyaclarını ödəməyi özünə ar bilməzdi” 
(ən-Nəsəi “Sunən” 1414, 1425. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 5005). 
3 əl-Buxari, 4934, 5353; Muslim, 5295, 7659. 
4 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 4742. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1476. 
5 əl-Buxari, 4892, 5304. 
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وهم  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّممع قَومه، فَسمعهم النبِي  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّموفَد إِلَى النبِي  حدثَنِي هانِئُ بن يزِيد، أَنه لَما - ١٠٤۸
 بِيالن اهعكَمِ، فَدبِأَبِي الْح هونكَنيلَّمسو هلَيع لَّى اللَّها«فَقَالَ:  ص وه كَمِ؟إِنَّ اللَّهبِأَبِي الْح تيكَنت مفَل ،كْمالْح هإِلَيو ،كَمقَالَ:  »لْح

ما لَك من «، ثُم قَالَ: »ما أَحسن هذَا«الَ، ولَكن قَومي إِذَا اختلَفُوا في شيٍء أَتونِي فَحكَمت بينهم، فَرضي كالَ الْفَرِيقَينِ، قَالَ: 
؟الْوقَالَ:  »لَد ،انِئو هنب ،ملسمو ،اللَّه دبعو ،حيري شل :؟«قُلْتمهرأَكْب نقَالَ:  »فَم ،حيرش :حٍ«قُلْتيرو شأَب تفَأَن« ا لَهعدو ،

.هلَدوو  بِيالن عمسولَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ونَ رمسا يمقَو بِيرِ، فَقَالَ النجالْح دبع :مهنلًا مجلَّمسو هلَيع لَّى اللَّه؟«: صكما اسم« 
 لَّى اللَّه علَيه وسلَّمصقَالَ شريح: وإِنَّ هانِئًا لَما حضر رجوعه إِلَى بِالَده أَتى النبِي  .»الَ، أَنت عبد اللَّه«قَالَ: عبد الْحجرِ، قَالَ: 

  .»علَيك بِحسنِ الْكَالَمِ، وبذْلِ الطَّعامِ«فَقَالَ: أَخبِرنِي بِأَي شيٍء يوجِب لي الْجنةَ؟ قَالَ: 
 

1048. Rəvayət edilir ki, Hani ibn Yəzid � demişdir: “Mən öz qövmümlə 
birgə Peyğəmbərin � yanına gəldikdə, Peyğəmbər � həmqəbilələrimin 
məni Əbul-Həkəm çağırdıqlarını eşitdi. Onda, Peyğəmbər � məni çağırıb 
dedi: “Əl-Həkəm ancaq Allahdır, hökm də yalnız Ona məxsusdur. Elə isə, 
nə üçün özünə Əbul-Həkəm ləqəbi götürmüsən?!” Mən dedim: “Yox. 
Fəqət qövmüm arasında ixtilaf düşdüyü zaman onlar mənim yanıma gəlir, 
mən də onların arasında hökm verirəm. Beləliklə də, hər iki tərəf bu hökm-
dən razı qalır. Peyğəmbər � dedi: “Bu nə gözəldir!” Sonra soruşdu: “Övla-
dın varmı?” Mən dedim: “Haninin oğulları Şureyh, Abdullah və Muslim-
dir.” Peyğəmbər � soruşdu: “Onların ən böyüyü hansıdır?” Mən dedim: 
“Şureyhdir”. Peyğəmbər � mənə: “Elə isə, sən Əbu Şureyhsən”– deyə bu-
yurdu. 1  Sonra həm mənim üçün, həm də övladlarım üçün dua etdi. 
Peyğəmbər � bir qövmün özlərindən olan biri kişini Abdulhəcər2 çağır-
dıqlarını eşitdi. Peyğəmbər � həmin kişidən: “Adın nədir?”– deyə 
soruşdu. Adam: “Abdulhəcərdir”– deyə cavab verdi. Peyğəmbər � də ona 
belə buyurdu: “Xeyr, sən Abdullahsan”. Şureyh dedi: “(Atam) Hani 
yurduna qayıtmaq üçün hazırlıq gördüyü zaman Peyğəmbərin � yanına 
gəlib dedi: “De görüm, mən nə edim ki, Cənnət mənə vacib olsun?” 
Peyğəmbər � dedi: “Xoş söz söylə və (ehtiyacı olanlara) çoxlu yemək ver”.3 

                                                 
1 Bu, dəlildir ki, adama “Əbul-Həkəm” kunyəsi vermək qadağandır, çünki “əl-Həkəm” Allahın 
adlarından biridir. Elə bu səbəbdən də, Peyğəmbər � Hani ibn Yezidə � özünə belə kunyə 
götürməyi qadağan etmişdir.  
2 Abdulhəcər - daşın qulu deməkdir. Allahdan qeyrisinin qulu olduğunu iddia etmək Allaha 
şərik qoşmaq sayılır. Allaha şərik qoşmaq isə ən böyük günahdır. Bundan aydın olur ki, insana 
belə ad qoymaq haramdır.  
3 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 811; İbn Hibban, 1937-1938. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-
Mufrad, 627. 
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Bir gün ərzində cəm olan xislətlər 
 

قَالَ أَبو بكْرٍ: أَنا، قَالَ:  »من أَصبح الْيوم منكُم صائما؟«: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمي هريرةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه عن أَبِ - ١٠٤۹
من أَطْعم الْيوم «قَالَ أَبو بكْرٍ: أَنا، قَالَ:  »يوم جنازةً؟من شهِد منكُم الْ«قَالَ أَبو بكْرٍ: أَنا، قَالَ:  »من عاد منكُم الْيوم مرِيضا؟«

مٍ، إِالَّ دخلَ ما اجتمع هذه الْخصالُ في رجلٍ في يو«قَالَ:  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ مروانُ: بلَغنِي أَنَّ النبِي  قَالَ أَبو بكْرٍ: أَنا. »مسكينا؟
 .»الْجنةَ

 

1049. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Bir gün Allah Elçisi � 
səhabələrindən soruşdu: “Sizlərdən kim bu gün oruc tutub?” Əbu Bəkr 
dedi: “Mən.” Yenə soruşdu: “Sizlərdən kim bu gün xəstəyə baş çəkib?” 
Əbu Bəkr dedi: “Mən.” Yenə soruşdu: “Sizlərdən kim bu gün dəfndə 
iştirak edib?” Əbu Bəkr dedi: “Mən.” Yenə soruşdu: “Kim bu gün kasıba 
yemək verib?” Əbu Bəkr dedi: “Mən”. Mərvan demişdir: “Mənə xəbər 
vermişlər ki, Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: “Kimdə bir gün ərzində bu 
xislətlər cəm olarsa, o, Cənnətə daxil olar1”.2 
 

Möminin qəlbi necə olmalıdır? 
 

١٠٥٠ - نع دبنِ اِهللا عرٍو بميلَ: قَالَ علِ قوسراِهللا ل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :اسِ أَيلُ؟ النومِ كُلُّ« :قَالَ أَفْضمخوقِ الْقَلْبِ، مدص 
انقَالُوا. »اللِّس :وقدص اناللِّس رِفهعا نفَم وممخقَالَ الْقَلْبِ؟ م: »وه :يقالت ،يقالَ الن إِثْم يهالَ فو يغالَ بلَّ والَ غو دسح«. 

 

1050. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr � demişdir: “Allah Elçisindən 
� soruşdular: “Hansı insanlar ən fəzilətlidir?” O buyurdu: “Məxmum 
qəlbli və düz danışan mömin”. Səhabələr dedilər: “Düz danışanı bilirik, 
bəs “məxmum qəlbli” nədir?” Allah Elçisi � buyurdu: “Allahdan qorxan, 
tərtəmiz, içində nə günah, nə zülm, nə kin-küdurət, nə də həsəd olmayan 
qəlbdir”.3 
 

١٠٥١ - نبةَ أَبِي عنوالَنِي عالْخ هفَعرإِلَى ي بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالَى ِهللا إِنَّ«: قَالَ صعةً تآنِي نلِ مضِ، أَهةُ اَألرآنِيو كُمبر 
قُلُوب هادبع ،نيحالا الصهبأَحاأَ ونها لْيأَرِقُّهو«. 

                                                 
1 Bu hədis mömin adamı fürsət tapdıqca gün ərzində oruc tutmağa, xəstəyə baş çəkməyə, 
dəfndə iştirak etməyə, kasıba yemək verməyə, beləliklə də, Cənnəti qazanmağa təşviq edir. Belə 
hədislərə rast gəldikdə, onlara heç olmasa, bir dəfə əməl etmək lazımdır ki, hədisdə zikr olunan 
xeyirə nail olasınız. Amr ibn Qeys � demişdir: “Bir hədis eşitdiyin zaman ona heç olmasa, bir 
dəfə əməl et ki, hədisə əməl edənlərdən sayılasan” (Hilyətul-Əuliya, 5/102).  
2 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 515. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 88.  
3 İbn Macə, 4216, 4356. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 948. 
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1051. Əbu İnəbə əl-Xauləni � Peyğəmbərə � isnad edərək belə buyur-
muşdur: “Yer əhlindən Uca Allaha məxsus olan qablar var. Rəbbinizin 
qabları Onun əməlisaleh qullarının qəlbləridir. Onlardan Allaha ən sevimli 
olanı isə ən yumşaq və zərif olanıdır”.1 
 

Məscid tikməyin fəziləti 
 

١٠٥٢ -  نفَّانَ عع نانَ بثْمولِ قَالَ عسالر جِدسى منب نيح يهاسِ فلِ النقَو دنعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى : صإِنو ،متأَكْثَر كُمإِن
 بِىالن تعمسلَيع لَّى اللَّهصلَّمسو قُولُ هي: »ةنى الْجف ثْلَهم لَه ى اللَّهنب ،اللَّه هجو ى بِهغتبا يجِدسى منب نم.« ..»نى منا بجِدسم 

ذْكَري اللَّه يهى فنب لَّ اللَّهجو زع ا لَهتيي بف ةنالْج«.  
 
1052. Rəvayət edilir ki, Osman ibn Əffan � Peyğəmbərin � məscidini yeni-
dən tikdiyi zaman insanların onun haqqında söylədiklərinə (etiraz edib) 
demişdir: “Siz (mənim işimə) çox müdaxilə edirsiniz. Halbuki mən 
Peyğəmbərin � belə dediyini eşitmişəm: “Kim Allahın Üzünü diləyərək 
bir məscid tiksə, Allah onun üçün Cənnətdə buna bənzər (bir ev) tikər”.2 
Digər rəvayətdə deyilir: “Kim Allahın adı yad edilən məscid tikərsə, Allah 
� onun üçün Cənnətdə ev bina edər”.3 
 

Müsəlmanı köləlikdən azad edənin mükafatı 
 

١٠٥٣ -  نةَ يأَبِعريرقَالَ ه بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها« :صملٍ أَيجر قتأً أَعرا امملسقَذَ منتاس وٍ بِكُلِّ اللَّهضع هنا موضع هنم نم 
  .»النارِ

 
1053. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Peyğəmbər � belə 
buyurdu: “Kim bir müsəlmanı köləlikdən azad edərsə, Allah azad olan 
adamın hər əzasına görə azad edən adamın bir əzasını Cəhənnəm odun-
dan xilas edər”.4 
 

İnsanları İslama dəvət et! 
 

١٠٥٤ -  نلِعهنِ سب دعس  هأَنعمس بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص قُولُي موي ربيخ: »نيطةَ ُألعايالً الرجر حفْتي لَى اللَّهع هيدي« .
                                                 
1 ət-Tabərani “Müsnəduş-Şəmiyyin” 480. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 2163. 
2 əl-Buxari, 431, 450; Muslim, 5297, 7661. 
3 ən-Nəsai “Sunən” 681, 688, 696. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 3385. 
4 əl-Buxari, 2333, 2517; Muslim, 2778, 3871. 
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 فى فَبصق لَه، فَدعى فَأَمر عينيه، يشتكى فَقيلَ »؟على أَين« :فَقَالَ يعطَى أَنْ يرجو وكُلُّهم فَغدوا يعطَى، أَيهم لذَلك يرجونَ فَقَاموا
،هينيأَ عرفَب هكَانى متح هكَأَن لَم كُني ٌء بِهىفَقَالَ ش ملُهقَاتى نتوا حكُونا يثْلَنلَى« :فَقَالَ .مع كلى رِستزِلَ حنت ،هِمتاحبِس ثُم 
مهعالَمِ، إِلَى اداِإلس مهبِرأَخا وبِم يجِب ،هِملَيع اللَّهى َألنْ فَودهي لٌ بِكجر داحو ريخ لَك نرِ مممِ حعالن«.  

