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ÖN SÖZ
Həmd yalnız Allahadır. Ona həmd edir, Ondan yardım və
məğfirət diləyirik. Nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən Allaha
sığınırıq. Allah kimi hidayətə yönəltmişsə, onu heç kəs azdıra bilməz.
Kimi də azdırmışsa, heç kəs onu hidayətə yönəldə bilməz. Mən şəhadət
edirəm ki, Allahdan başqa haqq məbud yoxdur. O, təkdir, şəriki də
yoxdur və şəhadət edirəm ki, Məhəmməd Onun qulu və elçisidir.
Şovkani
deyir: “Allaha və Axirət gününə iman gətirən insanın
hər hansı müsəlmana onun İslam dinindən çıxması və küfrə batması ilə
bağlı əlində günəşdən daha aydın dəlil olmadan hökm verməsi
haramdır”.1 Qurtubi
deyir: “Kafir imanı küfrdən üstün tutması ilə
mömin olduğu kimi, mömin də küfrü özünə məqsəd edib onu
seçincəyə qədər icma tərəfindən kafir sayılmaz”.2
Bu hökm digər əmələ - lənətə də aiddir. Bir kimsənin lənətə səbəb
olacaq bir əməli etməsinə görə dərhal lənətlənməz. Əhli-Sünnə vəlCəməa ümumi hökm ilə xüsusi hökm arasında fərq qoymuşdur. Bu da
Quran və Sünnə ilə sabit olan bir məsələdir. Peyğəmbər də ümumi
hökm ilə xüsusi hökm arasında fərq qoymuşdur. Peyğəmbər
buyurur: “Cəbrail yanıma gəlib buyurdu: “Ey Muhəmməd! Həqiqətən,
Allah
sərxoşedici içkiyə, onu düzəldənə və düzəltdirənə, onu içənə,
onu daşıyana və daşıtdırana, onu satana və alana, onu süzənə və
süzdürənə lənət etmişdir”.3
Ömər
rəvayət edir ki, Peyğəmbərin
zamanında Abdullah
adında Hişam ləqəbli bir kimsə var idi. Bu adam Peyğəmbəri
güldürürdü. Peyğəmbər onu içki içdiyinə görə bir neçə dəfə çubuq
cəzası ilə cəzalandırmışdı. Bir gün yenə də o, Peyğəmbərin
yanına
gətrildi. O, əmr verərək ona yenə də çubuq vuruldu. Orada olanlardan
biri dedi: “Allahım buna lənət et! Bu əməldən görə nə qədər çox
gətrilir”. Bu sözləri eşidən Peyğəmbər buyurdu: “Ona lənət etməyin!
Allaha and olsun ki, bilindiyinə görə, o, Allah və Rəsulunu sevən

Seylul-Cərrar, 4/ 578.
Qurtubi “Təfsir” 7/ 6128.
3 Əhməd, 2899; əl-Hakim, 223; İbn Hibban, 5356. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Saha”da (839) səhih
olduğunu bildirmişdir.
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birisidir”. 4 Nə üçün Peyğəmbər
ona demədi ki, “Sən düz etdin,
həqiqətən də o, lənətə layiqdir?” Lakin əksinə, səhabəyə qadağan
edərək dedi: “Ona lənət etməyin! Allaha and olsun ki, bilindiyinə görə,
o, Allah və Rəsulunu sevən birisidir”. Peyğəmbər
ümumi hökm ilə
xüsusi hökm arasında fərq qoydu. Həmçinin, səhabələr də bu qaydaya
tabe olmuşlar. Rəvayət edildiyinə görə Qudamə ibn Məzun
içkini
halal hesab edərək içərmiş. Bundan xəbər tutan Ömər
isə onu kafir
adlandırmamış, bir müsəlman kimi cəzalandırmışdır, çünki o, QuraniKərimin ayəsini düzgün başa düşməyərək içki içərmiş. Həmçinin, Əbu
Cəndəl ibn Suheyl və dostları da Şamda olarkən içki içmiş və bunu
halal saymışlar. “İman gətirib yaxşı işlər görənlərə pis əməllərdən
çəkinib iman gətirdikləri, saleh əməllər etdikləri, sonra pis əməllərdən
çəkinib iman gətirdikləri, sonra yenə də pis əməllərdən çəkinib yaxşı
işlər gördükləri təqdirdə (haram edilməmişdən əvvəl) daddıqları (yeyib
içdikləri) şeylərdən ötrü günah tutulmaz. Allah yaxşı iş görənləri sevər”
(əl-Maidə, 93)”.5
Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim Ramazan ayını imanla, mükafatını (yalnız Allahdan)
umaraq oruc tutarsa, keçmiş günahları bağışlanar”. 6 Bu hədisdə
Peyğəmbər ümumi olaraq qeyd edir ki, kim Ramazanı ayını ixlasla
oruc tutarsa, keçmiş günahları bağışlanar. Lakin, gəlin bu hədisə xüsusi
tərəfdən baxaq; Məgər kimsə “mən Ramazan orucunu tutmuşamsa,
deməli mənim keçmiş günahlarım bağışlanmışdır”- deyə bilərmi? Ona
görə də Peyğəmbər buyuranda ki, “filan əməli edən kafirdir”, “filan
şeyi edənə Allahın lənəti var”- bu o, demək deyil ki, həmin əməli edən
kafir və ya lənətlənmişdir. İbn Teymiyyə
deyir: “Təkfirin öz
qaydaları, şərtləri və maneələri vardır. Bu şərtlər və maneələr müəyyən
şəxsə uyğun gəlməyə də bilər. Ümumi təkfir müəyyən şəxsi təkfir
etməyi tələb etmir. Əgər şərtlər və maneələr aradan qalxarsa, bu hal
istisnadır. Buna da dəlil İmam Əhmədin
məsələsidir. Kim desə ki,

Buxari 8/14.
İbn Qudamə “əl-Muğni” 12/276. B. 1040, Abdur-Razzaq “Musənnəf” 9/240, h. 17076, İbn Həcər
“Fəthul-Bəri” 13/173, f. 93 əl-Əhkam b. 15.
6 əl-Buxari, 38.
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“Quran məxluqdur” o, kafirdir. Lakin müəyyən şəxsə gəldikdə isə bunu
deməzdilər”.7
İbn Teymiyyə
deyir: “Söz və əməl küfr ola bilər. Söz və əməl
olaraq “belə edən kafirdir”, “belə deyən kafirdir” deyilir. Lakin
müəyyən bir şəxs bunu deyibsə və ya edibsə, hüccət çatdırılana qədər
ona kafir demirik. Elə bir hüccət ki, onu inkar edən kafir olur. Bu qayda
Əhli-Sünnə vəl-Cəmməada qəti bir qaydadır. (Kim bu qaydaya qarşı
çıxarsa, Əhli-Sünnə vəl-Camaadan sayılmır). Ona görə də qiblə
əhlindən olan bir kimsəyə kafir demək qadağan edilmişdir. Bəlkə də o
kimsə şərtlərin və maneələrin olmadığına görə bu hökmün altına
girmir”.8
İbn Əbil-İzz əl-Hənəfi
deyir: “Bidət, batil, haram olan sözlər,
özündə Peyğəmbərin
isbat etdiklərini inkar edən, inkar etdiklərini
isbat edən, qadağan etdiklərini əmr edən, əmr etdiklərini isə qadağan
edən sözlər küfrdür. Bu ümumi sözlərdir. Müəyyən şəxsə gəldikdə siz
onun kafir və Cəhənnəm əhlindən olmasına şəhadət edirsinizmi? Biz
yalnız Peyğəmbərin
şahidlik etdiyinə şəhadət edə bilərik. Sənin
müəyyən bir kimsəyə hökm verməyin ən böyük azğınlıqdan sayılır.
Yəni, Allahın onu bağışlamayacağı, əbədi Cəhənnəmdə saxlayacağı, ona
rəhm etməyəcəyi şahidlik etməyin (ən böyük azğınlıqdan sayılır)”.9
Şeyx Useymin
deyir: “(Əgər söhbət müəyyən şəxsdən gedirsə),
bir kimsəni müşrik, kafir və ya lənətlənmiş adlandırmaq etdiyi bu
əməllərinə görə qadağandır. Çünki, bunun öz şərtləri və maneləri
vardır. Buna görə də biz müəyyən şəxsi, məsələn, qazancı rüşvətdən
olanı lənətləmirik. Çünki, elə şeylər var ki, o lənətin ona gəlməsinin
qarşısını alır. Məsələn, cahillik, şübhə və s. Şirk ilə də belədir. Biz
müəyyən bir insanı şirk etdiyinə görə müşrik adlandırmırıq. Onun
ətrafında yaşayan alimlərin səhlənkarlığından dəlillərin ona çatmaması,
alimlərin bu məsələdə biganəliyi müəyyən bir şəxsə kafir deməyi
qadağan edir”.10

Məcmuul-Fətava 12/466-487, 23/348.
Məcmuu Fətava 3/229 – 35/165.
9 Şərh Əqidətut-Təhaviyyə, səh. 357.
10 Şərh Kitabut-Tövhid, 29-30.
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Peyğəmbər
lənətləməyin möminə yaraşan bir sifət olmadığını
söyləmişdir. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər
buyurdu:
“Sadiq (doğru-dürüst) olan bir kimsəyə lənət etmək yaraşmaz”.11
Peyğəmbər buyurdu: “Kim bir möminə lənət oxuyarsa, bu onu
öldürmək kimidir”.12
İmran ibn Huseyn
rəvayət edir ki, Peyğəmbərlə
səfərlərin
birində dəvənin belində oturan Ənsardan bir qadın qəzəblənərək
dəvəni lənətlədi. Peyğəmbər
qadının lənətini eşitdikdə buyurdu:
“Dəvənin belindəkiləri düşürün və özünü də buraxın getsin. Həqiqətən
də o, lənətlənmişdir”. İmran deyir: “O, dəvə sahibsiz olaraq hər yeri
dolaşır (heç kəs də ona əl vurmurdu)”.13
İbn Ömər
rəvayət edir ki, Peyğəmbər Sübh namazının son
rükətində başını rukudan qaldırdıqda “Səmiallahu Limən Həmidəh”dedikdən sonra: “Allahım, filankəsə və filankəsə lənət et!”- deyə dua
edərkən eşitdim. Bunun ardı ilə: “...(Ya Rəsulum!) Bu işdə sənə dəxli
olan bir şey yoxdur. (Allah) ya onların tövbələrini qəbul edər, ya da
onlara əzab verər, çünki onlar, həqiqətən, zalım kimsələrdir” (Ali-İmran,
128) ayəsi nazil oldu”.14
Əziz Müsəlmanlar! Lənətləməkdən çəkinmək lazımdır, çünki bu
möminlərin əxlaqından sayılmır. Allah bizi kimisə lənət oxumaqdan və
lənətə səbəb olacaq əməldən qorusun! Amin!