 
1054. Rəvayət edilir ki, Səhl ibn Səd � Peyğəmbərin � Xeybər döyüşündə 
belə dediyini eşitmişdir: “Mən bu bayrağı elə bir adama verəcəyəm ki, 
Allah onun əli ilə (müsəlmanlara) qələbə bəxş edəcək”. Əshabdan hər biri 
bayrağın ona veriləcəyinə ümid edərək qalxıb getdi. Səhəri gün Peyğəmbə-
rin � yanına gəldikdə onlardan hər biri bayrağın ona veriləcəyinə ümid 
edirdi. Amma Peyğəmbər �: “Əli haradadır?”– deyə soruşdu. Ona dedilər 
ki, Əlinin gözləri ağrıyır. Onda Peyğəmbər � onun çağırılmasını əmr etdi. 
Peyğəmbər � Əlinin gözlərinə yüngülcə tüpürdü və onun gözləri sağaldı, 
elə bil heç ağrımırdı. Sonra Əli dedi: “(Xeybərlilər) bizim kimi (müsəlman) 
olanadək onlarla vuruşacağıq”. Peyğəmbər � buyurdu: “Onların yurduna 
gedib çatanadək tələsmə, sonra 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”.1 
 

١٠٥٥ - نةَ أَبِى عريرولَ أَنَّ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص »نا معى إِلَى ددكَانَ ه لَه نرِ مثْلُ اَألجورِ مأُج نم هبِعالَ ت 
قُصني كذَل نم مورِهئًا أُجيش موا نعإِلَى د الَلَةكَانَ ض هلَيع نثْلُ اِإلثْمِ مآثَامِ م نم هبِعالَ ت قُصني كذَل نم هِمئًا آثَاميش«. 

 
1055. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Kim 
doğru bir yola dəvət edərsə, ona tabe olanların mükafatı qədər əcr verilər 
və ona tabe olanların mükafatından bir şey əksilməz. Hər kim də bir 
zəlalətə dəvət edərsə, ona tabe olanların günahı qədər günahı olar və ona 
tabe olanların günahından heç bir şey əksilməz”.2 
 

Xeyrin yolunu göstərənin savabı 
 

١٠٥٦ - ع ولِ اللَّهسابِ إِلَى رراَألع نم اساَء نقَالَ ج اللَّه دبنِ عرِيرِ بج نلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوَء  صأَى سفَر وفالص هِملَيع
ثُم إِنَّ رجالً من اَألنصارِ جاَء  -قَالَ  -رئى ذَلك فى وجهِه حالهِم قَد أَصابتهم حاجةٌ فَحثَّ الناس علَى الصدقَة فَأَبطَئُوا عنه حتى 

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر هِهجى وف وررالس رِفى عتوا حعابتت ثُم راَء آخج رِقٍ ثُمو نم ةربِصلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »ى اِإلسف نس نالَمِ م
ٌء وىش مورِهأُج نم قُصنالَ يا ولَ بِهمع نرِ مثْلُ أَجم لَه بكُت هدعا بلَ بِهمةً فَعنسةً حنا سلَ بِهمئَةً فَعيةً سنالَمِ سى اِإلسف نس نم

                                                 
1 əl-Buxari, 2942, 4210; Muslim, 2406, 4423, 6376.  
2 Muslim, 2674, 4831, 6980. 
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الَ يا ولَ بِهمع نرِ مثْلُ وِزم هلَيع بكُت هدعٌءبىش مارِهزأَو نم قُصن.« ..»نلَّ ملَى درٍ عيخ ثْلُ فَلَهرِ مأَج هلفَاع«. 
 
1056. Rəvayət edilir ki, Cərir ibn Abdullah � demişdir: “Bədəvi ərəblər 
Allah Elçisinin � yanına gəldilər. Onların əyinlərində yundan əba var idi 
və zahirdən ehtiyac içində olduqları hiss olunurdu. Allah Elçisi � onların 
acınacaqlı vəziyyətdə olduqlarını görəndə camaatı onlara köməklik etmə-
yə çağırdı, lakin heç kəs yerindən tərpənmədi və Allah Elçisinin � əhvalı 
dəyişdi. Bu dəmdə ənsardan olan bir kişi balaca bir torbada gümüş pullar 
gətirdi. Onun ardınca digər səhabələr də əllərindən gələn köməkliyi gös-
tərdilər. Allah Elçisinin � 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 əməl edənlərin günahı qədər günah yazılar”. 1  Digər 
rəvayətdə deyilir: “Xeyri göstərənə onu edənin savabı qədər savab var”.2 
 

Dilinə hakim ol! 
 

: طُوبى لمن ملَك لسانه، صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعن ثَوبانَ مولَى رسولِ اِهللا  - ١٠٥۸
هيئَتطلَى خكَى عبو ،هتيب هعسوو. 

 
1058. Allah Elçisinin � azad etdiyi kölə Səubən � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Dilinə hakim olana, evi geniş olana3 və öz günahına görə 
ağlayana Tubə olsun!”4 
 

١٠٥۹ - اللَّه دبنِ عرِيرِ بج نع  ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ رع لَّى اللَّهصلَّمسو هلَي.ريالْخ مرحي فْقالر مرحي نم : 
 
1059. Rəvayət edilir ki, Cərir ibn Abdullah � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim mülayimlikdən məhrum olarsa, xeyirdən məhrum olar!5”1 

                                                 
1 Muslim, 4830, 6975. 
2 Muslim, 3509, 5007. 
3 İnsanların şərindən qorunmaq üçün evində qərar tutan şəxs nəzərdə tutulur. 
4 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 2340, “Mucəmus-Sağir” 212. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-
Cami, 3929.  
5 Burada “xeyirdən” deyildikdə, həm bu dünyadakı, həm də Axirətdəki xeyir nəzərdə tutulur. 
Məsələn, əgər ən gözəl işlərdən biri ilə – dəvətlə məşğul olan kimsə öz işində sərtlik göstərərsə, 
bunun xeyir-bərəkətindən məhrum olar və ətrafındakılar ondan üz döndərərlər. Uca Allah 
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: علَيك بِالرفْقِ، فَإِنه الَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّملَت: كُنت علَى بعريٍ فيه صعوبةٌ، فَقَالَ النبِي عن عائشةَ رضي اللَّه عنها قَا - ١٠٦٠
.هانٍء إِال شيش نم عزنالَ يو ،هانٍء إِال زيي شكُونُ في 

 

1060. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən bir dəvənin üstündə ikən 
dəvə tərslik etdi (və mən onu vurmağa başladım). Onda Peyğəmbər � 
dedi: “(Onunla) yumşaq davran!2 Həqiqətən də, yumşaqlıq (hansı) bir işdə 
olarsa, onu ancaq gözəlləşdirər, nədən gedərsə, onu ancaq alçaldar”.3 
 

Müsəlman qardaşın haqqını qorumağın fəziləti 
 

١٠٦١ -  بِىنِ الناِء عدرأَبِى الد نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ  ص» موي ارالن هِهجو نع اللَّه در يهضِ أَخرع نع در نم
ةاميالْق.«...»ةيببِالْغ يهأَخ ضرع نع ذَب نارِ مالن نم قَهتعأَنْ ي لَى اللَّها عقكَانَ ح.« 

 
1061. Əbu əd-Dərdə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kim 
qardaşının şərəfini qoruyarsa, Qiyamət günü Allah onun üzünü Cəhən-
nəm alovundan qoruyar”.4 Digər rəvayətdə belə deyilir: “Kim qeybində 
qardaşının şərəfini qoruyarsa, onu Cəhənnəmdən azad etmək Allahın 
üzərinə bir haqq olar”.5 
 

                                                                                                                                 
Quranda Öz Rəsuluna � belə buyurur: “Allahın mərhəməti sayəsində sən onlarla mülayim 
rəftar etdin. Əgər sən kobud və daş qəlbli olsaydın, onlar hökmən sənin ətrafından dağılışar-
dılar” (Ali-İmran, 159); digər ayədə Allah Musaya � və Haruna � buyurur: “Fironun yanına 
gedin. Çünki o, həddini aşmışdır. Onunla yumşaq danışın. Bəlkə, öyüd-nəsihət qəbul etsin, 
yaxud qorxsun!” (Ta ha, 43-44).  
1 Muslim, 2592, 4694, 6763. 
2 İslam dini bizə nəinki insanlarla, hətta heyvanlarla belə mülayim rəftar etməyi buyurur. Bir 
gün Abdur-Rəhman əs-Sədi � bədəvilərdən birinin yanından keçərkən baxır ki, adam öz 
eşşəyini bərk döyür. Yaxınlaşıb deyir: 
– Ay kişi, bu heyvanı niyə vurursan, yazıq deyil? 
– Bu qanmaz heyvan sözümə baxmır. Yerindən tərpənmir ki, tərpənmir. 
– Heyvanla yumşaq davransan, sözünə baxar. 
– Dəfələrlə cəhd etmişəm, heç nə alınmayıb. 
– Çəkil qırağa, mən heyvanla necə rəftar etməyi sənə öyrədim. 
Sonra şeyx uzunqulağa yaxınlaşıb onun başına sığal çəkir, onu tumarlayır və ovsarından tutub 
o kişinin yanına gətirir. Bunu görəndə, kişi deyir: “Şeyx, eşşək də bilir ki, sən şeyxsən!” (Abdur-
Razzaqın şərhi). 
3 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 469. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 5068. 
4 ət-Tirmizi, 1931, 2056. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6262. 
5 Əhməd, 27650, 26327. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 2847. 
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Allahın öhdəsində olanlar 
 

١٠٦٢ -  ولُ اللَّهسلٍ قَالَ: قَالَ رببن ج اذعم نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: داحلَ وفَع نم سمخ نم :لَى اللَّها عنامكَانَ ض نهنةً م
س منه وسلم أَو خرج غَازِيا، أَو دخلَ علَى إِمامه يرِيد تعزِيزه وتوقريه، أَو قَعد في بيته فَسلم النا) أَو خرج مع جنازة(عاد مرِيضا، 

 من الناسِ.
 
1062. Rəvayət edilir ki, Muaz ibn Cəbəl � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Beş əməl var ki, kim onlardan birini yerinə yetirsə, Allahın 
öhdəsində olar; xəstəni ziyarət edən (və ya cənazəni müşayiət edən)1 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”.2 
 

١٠٦٣ - نةَ أَبِي عاملَ أَنَّ أُموساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهثَالثَةٌ«: قَالَ ص مكُلُّه ناملَى ضإِنْ اِهللا ع اشع زِقي، ركُفإِنْ وو اتم 
لَهخة، اُهللا أَدنالْج نلَ مخد هتيب لَّمفَس وفَه ناملَى ضاِهللا، ع نمو جرإِلَى خ جِدسالْم وفَه ناملَى ضاِهللا، ع نمو جري خبِيلِ فاِهللا س 

ونٍ فَهاملَى ضاِهللا ع«. 
 
1063. Əbu Umamə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Üç 
kimsə var ki, yaşadığı müddətdə ruzilənmək və qorunmaqla, öldükdə isə 
Cənnətə daxil olmaqla Allahın öhdəsində olar; salam verərək evinə daxil 
olan Allahın öhdəsində olar, məscidə gedən Allahın öhdəsində olar, 
cihada çıxan Allahın öhdəsində olar”.3 
 

قال ست جمالس املؤمن ضامن على اهللا تعاىل ما كان يف شيء  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعن رسول اهللا  عن عبد اهللا بن عمر - ١٠٦٤
 و عند إمام مقسط يعزره ويوقره أو يف مشهد جهادمنها يف مسجد مجاعة وعند مريض أو يف جنازة أو يف بيته أ

 
1064. Abdullah ibn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Möminin altı məclisi var ki, o, bunlardan hər hansı birində olarsa, Uca 
Allahın öhdəsində olar; camaatla məsciddə, xəstə yanında, cənazədə və ya 

                                                 
1  ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 16475. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-
Tərhib, 1268. 
2 İbn Hibban, 373. Hədis səhihdir. Bax: Ziləlul-Cənnə, 1021. 
3 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1094; Əbu Davud, 2494; İbn Hibban, 499. Hədis səhihdir. Bax: 
Mişkətul-Məsabih, 727. 
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evində olmaq, ədalətli rəhbərə nəsihət etmək və ona hörmətini göstərmək 
üçün qəbulunda olmaq və ya cihadda olmaq”.1 
 

١٠٦٥ - نسِ عنِ أَنب كالم نلِ عوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هلُوا«: قَالَ أَنقَبي تل لْأَ بِِستقَبت لَكُم ةنا: قَالُوا. »بِالْجم؟ ويه 
 واحفَظُوا أَيديكم وكُفُّوا أَبصاركُم، غُضوا يخن، فَالَ اؤتمن وإِذَا يخلف، فَالَ وعد وإِذَا يكْذب، فَالَ أَحدكْم حدثَ إِذَا« :قَالَ

كُموجفُر«. 
 

1065. Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Mənə 
altı şeyə zəmanət verin, mən də sizə Cənnətə zəmanət verim; biriniz danı-
şanda yalan danışmasın, vəd verdikdə vədinə xilaf çıxmasın, etibar edil-
dikdə xəyanət etməsin. Gözünüzü harama baxmaqdan çəkin, əllərinizi 
günahlardan saxlayın və övrət yerlərinizi qoruyun”.2 
 

Borca aid hədislər 
 

  ».امةمن ادانَ ديناً ينوِي قَضاَءه، أَداى اُهللا عنه يوم الْقي« يقُولُ: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَت: سمعت النبِي  عن ميمونة - ١٠٦٦
 
1066. Rəvayət edilir ki, Məymunə � demişdir: “Peyğəmbər � belə 
buyurdu: “Kim ödəmək niyyəti ilə borc alarsa, (onu ödəyə bilmədikdə) 
Qiyamət günü Allah onun borcunu ödəyər”.3 
 

١٠٦٧ -  نةَ أَبِىعريرنِ هع بِىالن سو هلَيع لَّى اللَّهصقَالَ لَّم: »نذَ مالَ أَخواسِ أَمالن رِيدا ياَءهى أَدأَد اللَّه ،هنع نمذَ وأَخ رِيدي 
  .»اللَّه أَتلَفَه إِتالَفَها

 

1067. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “İnsan-
ların malını qaytarmaq niyyəti ilə götürən kimsənin (borcunu) onun əvə-
zinə Allah qaytarar 4 , (onu) tələf etmək (və qaytarmamaq) niyyəti ilə 
götürən kimsəni isə Allah məhv edər”.5 
 

١٠٦۸ - نةَ أَبِي عريرلَ: قَالَ هئلُ سوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :الِ أَيملُ؟أَ اَألعلَ أَنْ« :قَالَ فْضخدلَى تع كين أَخمؤالْم 
 .»خبزاً تطْعمه أَو ديناً، لَه تقْضي أَو سروراً،

                                                 
1 əs-Suyuti “Cəmiul-Əhədis” 13026. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 
328. 
2 əl-Hakim, 8067; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman”4355. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 2978. 
3 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 1049. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 5986. 
4 Yəni götürdüyü borcu qaytarmağa kömək edər. 
5 əl-Buxari, 2212, 2387. 
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1068. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisindən � 
soruşdular: “Ən fəzilətli əməl hansıdır?” O buyurdu: “Mömin qardaşını 
sevindirmək və ya onun borcunu ödəmək, yaxud ona çörək yedirtmək”.1 
 

 .»مرةً كَصدقَتها كَانَ إِالَّ مرتينِ قَرضا مسلما يقْرِض مسلمٍ من ما« قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِى أَنَّ مسعود ابنِ عنِ - ١٠٦۹

 
1069. İbn Məsud � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Bir 
müsəlman digərinə iki dəfə borc verərsə, bir dəfə sədəqə vermiş kimi 
sayılır”.2 
 

١٠٧٠ - نةَ أَبِي عامأُم نلِ عوساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَ« :قَالَ صخلٌ دجر نأَى ة،الْجلَى فَرا عابِهكْتوباً بقَةُ: مدرِ الصشبِع 
 .»عشر بِثَمانِيةَ والْقَرض أَمثاَلها،

 
1070. Əbu Umamə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Bir kişi 
Cənnətə daxil olur və onun qapısının üzərində belə bir yazı görür: 
“Sədəqənin (mükafatı) on, borc verməyin (mükafatı) isə on səkkiz mislində 
verilir”.3 
 

١٠٧١ - نانَ عملَينِ سةَ، بديرب نع ،قَالَ أَبِيه :تعمولَ سسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمسقُولُ وي " :نم ظَرا أَنِسرعم مٍ بِكُلِّ فَلَهوي 
مهقَةٌ ثْلدقَالَ ،" ص :ثُم هتعمقُولُ سي " :نم ظَرا أَنِسرعم مٍ بِكُلِّ فَلَهوي هثْلَيقَةٌ مدص "، قُلْت :كتعما سولَ يسقُولُ اِهللا رت " :نم 

ظَرا أَنِسرعم مٍ بِكُلِّ فَلَهوي هثْلقَةٌ مدص "، ثُم كتعمقُولُ ست " :نم ظَرا أَنِسرعم مٍ بِكُلِّ فَلَهوي هثْلَيقَةٌ مدقَالَ ،" ص مٍ بِكُلِّ: " لَهوي 
 " صدقَةٌ مثْلَيه يومٍ بِكُلِّ فَلَه فَأَنظَره الدين حلَّ فَإِذَا الدين، يحلَّ أَنْ قَبلَ صدقَةٌ

 
1071. Rəvayət edilir ki, Süleyman ibn Bureydə � demişdir: “Mən Allah 
Elçisinin � belə buyurduğunu eşitmişəm: “Kim çətinlikdə olan borcluya 
möhlət verərsə, ona hər günün qarşılığında verdiyinin misli qədər sədəqə 
savabı yazılar”. Sonra başqa bir vaxt isə: “Kim çətinlikdə olan borcluya 
möhlət verərsə, ona hər günün qarşılığında verdiyinin iki misli qədər sədə-
qə savabı yazılar”– dediyini eşitdim və dedim: “Ey Allahın Elçisi, sənin bir 
dəfə: “Kim çətinlikdə olan borcluya möhlət verərsə, ona hər günün 
qarşılığında verdiyinin misli qədər sədəqə savabı yazılar”- dediyini, sonra 
isə: “Kim çətinlikdə olan borcluya möhlət verərsə, ona hər günün qarşı-
                                                 
1 İbn Əbud-Dunyə “Qadaul-Həvaic” 112. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1494, 2715. 
2 İbn Macə, 2430, 2524. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 901. 
3  ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7976; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 3564. Hədis həsəndir. Bax: 
Silsilə əs-Səhihə, 3407. 
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lığında verdiyinin iki misli qədər sədəqə savabı yazılar”- dediyini eşit-
dim”. Peyğəmbər � dedi: “Borcun vədəsi yetişməzdən əvvəl onun üçün 
hər günə görə bir misli qədər sədəqə savabı yazılır. Borcun vədəsi gəlib 
çatdıqdan sonra möhlət verdikdə, keçən hər bir günün qarşılığında verdi-
yinin iki misli qədər sədəqə savabı yazılır”.1   
 

١٠٧٢ -  ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نلَّىعص لَّمسو هلَيع لِّ « اللَّهظ تحت ةاميالْق موي اللَّه أَظَلَّه لَه عضو ا أَوِسرعم ظَرأَن نم
لُّهلَّ إِالَّ ظالَ ظ موي هشرع.« 

 
1072. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim borcu qaytarmaqda çətinlik çəkənə möhlət verərsə və ya 
borcunu keçərsə, Qiyamət günü heç bir kölgənin olmadığı gündə Allah 
onu Ərşinin kölgəsində kölgələndirər”.2 
 

١٠٧٣ -  ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »ي نمةراآلخا وينى الدف هلَيع اللَّه رسِسرٍ يعلَى مع رس.« 
 
1073. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə bu-
yurdu: “Kim bir borcu olana asanlıq göstərərsə, Allah da ona dünyada və 
Axirətdə asanlıq bəxş edər”.3 
 

١٠٧٤ - نع دبع نِ اللَّهفَرٍ بعولُ قَالَ قَالَ جسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ« ص اللَّه عنِ مائى الدتح ىقْضي هنيا دم لَم كُنا ييمف 
هكْري فَكَانَ قَالَ. »اللَّه دبع اللَّه نفَرٍ بعقُولُ جازِ يخلنِه بذْ اذْهى فَخنٍ ليى بِدفَإِن هأَنْ أَكْر لَةً أَبِيتإِالَّ لَي اللَّهى وعم دعى بالَّذ 

تعمس نولِ مسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص. 
 
1074. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Cəfər � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Allahın sevmədiyi bir səbəbə görə 4  borc almadığı təqdirdə, 
borcunu ödəyənə qədər, Allah borcu olanladır”. Abdullah ibn Cəfər öz 
xəzinədarına deyərdi: “Get, mənim üçün borc al! Həqiqətən, mən Allah 
Elçisindən � bu hədisi eşidəndən sonra Allahın mənimlə olmadığı halda 
gecələmək istəmirəm”.5 
 

                                                 
1 Əhməd, 23096, 23434. Hədis səhihdir. Bax; Silsilə əs-Səhihə, 86. 
2 ət-Tirmizi, 1306, 1354. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6107. 
3 İbn Macə, 2417, 2510. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6614. 
4 Qaytarmamaq və ya haram işlərə sərf etmək məqsədilə borc almaq nəzərdə tutulur. 
5 İbn Macə, 2409, 2501. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1808. 



Fəzilətli Əməllər                                                                                             Fəzilətlər 

 
 

١٠٧٥ -  ولَ اللَّهسعٍ أَنَّ رافأَبِى ر نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّها  صأَب رفَأَم قَةدإِبِلِ الص نإِبِلٌ م هلَيع تما فَقَدكْرلٍ بجر نم لَفستاس
لَ بجالر ىقْضعٍ أَنْ يافا. فَقَالَ رياعبا راريا إِالَّ خيهف أَجِد عٍ فَقَالَ لَمافو رأَب هإِلَي عجفَر هكْر» مهنساسِ أَحالن اريإِنَّ خ اهإِي هطأَع

 ».قَضاًء
 
1075. Əbu Rafi � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � 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 � isə belə dedi: “Həmin dəvəni apar, 
o adama ver. Həqiqətən, insanların ən xeyirlisi borcunu ən gözəl şəkildə 
qaytarandır”.1 
 

١٠٧٦ - نانَ عبلَى ثَووولِ مسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص نولِ عسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هقَالَ أَن »نم قفَار وحالر دسالْج 
وهرِىٌء وب نم لَ ثَالَثخةَ دنالْج نرِ مبلُولِ الْكالْغنِ ويالدو«. 

 
1076. Allah Elçisinin � azad etdiyi köləsi Səubən � rəvayət edir ki, Allah 
Elçisi � belə buyurdu: “Kimin ruhu cəsədindən bu üç şeydən - təkəbbür-
lük, qənimət malına xəyanət etmək və borcdan uzaq olduğu halda ayrılar-
sa, Cənnətə girər”.2 
 

Borca düşdükdə edilən dua 
 

١٠٧٧ - نع ىلا أَنَّ عبكَاتم اَءهى فَقَالَ جإِن قَد تزجع نى عتابتى كنأَالَ قَالَ. فَأَع كلِّمأُع اتمكَل نِيهِنلَّمولُ عسر لَّى  اللَّهص
ع اللَّهلَّمسو هلَي كَانَ لَو كلَيثْلُ علِ مبريٍ جا صنيد اهأَد اللَّه كنقُلِ« قَالَ ع منِى اللَّهاكْف كالَلبِح نع كامرأَغْنِنِى حو كلبِفَض نمع 
اكوس«. 

 
1077. Əli � rəvayət edir ki, bir kölə onun yanına gəlib belə dedi: “Kölə-
likdən azad olmaq üçün borcumu ödəməyə aciz qalmışam, mənə yardım 
et!” Əli dedi: “Allah Elçisinin � mənə öyrətdiyi bəzi kəlmələri sənə 
öyrədimmi? Siyr dağı boyda borcun olsa belə, Allah onu sənə ödətdirər. 
Belə dua et: “Alla:humməkfini: bi-hələ:likə an həra:mikə va əğnini: bifəd-
likə ammən siva:kə!3”.4 
                                                 
1 Muslim, 2002, 4192. 
2 İbn Macə, 2412, 2505. Hədis səhihdir. Bax; Silsilə əs-Səhihə, 2785. 
3 Tərcüməsi: Allahım, məni Öz halalınla kifayətləndir, haramına möhtac etmə, məni Öz lütfünlə 
Özündən başqasına möhtac etmə! 
4 ət-Tirmizi, 3563, 3911. Hədis həsəndir. Bax; Silsilə əs-Səhihə, 266. 
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١٠٧۸ - نسِ عنِ أَنب كالولُ قَالَ: قَالَ مساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اذعمنِ للٍ ببأَال: ج كلِّماًء أُععو دعدت بِه كَانَ لَو كلَيع 
 تشاُء، من وتعز تشاُء، ممن الْملْك وتنزِع تشاُء، من الْملْك تؤتي الْملْك، مالك اللَّهم: معاذُ يا قُلْ عنك؟ اُهللا دىَأل دينا جبلٍ مثْلُ

 تشاُء، من منهما وتمنع تشاُء، من تعطيهما واآلخرة، نياالد رحمانُ قَدير، شيٍء كُلِّ علَى إِنك الْخيرِ بِيدك تشاُء، من وتذلُّ
 سواك من رحمة عن بِها تغنِينِي رحمةً ارحمنِي

 
1078. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � Muaza 
dedi: “Sənə elə bir dua öyrədimmi ki, onunla dua edəcəyin təqdirdə Uhud 
dağı boyda borcun olsa belə, Allah onu qaytarar?! Ey Muaz, de: 
“Alla:hummə mə:likul-mulk, tu'til-mulkə mən təşə:u, va tənziul-mulkə 
mimmən təşə:u, va tuizzu mən təşə:u, va tuzillu mən təşə:u, biyədikəl-
xayri innəkə alə: kulli şey in qadi:r, Rahmə:nud-dunyə: vəl-ə:xira, 
tu'ti:humə: mən təşə:u, va təmnəu minhumə: mən təşə:u, ərhəmni: rahmə-
tən tuğnini: bihə: an rahməti mən siva:kə!1”.2 
 

Şaban ayının ortasında olan gecə 
 

قَالَ :إذا كان لَيلَةَ النصف من شعبانَ اطَّلَع اُهللا إىل خلقه فَيغفر  لَّى اللَّه علَيه وسلَّمصأَنّ النبِي  اخلشىن عن أَبِي ثَعلَبةَ - ١٠٧۹
وهعدى يتح مهقْدبِح قْدلَ الْحأَه عديو ،رِينى الْكَافلموي نِنيمؤلْمل 

 
1079. Əbu Sələbə əl-Xuşəni � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyur-
muşdur: “Şaban ayının ortasında olan gecə olduqda Allah məxluqatına 
baxır, möminləri bağışlayır, kafirlərə möhlət verir, kinliləri isə kin-
küdurətlərini tərk edənədək başlı-başına buraxır”.3 
 

Qara zirənin xeyri 
 

١٠۸٠ -  ناعةَعشئ :قَالَت عمست بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صإِنَّ :ي هذةَ هباَء الْحدوفَاٌء السش ناٍء كُلِّ مإِالَّ د نامِ مالس 
ا قُلْتمو امقَالَ الس توالْم.  