Muslim, 2597.
Fəthul-Bəri, 10/ 465.
13 Müslim, 2595.
14 əl-Buxari, 4559; ət-Tirmizi, 3005.
11
12

5

QURANİ - KƏRİMDƏ LƏNƏT HAQDA BƏZİ AYƏLƏR
Uca Allah buyurur: “Əgər üz döndərsəniz, sizdən yer üzündə
fitnə-fəsad törətmək və qohumluq tellərini qırmaq gözlənilməzmi?
Onlar Allahın lənət elədiyi kar və gözlərini kor etdiyi kimsələrdir.
Onlar Quran barəsində düşünməzlərmi? Yoxsa ürəklərinə kilid
vurulmuşdur” (Muhəmməd, 22-24).
“Kitabda insanlara aşkar etdiyimiz dəlillərdən sonra
göndərdiyimiz nişanələri və doğru yol göstərən ayələrimizi gizlədən
şəxslər Allahın lənətinə düçar olar və bütün lənət edə bilənlər də lənət
oxuyar” (əl-Bəqərə 159)
“Zinadan xəbəri olmayan namuslu, ismətli mömin qadınları
zinada ittiham edənlər dünyada və axirətdə lənətə düçar olarlar. Onları
(Qiyamət günü) çox böyük bir əzab gözləyir” (ən-Nur 23)
“(Ya Muhəmməd!) Kitabdan özlərinə az bir şey verilənləri
görmürsənmi? Onlar Cibt və Tağuta inanır və kafirlər üçün də: Bunlar
möminlərdən daha doğru yoldadırlar – deyirlər. Onlar Allahın lənət
etdiyi şəxslərdir. Allahın lənət etdiyi şəxsə isə heç bir kömək edən tapa
bilməzsən” (ən-Nisa, 51-52).
“Allaha iftira yaxandan daha zalim kim ola bilər? Onlar Allahın
hüzuruna gətirilər şahidlər belə deyərlər: Bunlar Rəbbi barəsində yalan
söyləyənlərdir!». Bilin ki, zalimlər Allahın lənətinə gələcəklər!” (Hud,
18).
“Cənnət əhli Cəhənnəm əhlinə müraciət edib: Biz Rəbbimizin bizə
vəd etdiyini haqq olaraq gördük. Siz də Rəbbinizin sizə vəd etdiyini
(Cəhənnəm əzabını) gerçək olaraq gördünüzmü? Deyə soruşacaqlar.
Onlar: Bəli – deyə cavab verəcəklər. Elə bu zaman onların arasından bir
carçı: Allah zalimlərə lənət eləsin! Deyə səslənəcək” (əl-Əraf, 44).

6

Aşağıda lənətlənmiş əməllərə aid səhih yollarla bizə gəlib çatan
hədisləri qeyd edirik. Allah bizi bu əməllərdən qorusun! Amin!
Lənət etmək möminə yaraşmaz

:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻢﺎﻟﻛﹶﺎﻥﹶ ﺳ ﻭ.ﺎﺎﻧﺴ ﺇﹺﻧﺲ ﻟﹶﻴ،ﺍ ﻗﹶﻂﱡﺪﺎ ﺃﹶﺣﻨ ﻻﹶﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﺖﻌﻤﺎ ﺳ ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻦﹺ ﻋﻢﹺ ﺍﺑﺎﻟ ﺳﻦﻋ
.ﺎﺎﻧﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﻟﹶﻌ ﻦﹺ ﺃﹶﻥﹾﻣﺆﻠﹾﻤﻲ ﻟﻐﺒﻳﻨ  ﻻﹶ: ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪﺭﺳ  ﻗﹶﺎﻝﹶ:

ﺮﻤ ﻋﻦ ﺍﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ

Salim ibn Abdullah demişdir: “Mən Abdullah ibn Ömərin
kiməsə
lənət oxuduğunu heç vaxt eşitməmişəm. Yalnız bir nəfərdən başqa.15
Abdullah ibn Ömər
rəvayət edir ki, Rəsulullah
demişdir:
“Möminə çox lənət oxuyan olmaq yaraşmaz”.16

.ﻱﺬﻻﹶ ﺍﻟﹾﺒﺶﹺ ﻭﻻﹶ ﺍﻟﹾﻔﹶﺎﺣ ﻭ،ﺎﻥﻻﹶ ﺍﻟﻠﱢﻌ ﻭ،ﺎﻥﻦ ﺑﹺﺎﻟﻄﱠﻌ ﻣﻤﺆ  ﺍﻟﹾﺲ ﻟﹶﻴ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

 ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦﻋ

Abdullah (ibn Məsud)
rəvayət edir ki, Peyğəmbər
demişdir:
17
“Mömin nə tənə vuran, nə lənət oxuyan, nə ədəbsiz, nə də təhqir
edəndir”.18

.َﺎﺀﻔﹶﻌﻻ ﺷ ﻭ،َﺍﺀﺪﻬ ﺷﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻮﻥﹶﻳﻜﹸﻮﻧ  ﻻﹶﺎﻧﹺﲔ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﱠﻠﻌ: ﺒﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ:ﺍﺀِ ﻗﹶﺎﻝﹶﺩﺭ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺍﻟﺪﻦﻋ
Əbu Dərda
rəvayət edir ki, Peyğəmbər
demişdir: “Lənət
oxuyanlar Qiyamət günü nə şahid olarlar, nə də şəfaətçi19”.20
İmam Beyhəqinin “Şuəbul-İman” əsərində nəql etdiyi hədisdə Salim rəvayət etmişdir ki,
Abdullah ibn Ömər
cəmi bir dəfə öz xidmətçisinə lənət oxumuşdur. Belə ki, xidmətçi onu
qəzəbləndirmiş, Abdullah da onu lənətləmiş, sonra da onu azad etmişdir. (Silsilətul-ƏhadisisSəhihə, 2636).
16 ət-Tirmizi, 2020; əl-Beyhəqi “Şuəbul-İman” 2/ 91/ 2; əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 309. əl-Albani
həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
17 Hədisdən aydın olur ki, bu yaramaz xislətlərə və ya bunlardan birinə yiyələnmiş möminin imanı
kamil ola bilməz.
18 ət-Tirmizi, 1/ 357; əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 312. əl-Albani “Silsilətul-Əhadisis-Sahiha”da (№
320) hədisin isnadının səhih olduğunu bildirmişdir.
19 Hədisdən aydın olur ki, Qiyamət günü möminlərin bir çoxu öz yaxınları üçün şəfaətçilik
edəcəkləri zaman, çox lənət oxuyan kimsənin şəfaətçiliyi qəbul edilməyəcək. Habelə,
peyğəmbərlərin risalələrini öz qövmlərinə təbliğ etdiklərinə şahidlik edə bilməyəcəklər (SubulusSəlam, 4/201). Bu xüsusda İbn Qeyyim demişdir: “Tənə vuranlar və lənət oxuyanlar Qiyamət günü
nə şahidlik, nə də şəfaətşilik edə biləcəklər. Belə ki, şahidlik etmək xəbər verməyə, şəfaətçilik
etmək isə tələb etməyə aiddir. Odur ki, kim insanlara çox tənə vurmuşsa, yəni onların pis
olduqlarına şahidlik etmişsə, habelə, insanlara çox lənət oxumuşsa, yəni onlar üçün pis bir şey
15
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.ﺎﺎﻧﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﻟﹶﻌ ﻳﻖﹺ ﺃﹶﻥﹾﺪﻠﺼﻲ ﻟﻐﺒﻳﻨ  ﻻﹶ: ﺒﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər
doğru danışan adam çox lənət oxuyan olmaz21”.22

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ

demişdir: “Həmişə

.ﺔﹸﻨﻢ ﺍﻟﱠﻠﻌ ﻬﹺﻠﹶﻴ ﻋﻖ ﻗﹶﻂﱡ ﺇﹺ ﱠﻻ ﺣﻡ ﻗﹶﻮﻦﻼﹶﻋﺎ ﺗ ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻳﻔﹶﺔﹶﺬﹶ ﺣﻦﻋ

Huzeyfə
demişdir: “Bir - birini lənətləyən elə bir qövm yoxdur ki,
onların hamısı lənətə düçar olmasın”.23

 ﺎﻧﹺ ﺍﻟﻠﱠﻌ،ﻜﹾﺮﹴﺎ ﺑﺎ ﺃﹶﺑ ﻳ: ﺒﹺﻲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ،ﻪﻴﻘﻗ ﺭﺾﻌ ﺑﻦﻜﹾﺮﹴ ﻟﹶﻌﺎ ﺑﺃﹶﻥﱠ ﺃﹶﺑ
ﲔ
ﺔﹸﺸﺎﺋﻨﹺﻲ ﻋﺗﺮﺒﺃﹶﺧ
ﺒﹺﻲﺎﺀَ ﺍﻟﻨ ﺟ ﺛﹸﻢ،ﻪﻴﻘﻗ ﺭﺾﻌ ﺑﺬﺌﻣﻳﻮ ﻜﹾﺮﹴﺑﻮ ﺑ ﺃﹶﻖﺘ ﻓﹶﺄﹶﻋ، ﺛﹶﻼﹶﺛﹰﺎﻦﹺ ﺃﹶﻭﻴﺗﺮ ﻣ،ﺔﺒ ﺍﻟﹾﻜﹶﻌﺏﺭ؟ ﻛﹶﻼﱠ ﻭﲔﻳﻘﺪﺍﻟﺼﻭ
.ﻮﺩ ﻻ ﺃﹶﻋ:ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ
Aişə rəvayət edir ki, (bir dəfə) Əbu Bəkr
öz kölələrindən birini
lənətlədi. Peyğəmbər iki yaxud üç dəfə dedi: “Ey Əbu Bəkr! Həm
lənət edənlər, həm də doğru danışanlar?!24 Xeyr, Kəbənin Rəbbinə and
olsun (ki, belə etmək sənə yaraşmaz)”. Həmin gün Əbu Bəkr öz kö-