 

                                                 
1 Tərcüməsi: Ey mülk sahibi Allahım! Sən mülkü istədiyin kəsə verir, istədiyindən də onu geri 
alırsan; istədiyin kimsəni yüksəldir, istədiyini də alçaldırsan. Xeyir yalnız Sənin Əlindədir. 
Həqiqətən, Sən hər şeyə qadirsən. Sən dünya və Axirətin Rahmənisən, onları istədiyinə verir və 
istədiyini məhrum edirsən. Mənə Səndən başqasının mərhəmətinə möhtac olmayacaq 
mərhəmətlə rəhm et!” 
2 ət-Tabərani “Mucəmus-Sağir” 558. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1821. 
3 əl-Beyhəqi “Sunənus-Suğra” 1426. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 771. 
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1080. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən Peyğəmbərin � belə 
dediyini eşitmişəm: “Bu qara zirə saamdan başqa hər bir xəstəliyin 
dərmanıdır”. Mən: “Sam nədir?”- deyə soruşdum. O: “Ölümdür!”- dedi”.1  
 

١٠۸١ - نع دالنِ خب دعا:  قَالَ ، سنجرا ، خنعمو بغَال نب رجأَب ، رِضي فَما ، طَّرِيقِال فنمةَ فَقَديندالْم ، وهو رِيضم ، هادفَع 
نيقٍ أَبِي ابتقَالَ ، عا ولَن  :كُملَيع هذبِه ةباِء الْحدوذُوا ، السا فَخهنا مسمخ ، ا أَوعبا ، سقُوهحفَاس ، ا ثُموهي اقْطُرف هفأَن ، 

اتبِقَطَر يزي ، تذَا فانِبِ هي الْجفذَا وانِبِ هةَ فَإِنَّ ، الْجشائع مهثَتدا ، حهأَن تعمولَ سسلَّى اِهللا راهللا ص هليع لَّمقُولُ وسي  :
 .الْموت:  قَالَ ؟ السام وما:  قُلْت السام يكُونَ أَنْ إِالَّ ، داٍء كُلِّ من شفَاٌء السوداَء الْحبةَ هذه إِنَّ

 
1081. Rəvayət edilir ki, Xalid ibn Sad � demişdir: “Bir dəfə Ğalib ibn 
Əbcər ilə birlikdə səfərə çıxdıq. O, yolda xəstələndi. Xəstə olduğu halda 
Mədinəyə çatdıq. İbn Əbu Atiq onu (ziyarətə) gəldiyi zaman dedi: “Sizə 
qara zirədən istifadə etməyi (tövsiyə) edirəm. Ondan beş və ya yeddi dənə 
alıb yaxşıca əzin. Sonra onu bir neçə damla zeytun yağı içində xəstənin 
burnuna bu və ya digər dəliyə damızdırın, çünki Aişə rəvayət edir ki, 
Allah Elçisinin � belə buyurduğunu eşitmişdir: “Bu qara zirə “sam”dan 
başqa hər bir xəstəliyin dərmanıdır”. Mən: “Sam nədir?”– deyə soruşdum. 
O: “Ölümdür!”– dedi”.2 
 

Qan aldırmağın xeyri 
 

 كَبِريا شيخا تجعلْه والَ استطَعت إِن رفيقًا هواجعلْ حجاما لى فَالْتمس الدم بِى تبيغَ قَد نافع يا قَالَ�  عمر ابنِ عنِ - ١٠٨٢
 الْعقْلِ فى وتزِيد وبركَةٌ شفَاٌء وفيه أَمثَلُ الريقِ علَى الْحجامةُ« يقُولُ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ سمعت فَإِنى صغريا صبِيا والَ
فىو فْظوا الْحجِمتلَى فَاحع كَةرب اللَّه مويسِ يموا الْخنِبتاجةَ وامجالْح مواِء يبِعاَألر ةعمالْجو تبالسو مويو داَألح اتيرح 

 والَ جذَام يبدو الَ فَإِنه اَألربِعاِء يوم بِالْبالَِء وضربه الْبالَِء من أَيوب فيه للَّها عافَى الَّذى الْيوم فَإِنه والثُّالَثَاِء االثْنينِ يوم واحتجِموا
صرإِالَّ ب مواِء يبِعاَألر لَةَ أَواِء لَيبِعاَألر«. 

 
1082. 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 � belə 
dediyini eşitdim: “Acqarına qan aldırmaq çox faydalıdır, onda şəfa və 
bərəkət var. Ağılı və hafizəni gücləndirir. Allahın bərəkəti üzrə Cümə 
axşamı qan aldırın, çərşənbə, Cümə, şənbə və bazar günləri qan aldırmaq-

                                                 
1 əl-Buxari, 5255, 5687; ət-Tirmizi, 2041, 2070; İbn Macə, 3447, 3457.  
2 İbn Macə 3449. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Sunən İbn Macə, 2780.  
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dan çəkinin. Bazar ertəsi və çərşənbə axşamı qan aldırın, çünki həmin gün 
Allah Əyyubu xəstəlikdən sağaltmış, çərşənbə günü isə ona bəla vermiş-
dir. Çünki cüzam və albinos xəstəlikləri çərşənbə günü və ya onun gecəsi 
gəlir”.1 
 

 لى يقُولُ كُلُّهم إِالَّ الْمالَئكَة من بِمٍإل بِى أُسرِى لَيلَةَ مررت ما« قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ أَنَّ عباسٍ ابنِ عنِ - ١٠۸٣
كلَيا عي دمحم ةامجا« قَالُوا .»بِالْحي دمحم رم كتأُم ةامجبِالْح«. 

 
1083. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Merac 
gecəsi hansı mələk toplusunun yanından keçirdimsə, hamısı mənə belə 
deyirdi: “Ey Muhəmməd, qan aldır!”2 Digər rəvayətdə deyilir: “Ümmətinə 
qan aldırmağı əmr et!”3 
 

١٠۸٤ - نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِ« صم مجتاح عبسةَ لرشع عستةَ ورشى عدإِحو رِينشعكَانَ و 
 .»داٍء كُلِّ من شفَاًء

 
1084. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim ayın on yeddisi, on doqquzu və iyirmi biri qan aldırarsa, 
bu, bütün xəstəliklərə şəfa olar”.4 
 

١٠۸٥ - نةَ أَبِى عريرولَ أَنَّ هسر اللَّه  لَّى اللَّهصلَّمسو هلَيى كَانَ إِنْ« قَالَ عٍء فىا شمم متياودت بِه ريةُ خامجفَالْح«. 

 
1085. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Əgər 
müalicə olunduğunuz bir şeydə xeyir varsa, o da qan almaqdır”.5 
 

Ud Hindinin insana xeyri 
 

١٠۸٦ -  نعسٍ أُمقَي تنٍ بِنصحم قَالَت: تعمس بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ صي: كُملَيذَا عبِه ودالْع يدفَإِنَّ الْهِن يهةَ فعبس 
ةيفطُ أَشعتسي بِه نم ةذْرالْع لَديو بِه نم بِالْ ذَاتنج.  

 

                                                 
1 İbn Macə, 3487, 3616. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 3466. 
2 İbn Macə, 3606, 3477. Hədis səhihdir. Bax; Silsilə əs-Səhihə, 2263. 
3 İbn Macə, 3608, 3479. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 4544. 
4 Əbu Davud, 3863. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 4548. 
5 Əbu Davud, 3859. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 3460. 
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1086. Rəvayət edilir ki, Ummu Qeys bint Mihsən � demişdir: “Mən 
Peyğəmbərin � belə dediyini eşitmişəm: “Bu “Ud Hindi”dən istifadə edin. 
Həqiqətən də, onda yeddi (xəstəliyin) şəfası var. Onun məlhəmindən 
boğazı xəstə olanın boğazına, ağciyər iltihabı olanın ağzına damızdırın”.1 
 

حجمه أَبو طَيبةَ وأَعطَاه صاعينِ من  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمأَنه سئلَ عن أَجرِ الْحجامِ فَقَالَ: احتجم رسولُ اللَّه  عن أَنسٍ - ١٠۸٧
كُم بِالْغمزِ من عنه وقَالَ: إِنَّ أَمثَلَ ما تداويتم بِه الْحجامةُ والْقُسطُ الْبحرِي. وقَالَ الَ تعذِّبوا صبيانطَعامٍ وكَلَّم مواليه فَخفَّفُوا 

.طبِالْقُس كُملَيعو ةذْربِ..«الْع كُملَيالَقِ عذَا اِإلعبِه كُنالَدنَ أَوغَردت هالَمع ىدالْهِن ودذَا الْعه-  تالْكُس نِى بِهعةَ  -يعبس يهفَإِنَّ ف
 ».أَشفية منها ذَات الْجنبِ

 
1087. Rəvayət edilir ki, Ənəsdən � həcəmət2 edən adamın qazancı barədə 
soruşdular. O dedi: “Bir vaxt Əbu Teybə Allah Elçisindən � qan aldı və 
Allah Elçisi � ona iki saa3 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 Ud Hindidir”. Həmçinin demişdir: “Uşaqlarınızın 
(boğazda şişmiş) badamcıq vəzilərini (barmaqla) basaraq onlara əzab-
əziyyət verməyin. Onları qustla müalicə edin”.4 Digər rəvayətdə deyilir: 

                                                 
1 əl-Buxari, 5260, 5692. Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: “Ud hindi”dən istifadə edin! Ondan 
şəfa üçün yeddi yoldan istifadə olunur. Çənə altı vəzilərdən xilas olmaq üçün buruna çəkilir və 
ağız vasitəsi ilə qəbul olunur". (əl-Buxari, 5276, 5715; Muslim, 5102, 5893). İbn Həcər � “Fəthul-
Bari” kitabında hədisdə keçən “yeddi yolu” ifadəsini belə izah etmişdir: “Hədisdə “yeddi yol” 
qeyd edildiyi halda iki yolun ərz olunmasının hikməti qalan yeddi yolun bu iki yoldan 
şaxələnməsi ola bilər. Hədisdəki “yeddi yol” ifadəsini Peyğəmbər � iki yolla qısaltmışdır. Yəni 
o “yeddi yol” bu iki yolda cəm olur. Sonra isə bu açıqlamanı vermişdir: 
Su ilə qarışdırılıb (dəmlənib) içilir; 
Ağızın sağ və sol nahiyələri istiqamətinə qoyularaq qəbul olunur; 
Burun vastəsilə qəbul olunur; 
Dəri xəstəlikləri üçün zeytun yağında on beş gün saxladılıb dəriyə sürtülür; 
Bal ilə qarışdırılıb dəriyə sürtülür; 
Su ilə qarışdırılıb çimilir. 
“Ud Hindi”nin üyüdülmüş formasını bir stəkan suya bir çay qaşığı miqdarında qarışdıraraq və 
ya dəmlənərək içilir. Bu, ən geniş və ən faydalı yayılmış istifadə üsuludur ki, bir çox 
xəstəliklərin müalicəsində faydalı olur. Hədisdə keçən “yuləddu bihi zəti cənbin” ifadəsi ağızın 
sağ və ya sol boşluğu nahiyəsinə qoyularaq qəbul olunması deməkdir”. (İbn əl-Qeyyim “Zadul-
Məad” kitabı). 
2 Müalicə məqsədilə baş, kürək və bədənin başqa nahiyələrindən qan almaq. 
3 Saa – ölçü vahididir və dörd mudda bərabərdir. Bir mudd isə insanın iki ovcuna bərabərdir ki, 
bu da yeddi yüz qram edir. (Səmərul-Müstətab, 1/28). 
4 əl-Buxari, 5263, 5696.  
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“Siz uşaqlarınızı nə üçün bu cür müalicə edirsiniz? Bunu “Ud Hindi” ilə 
müalicə edin. Həqiqətən, onda yeddi şəfa var. Ondan biri ağciyər iltihabı 
xəstəliyidir”.1 
 

Zeytun yağının xeyri 
 

١٠۸۸ - نع رمولُ قَالَ: قَالَ عساِهللا ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوا: صمدائْت ،تيوا بِالزنهادو ،بِه هفَإِن نم ةرجش مكَةارب. 

 
1088. Rəvayət edilir ki, Ömər � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Zeytun və onun yağından istifadə etməyə davam edin. Çünki o, mübarək 
ağacdır”.2  
 

Qadınlarla əlaqəli hədislər 
 

إِذَا صلَّت الْمرأَةُ خمسها وصامت شهرها  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّملُ اللَّه عن عبد الرحمنِ بنِ عوف قَالَ قَالَ رسو - ١٠۸۹
ئْتش ةنابِ الْجوأَب أَي نةَ مني الْجلخا اديلَ لَها قهجوز تأَطَاعا وهجفَر ظَتفحو 

 
1089. Rəvayət edilir ki, Abdur-Rahmən ibn Auf3 � demişdir: “Allah Elçisi 
� belə buyurdu: “Əgər qadın beş vaxt namazını qılar, Ramazan orucunu 
tutar, namusunu qoruyar və ərinə itaət edərsə, ona belə deyilər: “Cənnətin 
hansı qapısından istəyirsənsə, Cənnətə daxil ol!”4 
 

 النساِء مساجِد خري« ...»خير صالة النساِء في قَعرِ بيوتهِن« قَالَ: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمأَنَّ رسولَ اللَّه عن أُم سلَمةَ  - ١٠۹٠
قَعر هِنوتيب«. 

 
1090. Ummu Sələmə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Qadınların ən xeyirli namazı evlərinin dərinliyində qıldıqları namazdır”.5 
Digər rəvayətdə deyilir: “Qadınlar üçün ən yaxşı məscid evlərinin 
dərinlikləridir”.6 

                                                 
1 Muslim, 4103, 5894; İbn Macə, 3462; Əbu Davud, 3877, 3879.  
2 İbn Macə, 3319. Hədis səhihdir. Bax; Silsilə əs-Səhihə, 379.  
3 Əbu Muhəmməd Abdur-Rahmən ibn Auf � Peyğəmbərin � səhabəsidir. Miladi 580-ci ildə 
anadan olmuş, hicrətin 31-ci ilində Mədinədə vəfat etmişdir. 
4 Əhməd, 1661; İbn Hibban, 4163. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 660. 
5 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 709, 19186. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3311. 
6 Əhməd, 26584. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3327. 
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١٠۹١ - اللَّه دبع نع  بِينِ النعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ: ص »هتيي بف رأَةالَةُ الْمي صا فهالَتصا، وهترجي حا فهالَتص نلُ ما، أَفْض
 ».أَفْضلُ من صالَتها في بيتها مخدعها

 
1091. Abdullah � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Qadının 
evində qıldığı namaz evinin həyətində qıldığı namazdan, evinin gizli 
guşəsində qıldığı namaz isə evinin digər yerlərində qıldığı namazdan daha 
fəzilətlidir”.1 
 

١٠۹٢ -  نةَ أَبِيعريره نع بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص: نكَانَ م نمؤي مِ بِاللَّهوالْيرِاآل وي فَالَ خذؤي هارج تاسواوصو 
 فَاستوصوا أَعوج يزلْ لَم تركْته وإِنْ كَسرته تقيمه ذَهبت فَإِنْ هأَعالَ الضلَعِ في شيٍء أَعوج وإِنَّ ضلَعٍ من خلقْن فَإِنهن خيرا بِالنساِء
  .خيرا بِالنساِء

 
1092. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kim 
Allaha və Axirət gününə iman gətirirsə, qonşusuna əziyyət verməsin! 
Qadınlarla da yaxşı davranın! Çünki onlar qabırğadan xəlq edilmişlər. 
Qabırğanın əyri tərəfi isə yuxarı hissəsidir. Sən onu düzəltmək istəsən, 
sındıracaqsan, düzəltməsən, əyri qalacaq. Odur ki, qadınlarla yaxşı davra-
nın!”2 
 

١٠۹٣ - نةَ أَبِى عريريلَ قَالَ هولِ قسرل اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اِء أَىسالن ريى« قَالَ خالَّت هرسإِذَا ت ظَرن هيعطتإِذَا و أَمالَ رو 
فُهالخى تا ففِْسها نهالما وبِم هكْري«. 

 
1093. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Bir dəfə Allah Elçisin-
dən � soruşdular: “Hansı qadınlar daha xeyirlidir?” Allah Elçisi � buyur-
du: “O qadın ki, əri ona baxdıqda sevinər, əmr etdikdə itaət edər, ərinin 
xoşuna gəlməyən bir şeyin özündə və malında olmasına yol verməz”.3 
 

١٠۹٤ - نع دبع نِ اللَّهرٍو بمولَ أَنَّ عسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها« قَالَ صينالد اعتم ريخاعِ وتا مينأَةُ الدرةُ الْمحالالص«. 

 
1094. Abdullah ibn Amr � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Dünya bütünlüklə nemətlərlə doludur. Bu nemətlərin ən xeyirlisi isə 
əməlisaleh qadındır”.4 
                                                 
1 Əbu Davud, 570. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3833. 
2 əl-Buxari, 4787, 5186; Muslim 1468, 2671. 
3 ən-Nəsəi “Sunən” 3231, 3244. Hədis həsən-səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1838. 
4 Muslim, 2668, 3716. 
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١٠۹٥ -  ولُ اللَّهسةَ قَالَ: قَالَ ررجبِ بن عكَع نلَّى اللَّعصلَّمسو هلَيع ا  :هلَى ي؟"، قَالُوا: بةنلِ الْجأَه نم كُمالبِرِج كُمبِرأَال أُخ"
زور أَخاه في جانِبِ جلُ ي"النبِي في الْجنة، والشهِيد في الْجنة، والصديق في الْجنة، والْمولُود في الْجنة، والر رسولَ اللَّه، قَالَ:

الْودود الْولُود الَّتي إِنْ ظَلَمت أَو ظُلمت الْمصرِ في الْجنة، أَال أُخبِركُم بنسائكُم من أَهلِ الْجنة؟"، قَالُوا: بلَى يا رسولَ اللَّه، قَالَ:"
ال أَذُوق ،كدي بِيتياصن هذه :قَالَت .ضرى تتا حضغَم  

 

1095. Rəvayət edilir ki, Kəb ibn Ucra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Cənnət əhlindən olan kişiləriniz haqqında sizə xəbər verimmi?” 
Dedilər: “Bəli, ey Allahın Elçisi!” O buyurdu: “Peyğəmbər Cənnətdədir, 
şəhid Cənnətdədir, siddiq Cənnətdədir, uşaq Cənnətdədir və şəhərin baş-
qa bir tərəfində olan qardaşını ziyarət edən kişi Cənnətdədir. 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”.1 
 

١٠۹٦ -  نةَعشائع أُم نِنيمؤا الْمهأَن ا قَالَتولَ يسر ،ى اللَّهرن ادلَ الْجِهلِ، أَفْضمأَفَالَ الْع داهجالَ،« :قَالَ ن نلَ لَكأَفْض ادالْجِه 
جح ورربم«.  

 

1096. 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 � buyurdu: “Xeyr! (Siz qadın-
lar üçün) ən əfzəl cihad qəbul olunmuş həccdir!”2 
 

١٠۹٧ - نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص »ريخ فُوفالِ صجا الرلُها أَوهرشا وهرآخ وريخ فُوفص 
 .»أَولُها وشرها آخرها النساِء

 

1097. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kişilərin ən xeyirli səfi birinci, ən pisi isə sonuncu səfdir. 
Qadınların ən xeyirli səfi sonuncu, ən pisi isə birinci səfdir”.3 
 

١٠٩٨ -  بِيلنيلَ لقُولُ: قةَ يريرا هأَب تعمسلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلُ، صفْعتو ،ارهالن ومصتلَ واللَّي قُومةً تإِنَّ فُالَن ،ولَ اللَّهسا ري :
، قَالُوا: وفُالَنةٌ تصلِّي »الَ خير فيها، هي من أَهلِ النارِ«: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمرسولُ اللَّه  وتصدق، وتؤذي جِريانها بِلسانِها؟ فَقَالَ

 ولُ اللَّهسا؟ فَقَالَ ردي أَحذؤالَ تارٍ، وبِأَثْو قدصتةَ، ووبكْتالْملَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :»ةنلِ الْجأَه نم يه«.  

                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmus-Sağir” 118, “Mucəmul-Kəbir” 15637. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-
Cami, 2604.  
2 əl-Buxari, 1423, 1520. 
3 ət-Tirmizi, 224; İbn Macə, 1000-1001. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3310. 
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 1098. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Peyğəmbərə � belə 
dedilər: “Ey Allahın Elçisi, filan qadın1 gecəni namaz qılır, gündüzlər oruc 
tutur, yaxşı işlər görür, sədəqə paylayır, lakin qonşularına dili ilə əziyyət 
verir2”. Allah Elçisi � buyurdu: “O qadında xeyir yoxdur. O, Cəhənnəm 
əhlindəndir!3” Sonra dedilər: “Bir qadın da var ki, vacib namazları qılır, 
yağsız pendirindən sədəqə verir və heç kimə əziyyət vermir”. Allah Elçisi 
� buyurdu: “O, Cənnət əhlindəndir”.4 
 

١٠۹٩ - نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلُ« صأَكْم نِنيمؤا الْمانإِمي مهنسلُقًا أَحخ كُماريخو كُماريخ 
هِمائنِسلُقًا لخ«.  

 
1099. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “İmanı ən kamil olan möminlər əxlaqı gözəl olanlardır. Sizin ən 
xeyirliləriniz isə qadınlarına (qarşı) əxlaqlı olanlarınızdır”.5 
 

١١٠٠ - نةَ أَبِي عامولُ قَالَ: قَالَ أُمسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص قَلْب راكانٌ شسلو رةٌ ذَاكوجزةٌ وحالص نِيكغلَى ترِ عأَم 
اكيند ينِكدو ريا خرتَ ماكْت اسالن ...نانَ عبا قَالَ ثَولَم لَتزةَ{ نضالْفو بونَ الذَّهكْنِزي ينا قَالَ }الَّذكُن عم بِىالن لَيع لَّى اللَّهص ه
لَّمسى وضِ فعب فَارِهفَقَالَ أَس ضعب ابِهحزِلَ أَصى أُنبِ فالذَّه ةضالْفا وزِلَ مأُن .ا لَونملع الِ أَىالْم ريخ ذَهختفَقَالَ فَن »لُهانٌ أَفْضسل 
رذَاك قَلْبو راكةٌ شجوزةٌ ونمؤم هينعلَى تإِ عانِهمي«. 

 

1100. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Şükür edən qəlb, zikr edən dil, əməlisaleh zövcə dünyəvi və 
dini işlərdə sənə kifayət edər və bu, insanların yığdıqlarından daha xeyirli-
dir”.6 Digər rəvayətdə deyilir: “Səuban � rəvayət edir ki, “Qızıl-gümüş 
yığıb onları Allah yolunda sərf etməyənləri ağrılı-acılı bir əzabla 

                                                 
1 Bu, dəlildir ki, belə məqamlarda günah işlətmiş kimsənin adının zikr olunmasına ehtiyac 
yoxdur. Əsas məqsəd buna dair hökmü öyrənməkdir. 
2 Burada “dili ilə əziyyət verir” deyildikdə, qonşunun qeybətini etmək, onu söymək, ona lənət 
oxumaq, ona böhtan atmaq və başqa bu kimi əziyyətlər nəzərdə tutulur. 
3 Burada Peyğəmbər � bu qədər xeyirxah işlər müqabilində həmin qadının xeyirsiz olduğunu, 
üstəlik, Cəhənnəmlik olacağını xəbər verir. Bu da o deməkdir ki, qonşuya əziyyət vermək 
insanı Cəhənnəmə sürükləyən amillərdən biridir. Cəhənnəm oduna girməyə səbəb olan hər bir 
əməl böyük günahlardan sayılır. Qonşuya əziyyət vermək də böyük günahlardandır. Hərçənd 
namaz qılmaq və oruc tutmaq günahları silib aparır, lakin qonşuya əziyyət vermək böyük 
günah olduğundan bu yaxşılıqlar həmin günahı silə bilmir.   
4 İbn Hibban, 2054; əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 119. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 190. 
5 ət-Tirmizi, 1162, 1195. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1232. 
6 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7734, 7828. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 4409. 
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müjdələ” (ət-Tövbə, 34) ayəsi nazil olduqda, biz Peyğəmbər � 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 � buyurdu: “Ən xeyirli mal zikr edən dil, 
şükür edən qəlb və imanı artırmağa yardımçı olan möminə zövcədir”.1 
 

١١٠١ -  نةَعشائع ولُ قَالَ :قَالَتساللَّ ره لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِذَا«: ص فَقَتأَةُ أَنرالْم نامِ ما طَعهتيب رغَي ةفِْسدا كَانَ ما لَههرأَج 
  .»يئًاش بعضٍ أَجر بعضهم ينقُص الَ ذَلك، مثْلُ وللْخازِن كَسب، بِما أَجره ولزوجِها أَنفَقَت بِما

 
1101. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“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”.2 
 

Bərəkət yaşlılarınızladır 
 

  »أَكَابِرِكُمِ مع الْبركَةُ«: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ: عباسٍ قَالَ ابنِ عنِ - ١١٠٢
 
1102. Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdur: “Bərəkət yaşlılarınızla birlikdədir”.3 
 

١١٠٣ -  ،رمنِ عنِ ابع ولِ اللَّهسر نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ: ص »أَبِيه دلَ ولُ أَهجلَ الرصأَنْ ي الْبِر رإِنَّ أَب«. 