tələb etmişsə, (Qiyamət günü) onlar üçün nə şahidlik edə biləcək, nə də şəfaətçilik. Çünki şahidlik
etməyin təməli doğruluqdur. İnsanlara, ələlxüsus da Allahın və Rəsulullahın dostlarına tənə vuran
adam isə bu xislətə nail ola bilməz. Şəfaətçilik etməyin təməli isə rəhmət və xeyir tələb etməkdir.
İnsanlara çox lənət oxuyan adam isə bu xislətə nail ola bilməz” (Səvaiqul-Mursələ, 4/1505).
20 Muslim, 6777.
21 Lənət oxumağa vərdiş etmiş kimsə möminə xas olan gözəl xislətlərdən – doğru danışmaqdan,
Qiyamət günü şahidlik və şəfaətçilik etməkdən məhrum olar. Çünki birisinə lənət oxumaq, o
kimsənin Allahın rəhmətindən qovulması üçün dua etmək deməkdir. Doğru danışan möminə isə
belə dua etmək yaraşmaz.
22 Muslim, 6773.
23 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 318. əl-Albani hədisin isnadının səhih olduğunu demişdir.
24 Peyğəmbər
demək istəyir ki, mömin adamda bu iki xislət cəm ola bilməz. Əbu Bəkr lənət
oxuyan adam olmamışdır. Sadəcə olaraq bir dəfə bilmədən bunu etmiş, Peyğəmbər
onu bu
əməldən çəkindirdikdə isə dərhal bu günahı yumaq məqsədilə bir neçə kölə azad etmiş və tövbə
edərək bir daha bu yaramaz əmələ qayıtmayacağına söz vermişdir. Əbu Bəkrə
gəlincə, bu
şəxsiyyət, peyğəmbərlər və elçilər müstəsna olmaqla, insanların ən fəzilətlisi hesab edilir. Bu
xüsusda, Peyğəmbər
demişdir: “Əbu Bəkr və Ömər əvvəlki və sonrakı nəsillərdən Cənnətdə
sakin olacaq yaşlılar arasında ən hörmətli kimsələr olacaqlar. Yalnız peyğəmbərlər və elçilər
müstəsnadır” (ət-Tirmizi, 4/310; İbn Macə, 1/49; Silsilətul-Əhadisis-Səhihə, 824).
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lələrindən bir neçəsini azad etdi. Sonra da Peyğəmbərin
dedi: “Mən bir də belə etməyəcəyəm”.25

yanına gəlib

.ﺎﺭﹺﻻﹶ ﺑﹺﺎﻟﻨ ﻭ،ﺐﹺ ﺍﻟﱠﻠﻪﻀﻻﹶ ﺑﹺﻐ ﻭ، ﺍﻟﻠﱠﻪﺔﻨﻮﺍ ﺑﹺﻠﹶﻌﻨﻼﹶﻋﺘ ﻻﹶ ﺗ: ﺒﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﺮﻤ ﺳﻦﻋ

Səmura rəvayət edir ki, Peyğəmbər demişdir: “Nə Allahın lənəti
ilə, nə Allahın qəzəbi ilə, nə də Cəhənnəm odu ilə bir-birinizə lənət
oxumayın!26”27

، ﺍﻥﹶﺮ ﻧﹺﻤﺖﻌﻤ ﺳ:  ﻗﹶﺎﻝﹶ، ﺎﺡﹴﺑ ﺭﻦﺪ ﺑ ﻴﻟﺎ ﺍﻟﹾﻮﺛﹶﻨﺪ ﺣ، ﺎﻥﹶﺴﻦ ﺣ ﻰ ﺑﻴﻳﺤ ﺎﺛﹶﻨﺪ ﺣ، ﺢﹴﺎﻟ ﺻﻦ ﺑﺪﻤﺎ ﺃﹶﺣﺛﹶﻨﺪﺣ
: ﻮ ﹸﻝ ﺍﷲِ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ، ِﺍﺀﺩﺭﺎ ﺍﻟﺪ ﺃﹶﺑﺖﻌﻤ ﺳ:  ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ، ِﺍﺀﺩﺭ ﺍﻟﺪ ﺃﹸﻡﻦ ﻋﻳﺬﹾﻛﹸﺮ
ﺽﹺﺒﹺﻂﹸ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻷَﺭﻬ ﺗ ﺛﹸﻢ، ﺎﻬﻭﻧﺎﺀِ ﺩﻤﺏ ﺍﻟﺴ
 ﺍﻮﻖ ﺃﹶﺑ ﻠﹶﻐﺎﺀِ ﻓﹶﺘﻤﺔﹸ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﻨ ﺍﻟﻠﱠﻌﺕﺪﻌﺌﹰﺎ ﺻﻴ ﺷﻦ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻟﹶﻌﺪﺒﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻌ
 ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ، ﻦﻱ ﻟﹸﻌ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﱠﺬﺖﻌﺟﺎﻏﹰﺎ ﺭﺴ ﻣﺠﹺﺪ ﺗ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻟﹶﻢ، ﺎﻻﹰﻤﺷﺎ ﻭﻴﻨﻳﻤ ﺬﹸﺄﹾﺧ ﺗ ﺛﹸﻢ، ﺎﻬﻭﻧﺎ ﺩﻬﺍﺑﻮ ﺃﹶﺑﻠﹶﻖﻐﻓﹶﺘ
.ﺎﻬﻠ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻗﹶﺎﺋﺖﻌﺟﺇﹺﻻﱠ ﺭﻼﹰ ﻭ ﺃﹶﻫﻚﺬﹶﻟﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟ
Ummu Dərda
demişdir: “Əbu Dərdadan Peyğəmbərin (salləllahu
aleyhi və səlləm) belə buyurduğunu eşitdim: “Həqiqətən, qul bir şeyə
lənət oxuduqda, lənət səmaya qalxır. Səma qapıları onsuz bağlanır.
Sonra yerə enir. Yerin qapıları da ona bağlanır. Sonra lənət sağa-sola
fırlanmağa başlayır. Yer tapmadıqda lənət edilən insan lənətə
layiqdirsə, ona istiqamət alır. Əks təqdirdə, lənət oxuyana qayıdır”.28

، ﺮﻤ ﻋﻦ ﺑﺮﺎ ﺑﹺﺸﺛﹶﻨﺪ ﺣ، ﻲ  ﺍﻟﻄﱠﺎﺋﻡﺰ ﺃﹶﺧﻦ ﺑﻳﺪﺎ ﺯﺛﹶﻨﺪ ﺡ ﺣ، ﺎﻥﹸﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪ ﺣ، ﻴﻢﺍﻫﺮ ﺇﹺﺑﻦ ﺑﻢﻠﺴﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪﺣ
 ﺃﹶﻥﱠ، ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ: - ﻳﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺯ- ﺔﻴﺎﻟ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺍﻟﹾﻌﻦ ﻋ،  ﹸﺓﺎﺩﺎ ﻗﹶﺘﺛﹶﻨﺪ ﺣ، ﻄﱠﺎﺭ ﺍﻟﹾﻌﻳﺰﹺﻳﺪ ﻦﺎﻥﹸ ﺑﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪﺣ
 ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺪﻬﻠﹶﻰ ﻋﻩ ﻋ َﺍﺀ ﺭﹺﺩﻳﺢﻪ ﺍﻟﺮ ﺘﻋﺎﺯﺟﻼﹰ ﻧ  ﺇﹺﻥﱠ ﺭﻢﻠﺴﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ ﻭ- ﻳﺢ ﺍﻟﺮﻦﻼﹰ ﻟﹶﻌﺟﺭ
ﺲﺌﹰﺎ ﻟﹶﻴﻴ ﺷﻦ ﻟﹶﻌﻦ ﻣﻪﺇﹺﻧ ﻭ، ﺓﹲﻮﺭﺄﹾﻣﺎ ﻣﻬ ﻓﹶﺈﹺﻧ، ﺎﻬﻨﻠﹾﻌ ﻻﹶ ﺗ:  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﺒﹺﻲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ، - ﺎﻬﻨ ﻓﹶﻠﹶﻌ،
.ﻪﻠﹶﻴﺔﹸ ﻋﻨ ﺍﻟﻠﱠﻌﺖﻌﺟﻞﹴ ﺭ ﺑﹺﺄﹶﻫﻟﹶﻪ
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 319. əl-Albani hədisin isnadının səhih olduğunu demişdir.
Burada “bir-birinizə” deyildikdə, möminlər nəzərdə tutulur. Yəni heç bir möminə yaraşmaz ki,
başqa mömini Allahın lənəti ilə, Allahın qəzəbi ilə və Cəhənnəm odu ilə lənətləsin.
27 Əbu Davud, 4906. əl-Albani “Silsilətul-Əhadisis-Sahiha”da (№ 893) həsən olduğunu bildirmişdir.
28 Əbu Davud, 4905, 4907. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
25
26
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İbn Abbas
demişdir: “Bir kişi küləyə lənət etdi”. Başqa rəvayətdə
deyilir: Peyğəmbərin (salləllahu aleyhi və səlləm) zamanında külək bir
adamın paltarını çəkib çıxartdı. O adam küləyə lənət etdi. Bu zaman
Peyğəmbər
buyurdu: “Küləyi lənətləmə! O, əmr olunanı yerinə
yetirir. Kim bir şeyi layiq olmadığı halda lənətləyərsə, lənət onun özünə
qayıdar”.29

ﻦﻟﹶﻜ ﻭ،ﺎﺎﻧﺚﹾ ﻟﹶﻌﻌ ﺃﹸﺑﻲ ﻟﹶﻢ ﺇﹺﻧ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﲔﺮﹺﻛﻤﺸ ﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾ ﻋﻉ ﺍﻟﻠﱠﻪ
  ﺍﺩ،ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ:ﻴﻞﹶ ﻗ:ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ
.ﺔﹰﻤﺣ ﺭﺜﹾﺖﻌﺑ
Əbu Hureyra rəvayət edir ki, (bir dəfə səhabələrdən biri) Peyğəmbərə
ded: “Ya Rəsulullah, müşriklərin əleyhinə Allaha dua et!” Peyğəmbər
buyurdu: “Mən çox lənət oxumaq üçün göndərilməmişəm.30 Əksinə,
rəhmət olaraq göndərilmişəm”.31
Allahdan başqası üçün kəsilən qurban, valideynlərə lənət edən,
bidətçiyə sığınacaq verən və sərhədləri dəyişən haqda

ﻪ  ﺑﹺﺺﻳﺨ ﺀٍ ﻟﹶﻢﻲ ﺑﹺﺸﻨﺒﹺﻲﻢ ﺍﻟ  ﹸﻜﺼﻞﹾ ﺧ ﻫ:ﻲﻠﻞﹶ ﻋﺌ ﺳ:ﻞﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺍﻟﻄﱡ ﹶﻔﻴﻦ ﻋ،ﺓﹶﺰﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺑﻢﹺ ﺑﻦﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺳﻋ
 ﺛﹸﻢ،ﻲﻔﻴﺍﺏﹺ ﺳﺮﻲ ﻗﺎ ﻓ ﺇﹺﻻﱠ ﻣ،ﺎﺱ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﹺﻪ
 ﻳﺨ ﺀٍ ﻟﹶﻢﻲ ﺑﹺﺸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻨﺼﺎ ﺧ ﻣ: ﻛﹶﺎﻓﱠﺔﹰ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﺱﺍﻟﻨ
29 Əbu