 
1103. İbn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � dedi: “Ən gözəl qayğı 
adamın öz atasının sevdiyi insanların ailəsi ilə isti münasibət saxlama-
sıdır”.4 
 

Cənnətə ən son girənə veriləcək nemətlər 
 

١١٠٤ - نع دبنِ اِهللا عب ودعسنِ: مع بِيقَالَ � الن  :»مجياُهللا ع نياَألول رِيناآلخو يقَاتمومٍ للُومٍ، يعاماً ميق نيعبةً، أَرنس 
 ثُم الْكُرسي، إِلَى الْعرشِ من الْغمامِ من ظُلَلٍ في � اُهللا وينزِلُ: قَالَ الْقَضاِء، فَصلَ ينتظرونَ) السماِء إِلَى( أَبصارهم شاخصةً

                                                 
1 ət-Tirmizi, 3377, 3994. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1499. 
2 əl-Buxari, 1336, 1425; ət-Tirmizi, 672. 
3 əl-Hakim, 210; ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 8991. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 2884. 
4 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 41. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1525. 
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 أَناسٍ كُلَّ يويلَ أَنْ شيئاً بِه تشرِكُوا والَ تعبدوه أَنْ وأَمركُم ورزقَكُم، خلَقَكُم، الَّذي ربكُم من ترضوا أَلَم! الناس أَيها: مناد ينادي
كُمنا موا ملَّونَ( كَانوتونَ) و يدبعي يا، فينأَلَ الدسي كالً ذَلدع ن؟ مكُمبلَى،: قَالُوا رب قطَلنا إِلَى قَومٍ كُلُّ فَليوا مونَ كَاندبعي 

 الْقَمرِ إِلَى ينطَلق من ومنهم سِ،الشم إِلَى ينطَلق من فَمنهم يعبدونَ، كَانوا ما أَشباه لَهم ويمثَّلُ فَينطَلقُونَ: قَالَ الدنيا، في ويتولَّونَ
ثَانواَألو نم ةارجالْح اهبأَشا ووا مونَ، كَاندبعثَّلُ: قَالَ يميو نمكَانَ ل دبعى ييسطَانُ عيى، شيسثَّلُ عميو نمكَانَ ل دبعيراً يزع 
 الناس؟ انطَلَق كَما تنطَلقُونَ ال لَكُم ما: فَيقُولُ فَيأتيهم وتعالَى، تبارك الرب فَيتمثَّلُ: قَالَ وأُمته، � مدمح ويبقَى عزيرٍ، شيطَانُ

: قَالَ عرفْناه رأَيناها إِذَا عالَمةً وبينه بيننا إِنْ: فَيقُولُونَ تموه؟رأَي إِنْ تعرِفُونه هلْ: فَيقُولُ) بعد( رأيناه ما إِلَهاً لَناَ إِنَّ: فَيقُولُونَ: قَالَ
 يبقَىو ساجِداً، طَبق لظَهرِه كَانَ من كُلُّ فَيخر ساقه عن يكْشف ذَلك فَعند) قَالَ( ساقه عن يكْشف: فَيقُولُونَ هي؟ ما: فَيقُولُ

قَوم همورياصي ظُهقَرِ كَصونَ الْبرِيدي ودجعونَ فَالَ السيطتسي }قَدونَ كَانُ وعدإِلَى ي ودجالس مهونَ ومالس{ قُولُ ثُموا: يفَعار 
،كُمؤوسونَ ررفَعفَي ،مهؤوسر يهِمطعفَي مهورلَى نرِ عقَد الَهمأَع،م مهنفَم نطَى معي هورثلَ نبِلِ ميمِ الْجظى الْععسي نيب ،هيدي 

مهنمو نطَى معي هورن رغأَص نم ،كذَل مهنمو نطَى معوراً يثلَ نم لَةخالن ،ينِهمبِي مهنمو نطَى معوراً ين رغأَص نم كى ذَلتكُونَ حي 
مهرالً آخجطَى رعي هورلَى نامِ عهإِب هميء قَدضةً، يرطْفَأُ ميةً، وراَء فَإِذَا مه أَضقَدم مى( قَدشمإِذَا) وطَفئ و ،قَالَ قَام :بالرو 
كاربالَى تعتو مهامى أَمتح رمي ا إِلَى بِهِمقَى رِالنبه فَيأَثَر دكَح فيض( السحلة دزقُولُ: قَالَ )موا،:  فَيرونَ مرملَى فيرِ عقَد 

 الْكَوكَبِ، انقضاضِكَ يمر من ومنهم كَالسحابِ، يمر من ومنهم كَالبرقِ، يمر من ومنهم الْعنيِ، كَطَرف يمر من منهم نورِهم،
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 هيديرِ وو،هلَيج رخت دي لَقعتو ،دي رختلٌ ورِج لَقعتلٌ، ورِج صيبتو هانِبوج ،ارالُ فَالَ النزي كى كَذَلتح 

،لُصخفَإِذَا ي لَصخ قَفا وهلَيفَقَالَ ع :مدِهللا الْح يطَانِي الَّذا أَعم لَم طعداً، يإِذْ أَح انِيأنا جنهم عدا، إِذْ بهتأَيقَالَ ر :طَلَقنفَي بِه 
 أَدخلينِ رب: فَيقُولُ الْبابِ، خاللِ من الْجنة في ما فَيرى وأَلوانهم الْجنة أَهلِ رِيح إِلَيه فَيعود فَيغتِسلُ، الْجنة بابِ عند غَديرٍ إِلَى
نقُولُ ةَالْجاُهللا ، فَي )سألُ) لَهأَت ةنالْج قَدو كتيجن نارِ؟ مقُولُ النفَي :بلْ رعيينِ اجا بهنيباباً وجى حتال ح عما، أَسهِسيسقَالَ ح :

) لَه( فَيقَولُ الْمرتِلَ، ذَلك أَعطنِي رب: فَيقُولُ حلُم، إِلَيه بالنسبة فيه هو ام كَأَنَّ ذَلك أَمام منزِالً لَه يرفَع أَو فَيرى الْجنة، فَيدخلِ
لَّكإِنْ لَع كَهطَيتسأَلُ أَع؟ تهرقُولُ غَيالَ: فَي كتزعالَ و أَلُكأَس ،هرى غَيأَنزِلٌ ون؟ أَحسن منهم طَاهعفَيرتلُه، فَي ىوري امأَم كزِالً، ذَلنم 
 ال( وعزتك الَ: قَالَ غَيره؟ تسأَلُ أَعطَيتكَه إِنْ لَعلَّك: وتعالَى تبارك اُهللا فَيقُولُ الْمنزِلَ، ذَلك أَعطنِي رب: قَالَ حلُم إِلَيه هو ما كَأَنَّ

 سأَلْتك قَد رب: فَيقُولُ تسأَلُ؟ الَ لَك ما: ذكْره جلَّ اُهللا فَيقُولُ. يسكُت ثُم فَينزِلُه فَيعطَاه، قَالَ نه؟م أَحسن منزِلٌ وأَنى) أَسأَلُك
 يومِ إِلَى خلَقْتها منذُ الدنيا مثلَ عطيكأُ أَنْ ترض أَلَم: ذكْره جلَّ اُهللا فَيقُولُ )استحييتك حتى لَك وأَقْسمت( استحييتك حتى

 بلَغَ إِذَا مسعود بنِ اِهللا عبد فَرأَيت: قَالَ) قَوله من � الرب فَضحك( الْعزة؟ رب وأَنت بِي أَتهزأُ: فَيقُولُ أَضعافه؟ وعشرةَ أَفْنيتها
 هذَا بلَغت كُلَّما مراراً الْحديث هذَا تحدثُ سمعتك قَد! الرحمنِ عبد أَبا يا: رجلٌ لَه ضحك، فَقَالَ الْحديث هذَا من نالْمكَا هذَا

 ضحك، الْحديث هذَا من الْمكَان هذَا بلَغَ كُلَّما مراراً الْحديث هذَا يحدثُ � اِهللا رسولَ سمعت إِني: فَقَالَ ضحكْت؟ الْمكَانَ
: قَالَ بِالناسِ، الْحق فَيقُولُ بِالناسِ، أَلْحقْنِي: فَيقُولُ قَادر، ذَلك علَى ولَكني ال: ذكْره جلَّ الرب فَيقُولُ: أَضراسه، قَالَ تبدو حتى

قطَلنفَي لُيمي رف ةنى الْجتا إِذَا حند ناسِ، مالن عفر لَه قَصر نم ،ةرد رخاجِداً، فَيقَالُ سفَي فَع: لَهار كأْس؟ رالَكقُولُ مفَي :تأَير 
: فَيقُولُ مالَك مه؟: لَه فَيقَالُ لَه، للسجود فَيتهيأُ رجالً يلْقَى ثُم: قَالَ ،منازِلك من منزِلٌ هو إِنما: لَه فَيقَالُ ربي، لي تراءى أَو ربي

تأَير كأَن لَكم نم ،كَةالَئقُولُ الْما: فَيما إِنازِنٌ أَنخ نم ،انِكزخ دبعو نم كبِيدع تحي تدي أَلف ع انمرثْلِ لَىقَها ما مأَن ،هلَيع 
 تستقْبِلُه منها ومفَاتيحها وأَغْالَقُها وأَبوابها سقائفُها مجوفَة درة من وهو :قَالَ الْقَصر، باب لَه يفْتح حتى أَمامه فَينطَلق: قَالَ

رةهواُء، جرضةٌ خطَّنبم ماءبِحا( ريهونَ فعباباً، سابٍ كُلُّ بي بفْضإِلَى ي ةرهواَء جرضخ ةطَّنبكُلُّ) م ةرهوي جفْضإِلَى ت ةرهوج 
 وراِء من ساقها مخ يرى حلَّةً بعونَس علَيها عيناُء حوراُء أَدناهن ووصائف وأَزواج سرر جوهرة كُلِّ في اُألخرى، لَون غَريِ علَى
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 أَعرضت وإِذَا ذَلك، قَبلَ كَانت عما( ضعفاً سبعني عينِه في ازدادت إِعراضةً عنها أَعرض إِذَا مرآتها وكَبِده مرآته، كَبِدها حلَلها
هنع هاضرإِع اددي ازا فنِهيع نيعبعفاً سا ضمع تقَبلَ كَان ،كقُولُ ذَلا فَياِهللا: لَهو لَقَد دتدي ازنِي فيع نيعبفاً سعقُولُ ضتو لَه :

تأَناِهللا وو لَقَد دتدي ازنِي فيع نيعبفاً سعقَالُ) ضفَي لَه :،رِفرِف، أَششقَالُ فَيفَي لَه :لْكُكةُ مِسريم ئَةامٍ مفُذه عني كرصقَالَ. »ب :
 عني ماالَ! الْمؤمنني أَمري يا: قَالَ أَعالَهم؟ فَكَيف منزِالً، الْجنة أَهلِ أَدنى عن! كَعب يا عبد أُم ابن يحدثُنا ما تسمع أَالَ: عمر فَقَالَ

 يرها لَم ثُم أَطْبقَها ثُم واَألشرِبة، والثَمرات اَألزواجِ من شاَء ما فيها فَجعلَ داراً جعلَ ذكْره جلَّ اَهللا إِنَّ سمعت، أُذُنٌ والَ ترأَ
دأَح نم هلْقرِيلُ ال خالَ جِبو هغَري نم كَةالَئالْم ب قَرأَ ثُمفَالَ{ كَع لَمعت فْسا نم يفأُخ ملَه نم ةنٍ قُرياًء أَعزا جوا بِمكَان 

 نزلَ لِّينيع في كتابه كَانَ فَمن: قَالَ ثُم خلْقه من شاَء من وأَراهما شاَء، بِما وزينهما جنتينِ، ذَلك دونَ وخلَق: قَالَ }يعملُونَ
لكارِ تي الدالَّت ا لَمهري دى أَحتلَ إِنَّ حجالر نلِ مني أَهلِّيع جرخلَي ِسريي فَيف ،هلْكقَى فَالَ مبةٌ تميخ نمِ ميخ ةنا إِالَّ الْجلَهخد نم 
 يا ويحك: قَالَ ملْكه، في يِسري خرج قَد علِّيني أَهلِ من رجلٌ هذَا! الريحِ لهذَا واهاً: قُولُونَفَي بِريحه، فَيستبشرونَ وجهِه، ضوِء
 مقَربٍ، ملَك من ما لَزفْرةً لْقيامةا يوم لَجهنم إِنَّ) بِيده نفِْسي والَّذي( كَعب فَقَالَ فَاقْبِضها، استرسلَت قَد الْقُلُوب هذه إِنَّ! كَعب

 عملك إِلَى نبِيا سبعني عملُ لَك كَانَ لَو حتى نفِْسي نفِْسي رب: لَيقُولُ اِهللا خليلَ إِبراهيم إِنَّ حتى لركْبتيه خر إِالَّ مرسلٍ، نبِي والَ
تنو الَ أَنْ لَظَنجنت.  