Davud, 4908, 4910. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Bu hədis dəlildir ki, bir kimsəyə tez-tez lənət oxumaq olmaz. Lakin xüsusilə qeyd etmək lazımdır
ki, Peyğəmbərin ümumi şəkildə lənətlədiklərinə ümumi olaraq lənət oxumaq, məsələn, “Allahdan qeyrisinə qurban kəsənə Allah lənət eləsin! Cinayətkara sığınacaq verənə Allah lənət eləsin!
Yer üzündəki sərhədləri dəyişdirənə Allah lənət eləsin!”, yaxud “Allah bədəni döyən və döydürən,
qaş alan və aldıran, gözəllik üçün dişlərinin arasını yondurub Allahın yaratdığında dəyişiklik edən
qadınlara lənət eləsin!”, yaxud “Rüşvət verən və rüşvət alan şəxsə Allah lənət eləsin!”, yaxud
“sərxoşedici içkiyə, onu düzəldənə və düzəltdirənə, onu içənə, onu daşıyana və daşıtdırana, onu
satana və alana, onu süzənə və süzdürünə Allah lənət eləsin!”, yaxud “səhabələri söyənə Allah
lənət eləsin!”, yaxud “sələm yeyənə və onu yedirdənə, bu işdə katiblik edənə və buna şahidlik
edənlərə Allah lənət eləsin!” və s. demək icazəlidir. Həmçinin, qeyd edək ki, lazım gəldikdə
müəyyən şəxsi lənətləmək olar. Yəni, əgər bu şəxs lənətə layiqdirsə, müəyyən şəxsi lənətləmək
üçün qoyulmuş şərtlərin hamısı onda öz əksini tapmış və üstəlik, ona lənət etməyə əngəl olan
maneələrin hamısı aradan qalxmışdırsa, beləsini lənətləmək olar. Məsələn, əgər adam bilərəkdən
haram iş görmüş, bu haramı halal saymış, heç vaxt bu günaha görə tövbə etməmiş və kafir olaraq
ölmüşdürsə, beləsini lənətləmək olar.
31 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 321. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
30
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 ﺍﻟﻠﱠﻪﻦ ﻟﹶﻌ،ﺽﹺ ﺍﻷَﺭﺎﺭﻨ ﻣﻕﺮ ﺳﻦ ﻣ ﺍﻟﱠﻠﻪﻦ ﻟﹶﻌ،ﺮﹺ ﺍﻟﱠﻠﻪﻴﻐ ﻟﺢ ﺫﹶﺑﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦ ﻟﹶﻌ:ﻮﺏﻜﹾﺘﺎ ﻣﻴﻬ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻓ،ﻴﻔﹶﺔﹰﺤ ﺻﺝﺮﺃﹶﺧ
.ﺛﹰﺎﺪﺤﻯ ﻣ ﺁﻭﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦ ﻟﹶﻌ،ﻳﻪﺪﺍﻟ ﻭﻦ ﻟﹶﻌﻦﻣ
Əbu Tufeyl demişdir: 32 “Əlidən
soruşdular: “Peyğəmbər
sizə 33
məxsusi olaraq, elə bir şey ayırıb-veribmi ki, onu başqa insanlara vermiş olmasın?”34 O, dedi: “Peyğəmbər başqa insanlara deyil, yalnız bizə məxsusi olaraq elə bir şey qoymamışdır. Yalnız qılıncımın qınındakı
istisnadır.” Sonra o (qılıncının qınından) bir vərəq çıxartdı. Orada yazılmışdı: “Allahdan başqasına qurban kəsənə 35 Allah lənət eləsin! Yer
üzündəki sərhədləri oğurlayana 36 Allah lənət eləsin! Valideynlərinə
lənət oxuyana Allah lənət eləsin! 37 Cinayətkara sığınacaq verənə 38
(bidətçiyə (yenilik gətirənə) sığınacaq verənə) Allah lənət eləsin!” 39
32 Bu

hədisi Buxari (2408), Muslim (5241) və Əhməd (1/152) rəvayət etmişdir.
Burada “sizə” deyildikdə, Peyğəmbərin əhli-beyti nəzərdə tutulur.
34 İmam Muslimin rəvayətində Əli ibn Əbu Talibin
bu suala qəzəbləndiyi xəbər verilir (Səhih,
3657).
35 Peyğəmbərin
sadaladığı bu dörd günahın dördü də böyük günahlardandır. Diqqət edin,
burada Peyğəmbər bu günahların hamısına birdən deyil, əksinə, hər birinə ayrıca lənət oxuyur.
Bu üslub həmin günahların nə dərəcədə ağır olduğundan xəbər verir. Allahdan qeyrisi üçün
qurban kəsmək, yəni Allaha şərik qoşmaq isə bu günahların ən ağırıdır. Qurban kəsmək ibadətdir,
ibadət isə yalnız Allah üçün olmalıdır. Uca Allah buyurur: “De: “Şübhəsiz ki, mənim namazım
da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi Allah üçündür! Onun heç bir şəriki
yoxdur. Mənə belə buyurulmuşdur və mən müsəlmanların birincisiyəm” (əl-Ənam, 162-163);
həmçinin, O, buyurur: “Sən də Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs!” (əl-Kovsər, 2). Demək,
Allahdan qeyrisi üçün qurban kəsmiş adam müşrik sayılır, Allah ona lənət edir və əgər tövbə
etməyib ölərsə, əbədi Cəhənnəm əhlindən olur. Allahdan başqasının adı ilə qurban kəsmiş adam
iki yöndən Allaha şərik qoşmuş olur. Birincisi, “bismilləh” əvəzinə “filankəsin adı ilə” deyib həmin
filankəsdən mədəd diləməklə, ikincisi də bu ibadəti Allahdan qeyrisinə yönəltməklə ibadətin
özündə Allaha şərik qoşmuş olur. Hərçənd, bu insanların bir çoxu namaz qılır, özlərini müsəlman
sayır, gün ərzində qıldığı namazlarda ən azı on yeddi kərə “biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız
Səndən kömək diləyirik” deyə Allaha müraciət edir, lakin əməllərində Allaha şərik qoşmaqla
özlərini məhv edirlər. Uca Allah Ona şərik qoşan zalımlar barədə buyurur: “Allaha şərik qoşan
kimsəyə, Allah Cənnəti haram etmişdir və onun sığınacağı yer Oddur. Zalımlara kömək edən
olmayacaqdır” (əl-Maidə, 72).
36 Burada “sərhədləri oğurlamaq” deyildikdə, ərazilərə qoyulmuş hüdudları dəyişdirmək, haqsızcasına başqa birisinin torpağını zəbt etmək nəzərdə tutulur. Bu xüsusda rəvayət edilmiş hədislərin
birində Peyğəmbər
belə buyurmuşdur: “Kim başqasının torpağını haqsızcasına zəbt etsə,
Qiyamət günü torpağın yeddi qatı onun boynuna keçər” (Səhih əl-Buxari, 2453).
37 Bu hədis valideynə lənət oxumağın böyük günahlardan və valideynin üzünə ağ olmaqdan hesab
olunduğuna dəlalət edir. İstər birbaşa valideyni lənətləmək olsun, istərsə də kiminsə valideyninə
lənət oxuyub öz valideyninə lənət oxutdurma olsun, hər ikisi böyük günahlardan sayılır. Fəqət
birincisinin günahı ikincisindən daha ağırdır. Burada “lənət” deyildikdə, Allahın mərhəmətindən
qovulmaq və ondan məhrum olmaq nəzərdə tutulur. Burada “valideynlərinə lənət oxuyan”
33
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ﺎ ﻣ،ﻡﺮﺔﹸ ﺣﻳﻨﺪ »ﺍﻟﹾﻤ: ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻴﻔﹶ ﹸﺔ ﻋﺤ ﺍﻟﺼﻩﺬﻫ ﻭ، ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺏﺘﺀٌ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﻰﺎ ﺷﻧﺪﻨﺎ ﻋ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻰﻠ ﻋﻦﻋ
ﺎﺱﹺﺍﻟﻨﺔ ﻭ ﻜﹶﻼﹶﺋﺍﻟﹾﻤ ﻭﺔﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻨ ﻟﹶﻌﻪﻠﹶﻴ ﻓﹶﻌ،ﺛﹰﺎﺪﺤﻯ ﻣ ﺁﻭ ﺃﹶﻭ،ﺛﹰﺎﺪﺎ ﺣﻴﻬﺙﹶ ﻓﺪ ﺃﹶﺣﻦ ﻣ،ﺮﹴ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻛﹶﺬﹶﺍﺎﺋ ﻋﻦﻴﺑ
ﻪﻠﹶﻴﺎ ﻓﹶﻌﻤﻠﺴ ﻣﻔﹶﺮ ﺃﹶﺧﻦ ﻓﹶﻤ،ﺓﹲﺪﺍﺣ ﻭﲔﻤﻠﺴ ﹸﺔ ﺍﻟﹾﻤﻣ »ﺫ:ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭ.«ﻝﹲﺪﻻﹶ ﻋ ﻭﻑﺮ ﺻﻪﻨﻞﹸ ﻣﻳﻘﹾﺒ  ﻻﹶ،ﲔﻌﻤﺃﹶﺟ
ﺮﹺ ﺇﹺﺫﹾﻥﻴﺎ ﺑﹺﻐﻣﻟﱠﻰ ﻗﹶﻮﻮ ﺗﻦﻣ ﻭ،ﻝﹲﺪﻻﹶ ﻋ ﻭﻑﺮ ﺻﻪﻨﻞﹸ ﻣﻳﻘﹾﺒ  ﻻﹶ،ﲔﻌﻤﺎﺱﹺ ﺃﹶﺟﺍﻟﻨ ﻭﻜﹶﺔﻼﹶﺋﺍﻟﹾﻤ ﻭﺔﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻨﻟﹶﻌ
.«ﻝﹲﺪﻻﹶ ﻋ ﻭﻑﺮ ﺻﻪﻨﻞﹸ ﻣﻳﻘﹾﺒ  ﻻﹶ،ﲔﻌﻤﺎﺱﹺ ﺃﹶﺟﺍﻟﻨ ﻭﻜﹶﺔﻼﹶﺋﺍﻟﹾﻤ ﻭﺔﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻨ ﻟﹶﻌﻪﻠﹶﻴ ﻓﹶﻌ،ﻴﻪﺍﻟﻮﻣ
Rəvayət edilir ki, Əli
demişdir: “Bizim əlimizdə Allahın Kitabından
və Peyğəmbərin
(hədisləri yazılmış) bu səhifələrdən başqa bir şey
yoxdur. (Həmin səhifələrdə bu sözlər yazılmışdır:) “Air dağı ilə filan
yerin40 arası haram sayılan ərazidir. Kim (orada) günah iş görsə və ya
günahkar adama sığınacaq versə, ona Allahın, mələklərin və bütün
insanların lənəti olar; ondan nə vacib əməllər, nə də nafilə ibadətləri41
qəbul olunar. Müsəlmanların (kafirə) aman verməsi birdir42. Kim müsəlmanla bağladığı əhdini pozsa, ona Allahın, mələklərin və bütün
insanların lənəti olar; ondan nə vacib əməllər, nə də nafilə ibadətləri qəbul olunar. Kim ağasının izni olmadan başqalarının onun ağası

deyildikdə, ya birbaşa onları lənətləmək, ya da onların lənətlənməsinə səbəbkar olmaq nəzərdə
tutulur. Abdullah ibn Amr ibn As
rəvayət edir ki, Peyğəmbər
demişdir: “Adamın öz
valideynlərinə lənət oxuması ən böyük günahlardandır.” Səhabələr ondan: “Ya Rəsulullah, adam
öz valideyninə necə lənət oxuya bilər ki?!” deyə soruşduqda, o, belə cavab vermişdir: “Birisinin
atasını lənətləyir, o da qayıdıb onun atasını lənətləyir, habelə, birisinin anasını lənətləyir, o da
qayıdıb onun anasını lənətləyir” (Əbu Davud, 5141; Səhih əl-Cami, 2214).
38 Bu hədisdə keçən “muhdis” (cinayətkar) kəlməsi, fəthə ilə, yəni “muhdəs” kimi də rəvayət
edilmişdir. Bu da, “bidət” mənasını ifadə edir, yəni “bidətə dəstək verənə Allah lənət eləsin!”
Demək, cinayətkarın tərəfini saxlamaq və ona yardım etmək, yaxud bidəti dəstəkləmək böyük
günahlardan hesab olunur. Bidət xüsusunda Peyğəmbər belə buyurmuşdur: “Sizlərə eşidib itaət
etməyi tövsiyə edirəm! Məndən sonra yaşayanlarınız bir çox ixtilaflar görəcəklər. Belə olduğu
təqdirdə mənim və raşidi xəlifələrimin yolundan arxa dişlərinizlə yapışın və (sonradan dinə əlavə
edilmiş) yeniliklərdən çəkinin. Çünki hər bir bidət, zəlalətdir” (Musnəd İmam Əhməd, 4/126;
Silsilətul-Əhadisis-Səhihə, 2735).
39 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 17; Muslim, 5239.
40 Filan yer deyildikdə Uhud dağının arxa tərəfində yerləşən kiçik dağ nəzərdə tutulur. Mədinə
əhli bu dağa Sövr dağı deyirlər. “Əvnul-Məbud”, 6/12; 2032-ci hədisin şərhi.
41 Yəni, onun namaz, oruc və başqa bu kimi yerinə yetirdiyi vacib əməlləri və əlavə olaraq etdiyi
ibadətləri qəbul olunmaz.
42 Bir müsəlmanın kafirə aman verməsi, bütün müsəlmanların ona aman verməsi deməkdir.
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olduğunu iddia etsə, ona Allahın, mələklərin və bütün insanların lənəti
olar; ondan nə vacib əməllər, nə də nafilə ibadətləri qəbul olunar”.43
Valideynləri söyən haqda

.«ﻳﻪﺪﺍﻟﻞﹸ ﻭﺟ ﺍﻟﺮﻦﻳﻠﹾﻌ ﺮﹺ ﺃﹶﻥﹾﺎﺋﺮﹺ ﺍﻟﹾﻜﹶﺒ ﺃﹶﻛﹾﺒﻦ »ﺇﹺﻥﱠ ﻣﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺮﹴﻭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦﻋ
.«ﻪ ﺃﹸﻣﻦﻠﹾﻌ ﻓﹶﻴﻪ ﺃﹸﻣﻦﻳﻠﹾﻌ ﻭﺎﻩﻦ ﺃﹶﺑ ﻠﹾﻌﺟﻞﹺ ﻓﹶﻴ ﺎ ﺍﻟﺮﻦ ﺃﹶﺑ ﻳﻠﹾﻌ»  ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﻪﺪﺍﻟﻞﹸ ﻭﺟ ﺍﻟﺮﻦﻳﻠﹾﻌ ﻒ ﻛﹶﻴﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻴﻞﹶ ﻳﻗ
Abdullah ibn Amr rəvayət edir ki, Allah Elçisi buyurdu: “Adamın
öz valideynlərinə lənət oxuması ən böyük günahlardandır”. Səhabələr
ondan soruşdular: “Ey Allahın Elçisi, adam öz valideynlərinə necə lənət
oxuya bilər ki?!” Allah Elçisi buyurdu: “Birisinin atasını lənətləyir, o
da qayıdıb onun atasını lənətləyir. Birisinin anasını lənətləyir, o da
qayıdıb onun anasını lənətləyir”.44
İçki içən haqda

 ﺇﹺ ﱠﻥ،ﺪﻤﺤﺎ ﻣ ﻳ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﺮﹺﻳﻞﹸﺎﻧﹺﻲ ﺟﹺﺒ ﺃﹶﺗ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ِﻮﻝﹶ ﺍﷲﺳﺖ ﺭ
 ﻌﻤ ﺳ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ
ﺎﺱﹴﺒ ﻋﻦ ﺍﺑﻊﻤ ﺳﻪﺃﹶﻧ
،ﺎﻬﻌﺎﺋﺑ ﻭ،ﻪﻮﻟﹶﺔﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﻤﺤﺍﻟﹾﻤ ﻭ،ﺎﻠﹶﻬﺎﻣﺣ ﻭ،ﺎﻬﺎﺭﹺﺑﺷ ﻭ،ﺎﻫﺮﺼﺘﻣﻌ  ﻭ،ﺎﻫﺮﺎﺻﻋ ﻭ،ﺮﻤ ﺍﻟﹾﺨﻦﻟﹶﻌ
ﺍﻟﻠﱠﻪ
.ﺎﻬﻴﻘﺘﺴﻣ ﻭ،ﺎﻬﻴﺎﻗﺳ ﻭ،ﺎﻬﺎﻋﺘﺒﻣﻭ
İbn Abbas
deyir ki, Allah Elçisini
belə buyurarkən eşitdim:
“Cəbrail yanıma gəlib buyurdu: “Ey Muhəmməd! Həqiqətən, Allah
sərxoşedici içkiyə, onu düzəldənə və düzəltdirənə, onu içənə, onu
daşıyana və daşıtdırana, onu satana və alana, onu süzənə və süzdürənə
lənət etmişdir”.45

ﺎﻬﻌﺎﺋﺑﺎ ﻭﻬﻴﺎﻗﺳﺎ ﻭﻬﺎﺭﹺﺑﺷ ﻭﺮﻤ ﺍﻟﹾﺨ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦ »ﻟﹶﻌﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﻪﺳﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ
ﺮﻤ ﻋﻦﺎ ﺍﺑﻌﻤﺳ
.«ﻪﻮﻟﹶﺔﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﻤﺤﺍﻟﹾﻤﺎ ﻭﻠﹶﻬﺎﻣﺣﺎ ﻭﻫﺮﺼﺘﻌﻣﺎ ﻭﻫﺮﺎﺻﻋﺎ ﻭﻬﺎﻋﺘﺒﻣﻭ

əl-Buxari, 1870.
Əbu Davud, 5141, 5143. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. Səhih əl-Cəmi, 2214.
45 Əhməd, 2899; əl-Hakim, 223; İbn Hibban, 5356. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Saha”da (839) səhih
olduğunu bildirmişdir.
43
44
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İbn Ömər
rəvayət edir ki, Allah Elçisi
demişdir: “Şəraba, onu
içənə, süzənə, satana, alana, (şirəsini sıxaraq) hazırlayana,
hazırlanmasını tələb edənə, daşıyana və daşınmasını tələb edənə Allah
lənət etsin!”46
Parik taxan haqda

ﺔﹰﻨﻰ ﺍﺑ ﺇﹺﻥﱠ ﻟﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖﺒﹺﻰﺃﹶﺓﹲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺮ ﺍﻣﺎﺀَﺕ ﺟﻗﹶﺎﻟﹶﺖ
ﻜﹾﺮﹴ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺑﺖﺎﺀَ ﺑﹺﻨﻤ ﺃﹶﺳﻦﻋ
.«ﻠﹶﺔﹶﺻﻮﺘﺴﺍﻟﹾﻤﻠﹶﺔﹶ ﻭﺍﺻ ﺍﻟﹾﻮ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﻟﹶﻌ ﻠﹸﺎ ﺃﹶﻓﹶﺄﹶﺻﻫﺮﻌ ﺷﻕﺮﻤﺔﹲ ﻓﹶﺘﺒﺼﺎ ﺣﻬﺘﺎﺑﺎ ﺃﹶﺻﻳﺴﺮﻋ
Əsma bint Əbu Bəkr
belə rəvayət edir: “Bir qadın Peyğəmbərin
yanına gələrək belə dedi: “Ey Allahın Elçisi, təzə gəlin olacaq bir qızım
var. O qızılca xəstəliyinə tutulub və saçının bir qismi tökülüb. Onun
başına saç əlavə edimmi?” Peyğəmbər belə buyurdu: “Uca Allah saç
əlavə edəni və etdirəni lənətləmişdir”.47
Surət çəkənlər haqda