 
1104. Abdullah ibn Məsud � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � 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 (bu gün) hər qəbiləyə dünyada 
(Allahdan başqalarını) dost tutub ibadət etdiyinin arxasınca getməyi əmr 
edən Rəbbinizdən razı deyilsinizmi?” 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 peyda 
olacaq və onlar da bu bənzərlərə tərəf gedəcəklər. Onlardan kimisi günəşə, 
kimisi aya, kimisi daşdan düzəldilən bütlərə və ibadət etdikləri digər bu 
kimi şeylərin bənzərlərinə doğru gedəcəklər. İsaya ibadət edənlərin 
qarşısında İsanın şeytanı, Üzeyrə ibadət edənlərin qarşısında isə Üzeyrin 
şeytanı peyda olacaq. (Axırda) Muhəmməd � və onun ümməti 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 var. Biz bu əlaməti 
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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 olan1 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 et-
dikləri (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 sürüşərək, bir ayaq 
tutub, digəri sürüşərək keçəcək. Od onun böyürlərini qarsıdacaq. 2  O, 
(oddan) xilas olanadək bu vəziyyətdə olmağa davam edəcək. Xilas olduq-
dan sonra isə onun üzərində dayanaraq belə deyəcək: “Heç kəsə vermədiyi 
neməti mənə bəxş edən, odu gördükdən sonra məni ondan qurtaran 
Allaha həmd olsun!” Onu Cənnətin qapısının yanında olan bir çeşməyə 
gətirəcəklər. Orada yuyunduqdan sonra Cənnət əhlinin ətri və rəngi ona 
qayıdacaq və o, qapıdan Cənnətdəki nemətləri görüb deyəcək: “Ey 
Rəbbim, məni Cənnətə daxil et!” Allah buyuracaq: “Səni oddan xilas 
etdiyim halda Cənnəti istəyirsən?” O deyəcək: “Ey Rəbbim, mənimlə onun 
(odun) arasına elə bir pərdə çək ki, xışıltısını belə eşitməyim”.3 Beləliklə o, 
Cənnətə girəcək və onun qarşısında bir ev görünəcək. Gördükləri, sanki 

                                                 
1 Yəni fəqərələri birləşərək sümükləşən və sanki inəyin buynuzu kimi bir sümükdən ibarət olan 
kəslər. 
2 Yəni üzdən qabarlanacaq. 
3  əl-Ənbiya surəsi 101-102-ci ayələr buna dəlalət edir. “Əzəldən ən gözəl aqibət yazılmış 
insanlara gəldikdə isə onlar Oddan uzaqlaşdırılmış olacaq, Onlar onun xışıltısını belə 
eşitməyəcəklər. Onlar ürəklərinin istədiyi şeylər arasında əbədi qalacaqlar”. 
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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 
istəyəcəksən”. O deyəcək: “Xeyr, İzzətinə and olsun ki, başqasını istəməyə-
cəyəm. 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).1  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 ravi2 dedi: “Abdullah ibn Məsudun � hədisin bu yerinə 
çatdıqda güldüyünü gördüm. Bir kişi ona dedi: “Ey Əbu Abdur-Rahmən, 
mən sənin bu hədisi dəfələrlə danışdığını eşitmişəm və hər dəfə də bu yerə 
çatdıqda gülmüsən”. O dedi: “Həqiqətən, mən də Allah Elçisinin � bu 
hədisi dəfələrlə danışdığını eşitdim və o da hər dəfə hədisin bu yerinə 
çatdıqda elə gülərdi ki, hətta azı dişləri görünərdi. Uca Rəbb buyuracaq: 
“Xeyr, lakin Mən bunu etməyə qadirəm, (istə!)”. O deyəcək: “Məni 
insanlara qovuşdur“. Allah buyuracaq: “İnsanlara qovuş!” O da gedib 
Cənnətdə qaçmağa başlayacaq. İnsanlara yaxınlaşdıqda isə onun üçün 
mirvaridən qəsr yüksəldiləcək və o, (bunu gördükdə) səcdəyə qapanacaq. 
Ona belə deyiləcək: “Başını qaldır, sənə nə olub!” O deyəcək: “Rəbbimi 
gördüm “və ya Rəbbim mənə göründü”. Ona deyiləcək: “Bu, yalnız sənin 
evlərindən biridir”. Sonra o, bir kişi ilə rastlaşacaq və ona təzim etməyə 
hazırlaşacaq. Ona deyiləcək: “Sənə nə olub?” O deyəcək: “Görürəm, sən 
mələklərdən birisən”. O deyəcək: “Mən yalnız sənin xəzinədarlarından və 
kölələrindən biriyəm, mənim tabeçiliyimdə mənim kimi min keşikçi var”. 
Həmin kişi onun qabağında gedib qəsrin qapısını ona açacaq. Qəsr içiboş 

                                                 
1 Mötərizədə olan hissə hədisin başqa rəvayətinin mətnindəndir. 
2 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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(oyuq) mirvaridən düzəlmişdir. Tavanları, qapıları, kilidləri və açarları isə 
üzü yaşıl, içi isə qırmızı cəvahirat olan mirvaridəndir. (Orada yetmiş qapı 
var. 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) var. 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, öz əkslərini güzgü 
kimi bir-birinin qarnında görəcəklər. Hər dəfə ayrıldıqdan sonra (yenidən 
görüşdükdə) bir-birinə əvvəl göründüyündən yetmiş dəfə daha gözəl 
görünəcəklər. O, zövcəsini görəndə: “Vallahi, sən mənə əvvəl göründü-
yündən 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 Abdın1  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 onu nə yaradıl-
mışlardan kimsə, nə Cəbrail, nə də ondan başqa bir mələk görüb”. 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 (nemət-
lərlə) 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, üzü-
nün 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 təəccüblə dedi: “Vay olsun sənə, 2  ey Kəb! 
Qəlblərimiz yerindən çıxıb qaçdı, onları tutub saxla!” Kəb dedi: “Nəfsim 

                                                 
1 Abdullah ibn Məsudu � nəzərdə tutur. Onu bu adla Peyğəmbərimiz � adlandırmışdır.  
2 Təəccüb üçün işlənən sözdür. 
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əlində olan Allaha and olsun ki, həqiqətən də, Qiyamət günü Cəhənnəmin 
bir gurultusu var. Allaha yaxın olan elə bir mələk və göndərilmiş elə bir 
peyğəmbər olmayacaq ki, (bu gurultunun qorxusundan) dizi üstə yerə 
düşməsin, hətta Allahın sevimlisi İbrahim belə deyəcək: “Ey Rəbb! Ah 
canım, ah canım!” Kəb Ömərə dedi: “Əgər sənin əməllərindən əlavə yet-
miş peyğəmbərin əməlləri qədər əməlin olsaydı belə, yenə də xilas olma-
yacağını güman edərdin”.1 
 

Əbu Bəkr və Ömərin � Cənnətdəki üstünlüyü 
 

١١٠٤ - ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر أَبِيه نفَةَ، عيحبن أَبِي ج نوع نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلِ « صولِ أها كُهديس ركْرٍ وعمأبو ب ةاجلن
نيلسواملُر نيبِيإالَّ الن رِينواآلخ نيلاألو نم«  

 

1104. Aun ibn Əbu Cuheyfə atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: 
“Allah Elçisi � belə buyurdu: “Əbu Bəkr və Ömər peyğəmbərlər və elçilər 
istisna olmaqla əvvəlki və sonrakı nəsillərdən Cənnətdə sakin olacaq yaşlı-
lar arasında ən hörmətli kimsələr olacaqlar”.2 
 

١١٠٥ - نابِرِ عنِ جب دبولُ قَالَ: قَالَ اِهللا عسو«: - وسلم عليه اهللا صلى - اِهللا ركْرٍ أَبب رمعو نذَا مينِ هالد  ,زِلَةنعِ كَممالس 
 »الْرأسِ نم والْبصرِ

 

1105. Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Əbu Bəkr və Ömərin bu dindəki məqamı qulağın və gözün 
başdakı məqamı kimidir”.3 
 

١١٠٦ - رِيدالْخ يدعأَبِي س نلُ اِهللا  عوسلَّى قَالَ: قَالَ رصلَّمسو هلَيع اللَّه» : مهنفَلَ مأَس نم ماهرلى، يالْع اتجرلَ الدإِنَّ أَه
 ».كَما يرى الْكَوكَب الطَّالع في اُألفُقِ من آفَاقِ السماِء، وإِنَّ أَبا بكْرٍ وعمر منهم وأَنعما

 

1106. Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “(Cənnətdə) üstün dərəcədə olanlar üfüqdə olan ulduz kimi 
görünəcəklər. Şübhəsiz ki, Əbu Bəkr və Ömər onlardan daha üstün 
dərəcədə olacaqlar“.4 
                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 9763. Hədis səhihdir. Bax: “Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib” 3591, 
3704. 
2 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 257. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 51. 
3 Əbu Nueym əl-Əsbəhani “Mərifətus-Səhabə” 2087; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 644. Hədis 
həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 815. 
4 İbn Macə, 96. Hədis səhihdir. Bax: Ravdun-Nadir, 970. 
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١١٠٧ -  نةَ أَبِىعريرولَ أَنَّ هسر لَّى اللَّهص لَّمسو هلَيع قَالَ اللَّه: »نم فَقنِ أَنيجوى زبِيلِ فس اللَّه ىودن نابِ موأَب ةنا الْجي دبع 
،ذَا اللَّهه ريخ .نكَانَ فَم نلِ مأَه الَةالص ىعد نابِ مب ،الَةالص نمكَانَ و نلِ مأَه ادالْجِه ىعد نابِ مب ،ادالْجِه نمكَانَ و نم 
 رسولَ يا وأُمى أَنت بِأَبِى بكْرٍ أَبو فَقَالَ. »الصدقَة بابِ من دعى الصدقَة أَهلِ من كَانَ ومن الريان، بابِ من دعى الصيامِ أَهلِ
،ا اللَّهلَى مع نم ىعد نم تابِ لْكواَألب نم ،ةوررلْ ضى فَهعدي دأَح نم لْكابِ توا اَألبقَالَ كُلِّه: »معو ،نجأَركُونَ أَنْ وت مهنم«  

 
1107. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Kim 
(malından) Allah yolunda iki şey xərcləsə, onu Cənnət qapılarının birindən 
çağırıb: “Ey Allahın qulu, bu daha xeyirlidir”– deyəcəklər. Namaz qılanlar 
namaz qapısından, cihad edənlər cihad qapısından, oruc tutanlar Rəyyan 
adlı qapıdan, sədəqə verənlər də sədəqə qapısından (Cənnətə) çağırılacaq-
lar”. (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 � 
dedi: “Bəli, mən ümid edirəm ki, sən onlardan olacaqsan”.1 
 

١١٠۸ - نةَ عشائع ى قَالَ قَالَتولُ لسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى صف هضرى « معى ادا لكْرٍ أَبب اكأَخى وتح با أَكْتابتى كفَإِن 
افى أَنْ أَخنمتي نمتقُولَ ميلٌ وا قَائلَى أَنى. أَوأْبيو ونَ اللَّهنمؤالْما إِالَّ وكْرٍ أَبب «. 