ﻦﹺ ﺛﹶﻤﻦ ﻋﺒﹺﻰﻰ ﺍﻟﻨﻬ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻧﻪﺄﹶﻟﹾﺘ ﻓﹶﺴ،ﺎﺎﻣﺠﺍ ﺣﺪﺒﻯ ﻋﺮﺘ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺍﺷﻳﺖﺃﹶﻔﹶﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻴﺤﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺟ ﺑﻥﻮ ﻋﻦﻋ
.ﺭﻮﺼ ﺍﻟﹾﻤﻦﻟﹶﻌ ﻭ،ﻪﻠﻮﻛﻣ ﻭ،ﺎﺑﻞﹺ ﺍﻟﺮﺁﻛ ﻭ،ﺔﻮﻣﺷﻮﺍﻟﹾﻤ ﻭﺔﻤﺍﺷﻦﹺ ﺍﻟﹾﻮﻰ ﻋﻬﻧ ﻭ،ﻡﹺﻦﹺ ﺍﻟﺪﺛﹶﻤ ﻭ،ﺍﻟﹾﻜﹶﻠﹾﺐﹺ
Rəvayət edilir ki, Aun ibn Əbu Cuheyfə demişdir: “Mən atamın qan
almaqla məşğul olan bir köləni aldığını (və onun həcəmətlərinin 48
sındırılmasını əmr etdiyini) gördüm. Bunun səbəbini soruşduqda, atam
dedi: “Peyğəmbər
itin və qanın 49 müqabilində pul almağı, habelə
döyməyi və döydürməyi50, sələm yeməyi və yedirtməyi51 qadağan etmiş
və rəsm çəkəni lənətləmişdir”.52
Əbu Davud, 3676.
Muslim, 5687; ən-Nəsai, 5007.
48 Müalicə məqsədilə baş, kürək və bədənin başqa nahiyələrindən qan almaq, qanı sormaq üçün
işlədilən buynuzşəkilli alət.
49 Burada söhbət it satmaqdan və ya müalicə məqsədilə bədəndən qan almaqdan gedir.
50 Burada döymək deyildikdə, dəridə iynə ilə yazı yazmaq və ya şəkil çəkmək (tatuaj) nəzərdə
tutulur. İslamaqədərki dövrdə əsasən qadınlar hansı qəbiləyə mənsub olduqlarını bildirmək üçün
bədənlərinin bəzi yerlərinə yazı və ya şəkil döydürərdilər.
51 Burada faiz alan və verən nəzərdə tutulur.
52 əl-Buxari, 2086.
46
47
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ﻦﹺ ﺛﹶﻤﻦ ﻋﺒﹺﻰﻰ ﺍﻟﻨﻬ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻧﻪﺄﹶﻟﹾﺘ ﻓﹶﺴ،ﺎﺎﻣﺠﺍ ﺣﺪﺒﻯ ﻋﺮﺘ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺍﺷﻳﺖﺃﹶﻔﹶﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻴﺤﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺟ ﺑﻥﻮ ﻋﻦﻋ
.ﺭﻮﺼ ﺍﻟﹾﻤﻦﻟﹶﻌ ﻭ،ﻪﻠﻮﻛﻣ ﻭ،ﺎﺑﻞﹺ ﺍﻟﺮﺁﻛ ﻭ،ﺔﻮﻣﺷﻮﺍﻟﹾﻤ ﻭﺔﺷﻤ ﺍﻦﹺ ﺍﻟﹾﻮﻰ ﻋﻬﻧ ﻭ،ﻡﹺﻦﹺ ﺍﻟﺪﺛﹶﻤ ﻭ،ﺍﻟﹾﻜﹶﻠﹾﺐﹺ
Rəvayət edilir ki, Aun ibn Əbu Cuheyfə
demişdir: “Mən atamın qan
almaqla məşğul olan bir köləni aldığını (və onun həcəmətlərinin 53
sındırılmasını əmr etdiyini) gördüm. Bunun səbəbini soruşduqda, atam
dedi: “Peyğəmbər
itin və qanın 54 müqabilində pul almağı, habelə
döyməyi və döydürməyi55, sələm yeməyi və yedirtməyi56 qadağan etmiş
və rəsm çəkəni lənətləmişdir57”.58
Riba – sələm haqda

.ٌﺍﺀﻮ ﺳﻢﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫ ﻭﻳﻪﺪﺎﻫﺷ ﻭﻪﺒﻛﹶﺎﺗﻪ ﻭ ﻠﹶﻮﻛﻣﺎ ﻭﺑﻞﹶ ﺍﻟﺮﺁﻛ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻌ

ﺎﺑﹺﺮﹴ ﺟﻦﻋ

Cabir
belə rəvayət edir: “Allah Elçisi
riba (sələm) yeyəni,
yedizdirəni, (onların arasında) yazanı və şahidlərini lənətlədi. Sonra
dedi: “Onlar bərabərdir”.59

ﺔﹸﻤﺷﻮﺘﺴﺍﻟﹾﻤ ﹸﺔ ﻭﻤﺍﺷﺍﻟﹾﻮ ﻭ،ﻮﺍ ﺑﹺﻪﻤﻠ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻋ،ﺍﻩﺪﺎﻫﺷ ﻭﻪﺒﻛﹶﺎﺗ ﻭﻛﹸﻠﻪ ﻮﻣﺎ ﻭﺑﻞﹸ ﺍﻟﺮ ﺁﻛ: ِ ﺍﷲﺪﺒﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ
ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﺪ ﻤﺤ ﻣﺎﻥﺴﻠﹶﻰ ﻟﻮﻥﹶ ﻋﻮﻧﻠﹾﻌ ﻣ:ﻪﺗﺮﺠ ﻫﺪﻌﺎ ﺑﺍﺑﹺﻴﺮ ﺃﹶﻋﺪﺗﺮﺍﻟﹾﻤ ﻭ،ﻗﹶﺔﺪﻻﹶﻭﹺﻱ ﺍﻟﺼ ﻭ،ﻦﹺﺴﻠﹾﺤﻟ
Abdullah ibn Məsud belə buyurur: “Bilə-bilə riba (sələm) yeyəni,
yedirdəni, (onların arasında) yazanı və şahidlik edənləri, gözəl
görünmək üçün döymə vuranı və döymə vurduranı, zəkatı (vermək
istəməyərək) gecikdirəni, hicrət etdikdən sonra dinindən dönərək

53 Müalicə məqsədilə baş, kürək və bədənin başqa nahiyələrindən qan almaq, qanı sormaq üçün
işlədilən buynuzşəkilli alət.
54 Burada söhbət it satmaqdan və ya müalicə məqsədilə bədəndən qan almaqdan gedir.
55 Burada döymək deyildikdə, dəridə iynə ilə yazı yazmaq və ya şəkil çəkmək (tatuaj) nəzərdə
tutulur. İslamaqədərki dövrdə əsasən qadınlar hansı qəbiləyə mənsub olduqlarını bildirmək üçün
bədənlərinin bəzi yerlərinə yazı və ya şəkil döydürərdilər.
56 Burada faiz alan və verən nəzərdə tutulur.
57 Digər rəvayətdə Əbu Cuheyfə  demişdir: “Peyğəmbər
itin, qanın və (zinaya sövq edilmiş)
kənizin müqabilində pul almağı qadağan etmiş, üstəlik döyəni və döydürəni, sələm yeyəni və
yedirdəni və rəsm çəkəni lənətləmişdir”. (əl-Buxari, 2087).
58 əl-Buxari, 2086.
59 Muslim, 4177.
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bədəvi həyatına qayıdanı Qiyamət günü Muhəmmədin
lənətlənmişdir”.60

 ﺍﻟﻠﱠﻪﻦ ﻟﹶﻌ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

dili ilə

ِﻮﻝﹶ ﺍﷲﺳﺇﹺ ﱠﻥ ﺭ ﻭ،ﻔﹾﻘﹶﺔﻲ ﺳ ﻓﺎﻥﻔﹾﻘﹶﺘ ﺳﹸﻠﺢﺼ ﻻﹶ ﺗ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻪ ﺃﹶﻧﻮﺩﻌﺴﻦﹺ ﻣ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦﻋ
.ﺒﻪﻛﹶﺎﺗ ﻭ،ﻩﺪﺎﻫﺷ ﻭ،ﻠﹶﻪﻮﻛﻣ ﻭ،ﺎﺑﻞﹶ ﺍﻟﺮﺁﻛ

Abdullah ibn Məsud rəvayət edir ki, Allah Elçisi
demişdir: “Sələm
yeyənə, yedirdənə, ona şahidlik edənlərə və onu yazanlara Allah lənət
etmişdir!”61
Döymə döyən və qaş alan haqda

 ﺎﻔﹶﻠﱢﺠﻤﺘ ﺍﻟﹾ ﻭﺎﺕﺼﻤﻨﺘﺍﻟﹾﻤ ﻭﺎﺕﺼﺎﻣﺍﻟﻨ ﻭﺎﺕﻤﺷﻮﺘﻤﺴ ﺍﻟﹾ ﻭﺎﺕﻤﺍﺷ ﺍﻟﹾﻮ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻌ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦﻋ
ﺕ
ﺃﹸﻘﹾﺮ ﺗﻧﺖﻛﹶﺎ ﻭﻘﹸﻮﺏﻳﻌ ﺎ ﺃﹸﻡﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻬ ﺪﻨﹺﻰ ﺃﹶﺳ ﺑﻦﺃﹶﺓﹰ ﻣﺮ ﺍﻣﻚﻠﹶﻎﹶ ﺫﹶﻟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺒ. ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹾﻖ ﺧﺍﺕﺮﻴﻐﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﹾﺤﻟ
ﺎﺕﺼﻤﻨﺘﺍﻟﹾﻤ ﻭﺎﺕﻤﺷﻮﺘﺴﺍﻟﹾﻤ ﻭﺎﺕﻤﺍﺷ ﺍﻟﹾﻮﺖﻨ ﻟﹶﻌﻚ ﺃﹶﻧﻚﻨﻨﹺﻰ ﻋﻠﹶﻐﻳﺚﹲ ﺑﺪﺎ ﺣ ﻣ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖﻪﺘﺁﻥﹶ ﻓﹶﺄﹶﺗﺍﻟﹾﻘﹸﺮ
ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦ ﻟﹶﻌﻦ ﻣﻦ ﻻﹶ ﺃﹶﻟﹾﻌﻰﺎ ﻟﻣ ﻭﺪ ﺍﻟﱠﻠﻪ ﺒ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹾﻖ ﺧﺍﺕﺮﻴﻐﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﹾﺤ ﻟﺎﺕﻔﹶﻠﱢﺠﺘﺍﻟﹾﻤﻭ
ﺖ ﻛﹸﻨﻦ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺌ.ﻪﺗﺪﺟﺎ ﻭ ﻓﹶﻤﻒﺤﺼﻰﹺ ﺍﻟﹾﻤﺣ ﻟﹶﻮﻦﻴﺎ ﺑﺕ ﻣ
 ﺃﹾ ﻗﹶﺮﺃﹶﺓﹸ ﻟﹶﻘﹶﺪﺮ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖﺎﺏﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺘﻰ ﻛ ﻓﻮﻫﻭ
ﻮﺍ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖﻬﺘ ﻓﹶﺎﻧﻪﻨ ﻋﺎﻛﹸﻢﻬﺎ ﻧﻣﻩ ﻭ ﺨﺬﹸﻭ
 ﻮﻝﹸ ﻓﹶﺳﻢ ﺍﻟﺮ ﺎ ﹸﻛﺎ ﺁﺗﻣﻭ

 ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻴﻪﺗﺪﺟ ﻭ ﻟﹶﻘﹶﺪﻴﻪﺃﹾﺗﻗﹶﺮ

ﺪﺒ ﻋﺃﹶﺓﺮﻠﹶﻰ ﺍﻣ ﻋﻠﹶﺖﺧ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺪ. ﹸﻈﺮﹺﻯﺒﹺﻰ ﻓﹶﺎﻧ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺫﹾﻫ. ﺍﻵﻥﹶﻚﺃﹶﺗﺮﻠﹶﻰ ﺍﻣﺬﹶﺍ ﻋ ﻫﻦﺌﹰﺎ ﻣﻴﻯ ﺷﻰ ﺃﹶﺭﺃﹶﺓﹸ ﻓﹶﺈﹺﻧﺮﺍﻟﹾﻤ
.ﺎﻬﻌﺎﻣﺠ ﻧ ﻟﹶﻢﻚ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺫﹶﻟﺎ ﻟﹶﻮ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻣ.ﺌﹰﺎﻴﺖ ﺷ
 ﻳﺃﹶﺎ ﺭ ﻣ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﺎﺀَﺕﺌﹰﺎ ﻓﹶﺠﻴ ﺷﺮ ﺗ ﻓﹶﻠﹶﻢﺍﻟﻠﱠﻪ
Abdullah (ibn Məsud)
belə buyurmuşdur: “Allah döymə döyəni və
döydürəni, qaş alanı və aldıranı, gözəllik üçün Allahın yaratdığını
dəyişərək dişlərini aralayanı lənətləmişdir”. Bu xəbər Bəni Əsəd
qəbiləsindən olan Ummu Yaqub adlanan bir qadına çatdı. O, Quran
oxuyan bir qadın idi. O (qadın) onun (İbn Məsudun) yanına gələrək
belə dedi: “Bu nədir, mənə sənin döymə döyəni və döydürəni, qaş alanı
və aldıranı, gözəllik üçün Allahın yaratdığını dəyişərək dişlərini
aralayanı lənətlədiyinin xəbəri çatmışdır?!” Abdullah belə buyurdu:
“Nə üçün Allah Elçisinin lənətlədiyini lənətləməli deyiləm ki?! Həm
də bu Allahın Kitabında belədir”. Qadın ona belə dedi: “Mən bu
60
61

Əhməd, 3881, 4428; ən-Nəsai, 5013, 5102. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Əhməd, 3725. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5089) səhih olduğunu bildirib.
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Mushafın (Quranın) bu iki üz (qabığı) arasında olanı oxumuşam, lakin
buna rast gəlməmişəm”. Abdullah ona belə buyurdu: “Əgər sən onu
oxusaydın, ona rast gələrdin. Allah
buyurur: “Peyğəmbər sizə nə
verirsə, onu götürün, nəyi də qadağan edirsə, ondan çəkinin” (əl-Həşr, 7).
Qadın belə dedi: “Mən sənin dediyin bu şeyləri indi sənin qadının
üzərində görürəm”. Abdullah ona: “Get, bax!”- deyə buyurdu. Qadın
Abdullanın qadının yanına daxil oldu və heç bir şey görmədi. Onun
yanına qayıdaraq dedi: “Bir şey görmədim!” Abdullah belə buyurdu:
“Əgər dediyin kimi olsaydı, biz onunla bir yerdə olmazdıq”.62

ﻦ ﺔﹸ ﻣﻤﺷﻮﺘﺴﺍﻟﹾﻤﺔﹸ ﻭﻤﺍﺷﺍﻟﹾﻮﺔﹸ ﻭﺼﻤﻨﻤﺘ ﺍﻟﹾﺔﹸ ﻭﺼﺎﻣﺍﻟﻨﻠﹶ ﹸﺔ ﻭﺻﻮﺘﺴﺍﻟﹾﻤﻠﹶﺔﹸ ﻭﺍﺻ ﺍﻟﹾﻮﺖﻨﺎﺱﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹸﻌﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑﻋ
ﺎﻮﻝﹸ ﺑﹺﻬﻤﻌﻠﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﻤﺻﻮﺘﺴﺍﻟﹾﻤﺎﺀِ ﻭﺴﺮﹺ ﺍﻟﻨﻌ ﺑﹺﺸﺮﻌﻞﹸ ﺍﻟﺸﺼﻰ ﺗ ﺍﻟﱠﺘﻠﹶﺔﺍﺻ ﺍﻟﹾﻮﻔﹾﺴِﲑﺗ ﻭﺩﺍﻭﻮ ﺩ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ.ٍﺍﺀﺮﹺ ﺩﻏﹶﻴ
ﻴﻼﹶﻥﹶﻞﹸ ﺍﻟﹾﺨﻌﺠﻰ ﺗﺔﹸ ﺍﻟﱠﺘﻤﺍﺷﺍﻟﹾﻮﺎ ﻭﻮﻝﹸ ﺑﹺﻬﻤﻌ ﹸﺔ ﺍﻟﹾﻤﺼﻤﻨﺘﺍﻟﹾﻤﻪ ﻭ ﺮﹺﻗﱠﻰ ﺗﺘ ﺣﺎﺟﹺﺐ ﺍﻟﹾﺤﻘﹸﺶﻨﻰ ﺗﺔﹸ ﺍﻟﱠﺘﺼﺎﻣﺍﻟﻨﻭ
.ﺎﻮ ﹸﻝ ﺑﹺﻬﻤﻌﺔﹸ ﺍﻟﹾﻤﻤﺷﻮﺘﺴﺍﻟﹾﻤ ﻭﺍﺩﺪ ﻣﻞﹴ ﺃﹶﻭﺎ ﺑﹺﻜﹸﺤﻬﹺﻬﺟﻰ ﻭﻓ
Abdullah ibn Abbas
buyurur: ”Saçı qaynaq edən və etdirən, qaş
alan və aldıran, xəstəlik üzürü olmadan bədənə döymə edən və etdirən
qadınlar lənətləniblər. Əbu Davud bunları izah edərək deyir: ”Uasilə”Saçı qadınların saçına qaynaq edəndir. “Mustausilə”- özünə saç qaynaq
etdirəndir. ”Nəmisa”- qaşı incəltmək üçün alandır. ”Mutənəmmisa”qaş aldırandır. ”Uaşimə”- üzündə sürmə və ya mürəkkəb ilə xallar
döyəndir. ”Mustəuşimə”- döymə etdirəndir”.63

ﻠﹾﻖ ﺧﺍﺕﺮﻴﻐﻦﹺ ﻣﺴﻠﹾﺤ ﻟﺎﺕﻴﻐﺘﺒ ﻣﺎﺕﺼﻤﻨﻤﺘ ﺍﻟﹾ ﻭﺎﺕﻤﺷﻮﺘﻤﺴ ﺍﻟﹾﺕ ﻭ
 ﺎﻤﺍﺷ ﺍﻟﹾﻮﻦﻟﹶﻌ

ﺒﹺﻰ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻋ
.ﺍﻟﻠﱠﻪ

Abdullah (ibn Məsud) rəvayət edir ki, gözəl görsənmək üçün Allahın
yaratdıqlarına dəyişiklik edərək döymə döyənə, döyməni döydürənə və
qaş aldıranlara Peyğəmbər lənət etmişdir”. 64

Muslim, 5695.
Əbu Davud, 4172. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
64 ət-Tirmizi, 3010. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
62
63
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Rüşvət haqda

.ﻲﺸﺗﺮﺍﻟﹾﻤﻲ ﻭﺍﺷﻠﹶﻰ ﺍﻟﺮﺔﹸ ﺍﷲِ ﻋﻨ ﻟﹶﻌ: ِﻮ ﹸﻝ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
Abdullah ibn Amrın rəvayət edir ki, Allah Elçisi
alana da, rüşvət verənə də Allahın lənəti olsun!”65

.ﻜﹾﻢﹺﻲ ﺍﻟﹾﺤ ﻓﻲﺸﺗﺮﺍﻟﹾﻤ ﻭ،ﻲﺍﺷ ﺍﻟﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦ ﻟﹶﻌ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺮﹴﻭﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦﻋ
demişdir: “Rüşvət

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ

Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər buyurdu: “Məhkəmədə
rüşvət alana və rüşvət verənə Allah lənət etsin!”66
Oğurluq haqda

ﻞﹶﺒ ﺍﻟﹾﺤﺮﹺﻕﻳﺴ ﻭ،ﻩﻳﺪ ﻘﹾﻄﹶﻊﺔﹶ ﻓﹶﺘﻀﻴﻕ ﺍﻟﹾﺒ
 ﺮﹺﻳﺴ ،ﺎﺭﹺﻕﻪ ﺍﻟﺴ  ﺍﻟﻠﱠﻦﻗﹶﺎ ﹶﻝ »ﻟﹶﻌ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
«ﻩﻳﺪ ﻘﹾﻄﹶﻊﻓﹶﺘ

Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər demişdir: “Allah oğruya
lənət etsin! Yumurta oğurladığına görə əli kəsilir, kəndir oğurladığına
görə əli kəsilir”.67
Heyvanı hədəfə almaq haqda

ﻦﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺑﺎ ﻭﻬﻨﻗﹸﻮﺍ ﻋﻔﹶﺮ ﺗﺮﻤ ﻋﻦﺍ ﺍﺑﺃﹶﻭﺎ ﺭﺎ ﻓﹶﻠﹶﻤﻬﻮﻧﻣﻳﺮ ﺔﹰﺎﺟﺟﻮﺍ ﺩﺒﺼﻔﹶﺮﹴ ﻧ ﺑﹺﻨﺮ ﻣﻪﺃﹶﻧ
ﺮﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﺑﻦﻋ
.ﺬﹶﺍﻞﹶ ﻫ ﻓﹶﻌﻣﻦ ﻦ ﻟﹶﻌﺒﹺﻲﺬﹶﺍ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻨﻞﹶ ﻫ ﻓﹶﻌﻦ ﻣﺮﻤﻋ
Rəvayət edilir ki, (bir dəfə) İbn Ömər
toyuğu (diri-diri) asıb oxla
vuran bir dəstə adamın yanından keçirdi. Onlar ibn Öməri
görüb

65 İbn Məcə, 2313; ət-Tirmiz, 1337; Əbu Davud,3580; İbn Hibban, 5077; əl-Hakim, 7066. səhih Tərğib
2211. əz-Zəhəbi səhih olduğunu bildirib. əl-Albani “Sahih Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2211) səhih
olduğunu bildirib.
66 İbn Hibban, 5076; Əhməd, 9019; əl-Bəzzar, 8673; əl-Hakim, 7067. əl-Albani “Sahih Tərğib vətTərhib”də (№ 2212) səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirib.
67 Muslim, 4503; əl-Buxari, 6783, 6799; ən-Nəsai, 4873; İbn Məcə, 2583; Əhməd, 7430; İbn Hibban,
5748.
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dərhal dağılışdılar. İbn Ömər
dedi: “Bunu kim edib? Peyğəmbər
belə hərəkət edən kimsəni lənətləmişdir”.68