 
1108. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � xəstələndiyi 
ərəfədə mənə belə buyurdu: “Əbu Bəkri – atanı, qardaşını bir yazı yaz-
mağım üçün yanıma çağır. Mən qorxuram ki, kimsə təmənna edərək “Mən 
xəlifə olmaq üçün daha üstünəm!”- desin, halbuki Allah və möminlər 
yalnız Əbu Bəkri xəlifə görmək istəyirlər”.2  
 

١١٠۹ -  نقَالَع رِىدالْخ يدعأَبِى س:  بِىالن طَبخلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالَ ص: »إِنَّ اللَّه  ،هدنا عم نيبا وينالد نيا بدبع ريخ
اللَّه دنا عم ارتكْرٍ رضى اهللا عنه». فَاخو بكَى أَبا  ،فَبم نيبا وينالد نيا بدبع ريخ كُنِ اللَّهإِنْ ي خيذَا الشى هكبا يفِْسى مى نف فَقُلْت

فَاخ هدنع ولُ اللَّهسفَكَانَ ر ،اللَّه دنا عم ارتلَّمسو هلَيع لَّى اللَّها صنلَمكْرٍ أَعو بكَانَ أَبو ،دبالْع وإِنَّ « :قَالَ ،ه ،كبكْرٍ الَ تا با أَبي
م تكُن لَوكْرٍ، وو بأَب هالمو هتبحى صف لَىاسِ عالن نالَ أَم ،هتدومالَمِ وةُ اِإلسوأُخ نلَككْرٍ، وا بأَب ذْتخى الَتتأُم نيالً ملذًا خخت

  ».يبقَين فى الْمسجِد باب إِالَّ سد إِالَّ باب أَبِى بكْرٍ
 
1109. Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər � öz 
xütbəsində belə buyurdu: “Allah bir qula dünya həyatı ilə Öz yanında olan 
(nemətlər) arasında seçim etmək imkanı verdi və (o qul) Allah yanında 

                                                 
1 əl-Buxari, 1764, 1897. 
2 Muslim, 4399, 6332. 
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olanı seçdi”. Əbu Bəkr (bu sözləri eşidəndə) ağladı. Mən öz-özümə dedim: 
“Əgər Allah bir qula dünya həyatı ilə Öz yanında olan (nemətlər) arasında 
seçim etmək imkanı verib və (o qul) Allah yanında olanı seçibsə, onda bu 
şeyxi ağladan nədir?” (Axırda bəlli oldu ki,) bu qul Peyğəmbərin � özü 
imiş. (Həqiqətən də,) Əbu Bəkr bizdən çox bilirdi. Peyğəmbər � dedi: “Ey 
Əbu Bəkr, ağlama! Həqiqətən, insanlar arasında dostluqda və malını 
(xərcləməkdə) mənə ən sadiq olanı Əbu Bəkrdir. Əgər mən ümmətimin 
arasında özümə ən yaxın dost seçməli olsaydım, mütləq Əbu Bəkri seçər-
dim. Lakin İslamda qardaşlıq və sevgi (bundan da yaxşıdır). Qoy 
məsciddə Əbu Bəkrin qapısından başqa bütün qapılar qapadılsın!”1 
 

١١١٠ -  ناِء أَبِىعدرقَالَ الد: تا كُنسالج دنع بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَ إِذْ صو أَقْبكْرٍ أَبذًا بآخ فبِطَر بِهى ثَوتى حدأَب نع 
كْبر،هفَقَالَ ت بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها« :صأَم كُمباحص فَقَد رغَام« .،لَّمقَالَ فَسى ونِى كَانَ إِنيب نيبنِ وطَّابِ ابٌء الْخىش 

تعرفَأَس هإِلَي ثُم ،تمدن هأَلْتأَنْ فَس رفغى يى لفَأَب ،لَىع لْتفَأَقْب كفَقَالَ إِلَي: »رفغي اللَّه ا لَكا يكْرٍ أَبثَالَثًا،. »ب إِنَّ ثُم رمع مدن 
صلَّى اللَّه علَيه  النبِى وجه جعلَفَ فَسلَّم ،صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِى إِلَى فَأَتى. الَ فَقَالُوا بكْرٍ أَبو أَثَم فَسأَلَ بكْرٍ أَبِى منزِلَ فَأَتى

لَّمسو رعمتى يتح فَقو أَشكْرٍ، أَبثَا بلَى فَجع هيتكْبا فَقَالَ رولَ يسر ،اللَّه اللَّها وأَن تكُن نِ أَظْلَميترفَقَالَ. م بِىالن  هلَيع لَّى اللَّهص
لَّمسإِنَّ« :و ثَنِى اللَّهعب كُمإِلَي مفَقُلْت تقَالَ. كَذَبو وكْرٍ أَبب قدانِى. صاسوو فِْسهبِن ،هالملْ وفَه متارِكُو أَنى تبِى لاحنِ. »صيترم 

  .بعدها أُوذى فَما
 

1110. Rəvayət edilir ki, Əbu Dərda � demişdir: “Bir dəfə mən Peyğəm-
bərin � yanında oturmuşdum. Bu vaxt Əbu Bəkr paltarının ətəyini dizin-
dən yuxarı qaldırmış halda Peyğəmbərin � yanına gəldi. Peyğəmbər � 
dedi: “Dostunuza gəlincə, o, (kiminləsə) mübahisə edib.” (Əbu Bəkr) salam 
verdi və dedi: “Mənimlə İbn əl-Xattabın arasına mübahisə düşdü və mən 
onunla kobud danışdım. Sonra peşman oldum və ondan üzr dilədim, lakin 
o, məni bağışlamadı. Odur ki, sənin yanına gəldim. Peyğəmbər � üç dəfə 
dedi: “Allah səni bağışlasın, ey Əbu Bəkr!” Sonra Ömər (öz hərəkətindən) 
peşman oldu və Əbu Bəkrin evinə gəlib: “Əbu Bəkr evdədirmi?”– deyə so-
ruşdu. Ona: “Xeyr!”– dedilər. Sonra o, Peyğəmbərin � yanına gəlib salam 
verdi. Əbu Bəkr Peyğəmbərin � üzündə narazılıq hissini görəndə Ömərə 
yazığı gəldi və diz çöküb iki dəfə dedi: “Ey Allahın Elçisi, mən daha çox 
haqsızlıq etmişəm!” Peyğəmbər � buyurdu: “Həqiqətən, Allah məni 
peyğəmbər göndərdi. Siz: “Sən yalan danışırsan”– dediniz. Əbu Bəkr isə: 
“O doğru danışır!”– dedi, üstəlik canı və malı ilə məni dəstəklədi. Siz 

                                                 
1 əl-Buxari, 446, 466; Muslim, 4395, 6327. 
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mənim dostumun (xətrinə dəyməyə) son qoymayacaqsınızmı?!” (O bunu) 
iki dəfə təkrar etdi. (Bu hadisədən) sonra onun xətrinə dəyən olmadı”.1 
 

١١١١ -  نرِعيبنِ جمٍ بطْعقَالَ م: تأَةٌ أَترام بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها صهرأَنْ فَأَم تجِعر هإِلَي .قَالَت تأَيإِنْ أَر جِئْت لَمو كأَجِد 
  .»بكْرٍ أَبا فَأْتى تجِدينِى لَم إِنْ« :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ. الْموت تقُولُ كَأَنها

 
1111. Rəvayət edilir ki, Cubeyr ibn Mutim � demişdir: “Bir dəfə bir qadın 
Peyğəmbərin � yanına gəldi və o, qadına (bir müddətdən sonra) gəlməyi 
buyurdu. Qadın: “Bəs gəlib səni tapmasam necə olsun?”– deyə soruşdu. 
Sanki o, Peyğəmbərin � vəfat edəcəyini qəsd edirdi. Peyğəmbər � 
buyurdu: “Məni tapmasan, Əbu Bəkrin yanına gedərsən!”2 
 

١١١٢ -  نسِعنِ أَنب كالأَنَّ م بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص دعا صدو أُحأَبكْرٍ وب رمعانُ وثْمعو فجفَر فَقَالَ بِهِم: »تاثْب دأُح 
  .»وشهِيدان وصديق نبِى علَيك فَإِنما

 
1112. Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər �, Əbu Bəkr, 
Ömər və Osman Uhud dağına qalxdılar və dağ silkələndi. Onda Peyğəm-
bər � buyurdu: “Sakit dur, ey Uhud! Həqiqətən, sənin üstündə bir 
peyğəmbər, bir siddiq və iki şəhid var”.3 
 

١١١٣ - نع دبنِ عمحنِ الرب فوولُ قَالَ قَالَ عسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهو« صكْرٍ أَبى بف ةنالْج رمعى وف ةنانُ الْجثْمعى وف 
ةنالْج ىلعى وف ةنةُ الْجطَلْحى وف ةنالْج ريبالزى وف ةنالْج دبعنِ ومحالر نب فوى عف ةنالْج دعسى وف ةنالْج يدعسى وف ةنو الْجأَبو 
 .»الْجنة فى الْجراحِ بن عبيدةَ

 
1113. Abdur-Rahmən ibn Auf � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Əbu Bəkr cənnətlikdir; Ömər cənnətlikdir; Osman cənnətlikdir; 
Əli cənnətlikdir; Talhə cənnətlikdir; Zubeyr cənnətlikdir; Abdurrəhman ibn 
Auf cənnətlikdir; Səd ibn Əbu Vəqqas cənnətlikdir; Səid ibn Zeyd cənnət-
likdir; Əbu Ubeydə ibnul-Cərrah cənnətlikdir”.4 

                                                 
1 əl-Buxari, 3661, 4640.  
2 əl-Buxari, 3386, 3659. 
3 əl-Buxari, 3399, 3675. 
4 ət-Tirmizi, 3747, 4112; İbn Macə, 133; Əhməd, 1629; 1675; İbn Hibban, 7002; əl-Bəzzər, 1020. 
Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 50. 
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Cənnətin ən üstün qadınları 
 

 ورسولُه اللَّه قَالُوا هذَا ما أَتدرونَ قَالَ خطُوط أَربعةَ الْأَرضِ في صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ خطَّ قَالَ عباسٍ نِاب عنِ - ١١١٤
لَمولُ فَقَالَ أَعسر اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلُ صاِء أَفْضلِ نِسا أَهةنةُ لْججيدخ تبِن دليوةُ خمفَاطو تبِن دمحم ميرمو تانَ بِنرمع 

 فرعونَ امرأَةُ مزاحمٍ بِنت وآسيةُ

 
1114. Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Allah Elçisi � yerdə dörd 
xətt çəkdi və dedi: “Bunun nə olduğunu bilirsiniz?” Səhabələr dedilər: 
“Allah və Onun Elçisi daha yaxşı bilir”. Allah Elçisi � buyurdu: “Cənnət 
qadınlarının ən fəzilətlisi; Xuveylidin qızı Xədicə, Muhəmmədin qızı Fatimə, 
İmranın qızı Məryəm və Muzahimin qızı – Fironun zövcəsi Asiyadır”.1 
 

١١١٥ -  نةَ أَبِىعريرى :قَالَ هرِيلُ أَتجِب بِىالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها :فَقَالَ صولَ يسر اللَّه هذةُ هجيدخ قَد تا أَتهعاٌء مإِن يهف امإِد 
أَو امطَع أَو ،ابرفَإِذَا ش ىه كتأْ أَتا فَاقْرهلَيع الَمالس نا مهبى، رنما وهرشبو تيى بِبف ةنالْج نبٍ، مالَ قَص بخص يهالَ فو 

بصن.  
 
1115. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Bir dəfə Cəbrail 
Peyğəmbərin � yanına gəlib dedi: “Ey Allahın elçisi, Xədicə əlində bir qab 
xörək şirəsi, (və ya yemək, yaxud içməyə bir şey) bura gəlir. Sənin yanına 
gəlib çatanda ona Rəbbindən və məndən salam söylə və Cənnətdə (onun 
üçün) içiboş mirvaridən (hazırlanmış), içində də nə səs-küy, nə də yorğun-
luq olan bir ev ilə onu müjdələ!”2 
 

 أَنا فَتكَلَّمت:  قَالَت عنها اللَّه رضي فَاطمةَ ذَكَر وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اِهللا رسولَ أَنَّ عنها اللَّه رضي ، عائشةُ حدثَتنا - ١١١٦
 .واآلخرة الدنيا في زوجتي فَأَنت:  قَالَ ، واللَّه بلَى:  قُلْت ؟ خرةواآل الدنيا في زوجتي تكُونِي أَنْ ترضين أَما:  فَقَالَ

 
1116. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � Fatimə haqda danışdıqda 
Aişə dedi: “Bəs mənim haqqımda nə deyirsən?” Allah Elçisi � dedi: “Səni 
bu dünyada və Axirətdə zövcəm olmağın məmnun edərmi?” Mən dedim: 
“Bəli, Vallahi!” O dedi: “Sən mənim həm bu dünyada, həm də Axirətdə 
zövcəmsən”.3 
 

                                                 
1 Əhməd, 2751, 2903. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1508. 
2  əl-Buxari, 3536, 3820. 
3 əl-Hakim, 6729. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1142. 



Fəzilətli Əməllər                                                                                             Fəzilətlər 

 
 

Cənnətin ən hörmətli cavanları 
 

 خير وأَبوهما الْجنة، أَهلِ شبابِ سيدا الْحسينو الْحسن: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ عمر ابنِ عنِ - ١١١٧
 .منهما

 
1117. Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Həsən və Hüseyn Cənnətdəki cavanlar arasında ən hörmətli 
olacaqlar. Ataları isə onlardan da xeyirlidir”.1 
 

                                                 
1 əl-Hakim, 4779, 4780. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 796. 
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