ﻠﹸﻮﺍﻌ ﺟﻗﹶﺪ ﻭﻪﻮﻧﻣﻳﺮ ﻢﻫﺍ ﻭﺮﻮﺍ ﻃﹶﻴﺒﺼ ﻧﻳﺶﹴ ﻗﹶﺪ ﻗﹸﺮﻦ ﻣﺎﻥﻴﺘ ﺑﹺﻔﻤﺮ  ﻋﻦ ﺍﺑﺮﺮﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻴﺒﻦﹺ ﺟ ﺑﻴﺪﻌ ﺳﻦﻋ
 ﺍﻟﻠﱠﻪﻦﺬﹶﺍ ﻟﹶﻌﻞﹶ ﻫ ﻓﹶﻌﻦ ﻣﺮﻤ ﻋﻦﻗﹸﻮﺍ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﺑﻔﹶﺮ ﺗﺮﻤ ﻋﻦﺍ ﺍﺑﺃﹶﻭﺎ ﺭ ﻓﹶﻠﹶﻤﻬﹺﻢﻠﺒ ﻧﻦ ﻣﺌﹶﺔﺎﻃﺮﹺ ﻛﹸﻞﱠ ﺧﺐﹺ ﺍﻟﻄﱠﻴﺎﺣﺼﻟ
.ﺎﺿﺡ ﻏﹶﺮ
 ﻭ ﺍﻟﺮﻴﻪﺌﹰﺎ ﻓﻴﺬﹶ ﺷﺨﻦﹺ ﺍﺗ ﻣﻦ ﻟﹶﻌﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺬﹶﺍ ﺇﹺﻥﱠ ﺭﻞﹶ ﻫ ﻓﹶﻌﻦﻣ
Səid ibn Cubeyr belə rəvayət edir: “İbn Ömər
Qureyşdən olan iki
cavanın yanından keçdiyi zaman, onlar bir quşu hədəf edərək ona ox
atırdılar. Hər dəyməyən oxa görə quşun sahibinə nəsə verirdilər. İbn
Öməri
gördükləri vaxt qaçaraq dağıldılar. İbn Ömər
belə
buyurdu: “Bunu kim edib? Bunu edənə Allah lənət etsin!” Həqiqətən,
Peyğəmbər
içərisində ruh olan bir şeyi hədəf üçün istifadə edəni
lənətləmişdir”.69
Heyvana damğa vuran haqda

ﻦ ﻣﺖﻨ ﻟﹶﻌﻰ ﻗﹶﺪ ﺃﹶﻧﻜﹸﻢﻠﹶﻐﺎ ﺑ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﻣﻬﹺﻪﺟﻰ ﻭ ﻓﻢﺳ ﻭﺎﺭﹴ ﻗﹶﺪﻤ ﺑﹺﺤﻪﻠﹶﻴ ﻋﺮ ﻣﺒﹺﻰﺎﺑﹺﺮﹴ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ ﺟﻦﻋ
.ﻚ ﺫﹶﻟﻦﻰ ﻋﻬ ﻓﹶﻨ.«ﺎﻬﹺﻬﺟﻰ ﻭﺎ ﻓﻬﺑﺮ ﺿﺎ ﺃﹶﻭﻬﹺﻬﺟﻰ ﻭﺔﹶ ﻓﻬﹺﻴﻤ ﺍﻟﹾﺒﻢﺳﻭ
Cabir
rəvayət edir ki, Peyğəmbərin
yanından üzü damğalı bir
uzunqulaqla keçdilər. Bunu görən Peyğəmbər
: “Siz xəbərdar
deyilsinizmi ki, mən heyvanın üzünə damğa çəkəni və həmçinin onun
üzündən vuranı lənətləmişəm?!“- dedi və bu işi qadağan etdi.70
Uzə vurmaq haqda

،ﺬﹶﺍﻞﹶ ﻫ ﻓﹶﻌﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦ ))ﻟﹶﻌ: ﺒﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ،ﺍﻩﺮﺨﻨﻦ ﻣ ﺧﻳﺪ ﻢﺳﺪ ﻭ  ﻗﹶﺔﺍﺑ ﺑﹺﺪﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺮ ﻣ:ﺎﺑﹺﺮﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺟﻦﻋ
.((ﻪﻨﺮﹺﺑﻳﻀ ﻻﹶ ﻭﻪﺟ ﺍﻟﹾﻮﺪ ﺃﹶﺣﻦﻳﺴِﻤ ﻻﹶ

68 əl-Buxari,

5515.
Muslim, 5174; ən-Nəsai, 4441.
70 Əbu Davud, 2566.
69
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Cabir demişdir: “(Bir dəfə) Peyğəmbər , üzünə damğa vurulmuş və
damğasının yeri tüstülənən 71 bir heyvanın yanından keçərkən dedi:
“Bunu edənə Allah lənət eləsin! Heç kəs üzü damğalamasın və üzə vurmasın”.72
Heyvana əziyyət verən haqda

ﺍﻥﻮﻴﱠﺜﻞﹶ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤ ﻣﻦﻣ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦ ﻟﹶﻌ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﺃﹶﻧ

ﺮﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﺑﻦﻋ

Rəvayət edilir ki, İbn Ömər
demişdir: “Peyğəmbər heyvanın diridiri (hər hansı) bir əzasını kəsən adamı lənətləmişdir”.73
Üzdəniraqlar haqda

ﺎﻝﹺﺟ ﺍﻟﺮﻦ ﻣﻬﹺﲔﺒﺸﺘﺍﻟﹾﻤﺎﻝﹺ ﻭﺟﺎﺀِ ﺑﹺﺎﻟﺮﺴ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﺎﺕﻬﺒﺸﺘ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻟﹶﻌﻪﹶﺃﻧ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑﻋ
.ِﺎﺀﺴﺑﹺﺎﻟﻨ

İbn Abbas
rəvayət edir ki, Peyğəmbər özünü kişilərə bənzədən
qadınları, həmçinin özünü qadınlara bənzədən kişiləri lənətləmişdir”.74
Özünü kişilərə bənzədən qadınlar haqda

ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﺭﻦ ﻟﹶﻌ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖ،ﻞﹶﻌ ﺍﻟﻨﺲﻠﹾﺒﺃﹶﺓﹰ ﺗﺮ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻣ:

ﺸﺔﹶ
 ﺎﺋﻌﻴﻞﹶ ﻟ ﻗ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻜﹶﺔﹶﻠﹶﻴﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻣﻦﹺ ﺍﺑﻋ
.ِﺎﺀﺴ ﺍﻟﻨﻦﻠﹶﺔﹶ ﻣﺟﺍﻟﺮ

İbn Əbu Muleykə rəvayət edir ki, Aişəyə
bir qadının kişi ayaqqabısı
geyindiyi deyildi. Aişə
buyurdu: “Peyğəmbər
özünü kişilərə
bənzədən qadını lənətləmişdir”.75

Söhbət yenicə damğalanmış və damğasının yeri soyumamış heyvandan gedir.
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 175; Muslim, 3953, 5674; əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 13639; Əhməd,
14499. əl-Albani hədisin isnadının səhih olduğunu bildirmişdir.
73 əl-Buxari, 5515.
74 Əbu Davud, 4099; əl-Buxari, 5886; ət-Tirmizi, 2785. . əl-Albani olduğunu bildirmişdir.
75 Əbu Davud, 4101. əl-Albani olduğunu bildirmişdir.
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Qadın paltarı geyinən kişilər haqda

.ﻞﹺﺟﺔﹶ ﺍﻟﺮﺴﺒ ﻟﺲﻠﹾﺒﺃﹶﺓﹶ ﺗﺮﺍﻟﹾﻤ ﻭ،ﺃﹶﺓﺮﺔﹶ ﺍﻟﹾﻤﺴﺒ ﻟﺲﻳﻠﹾﺒ ﺟﻞﹶ ﺍﻟﺮ

ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﺭﻦ ﻟﹶﻌ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ

Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər
qadın paltarı geyinən
kişini, həmçinin kişi paltarı geyinən qadını lənətləmişdir.76
Lut qövmünün əməlini edənlər haqda

ﺢ  ﺫﹶﺑﻦﻮﻥﹲ ﻣﻠﹾﻌ ﻣ، ﻪ ﺃﹸﻣﺐ ﺳﻦﻮﻥﹲ ﻣﻠﹾﻌ ﻣ، ﻩ ﺎ ﺃﹶﺑﺐ ﺳﻦﻮﻥﹲ ﻣﻠﹾﻌ ﻣ: ﺒﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ:  ﻗﹶﺎﻝﹶ، ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑﻋ
ﻠﹶﻰ ﻋﻗﹶﻊ ﻭﻦﻮﻥﹲ ﻣﻠﹾﻌ ﻣ،  ﻃﹶﺮﹺﻳﻖﹴﻦﻰ ﻋﻤ ﺃﹶﻋﻪ ﻛﹶﻤﻦﻮﻥﹲ ﻣﻠﹾﻌ ﻣ، ﺽﹺ ﺍﻷَﺭﻮﻡﺨ ﺗﺮ ﻏﹶﻴﻦﻮﻥﹲ ﻣﻠﹾﻌ ﻣ، ِﺮﹺ ﺍﷲﻴﻐﻟ
.ﻡﹺ ﻟﹸﻮﻁﻞﹺ ﻗﹶﻮﻤﻞﹶ ﺑﹺﻌﻤ ﻋﻦﻮﻥﹲ ﻣﻠﹾﻌ ﻣ، ﺔﻬﹺﻴﻤﺑ
İbn Abbas
rəvayət edir ki, Peyğəmbər
belə buyurdu: “Atasını
söyən lənətlənib! Anasını söyən lənətlənib! Allahdan qeyrisinə qurban
kəsən lənətlənib! Yer üzünün sərhədlərini dəyişən lənətlənib! Koru
yolundan azdıran lənətlənib! Heyvanla yaxınlıq edən lənətlənib! Lut
qövmünün etdiyi əməli edən lənətlənib”.77

،ﺽﹺ ﺍﻷَﺭﻮﻡﺨ ﺗﺮ ﻏﹶﻴﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦ ﻟﹶﻌ،ِﺮﹺ ﺍﷲﻴﻐ ﻟﺢ ﺫﹶﺑﻦﻪ ﻣ  ﺍﻟﻠﱠﻦ ﻟﹶﻌ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ
ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑﻋ
،ﻴﻪﺍﻟﻮ ﻣﺮﻟﱠﻰ ﻏﹶﻴﻮ ﺗﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦﻟﹶﻌ ﻭ،ﻩﺪﺍﻟ ﻭﺐ ﺳﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦﻟﹶﻌ ﻭ،ﺒﹺﻴﻞﹺﻦﹺ ﺍﻟﺴﻰ ﻋﻤ ﺍﻷَﻋﻪ ﻛﹶﻤﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦﻟﹶﻌﻭ
ﻞﹶﻤﻞﹶ ﻋﻤ ﻋﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦﻟﹶﻌ ﻭ،ﻡﹺ ﻟﹸﻮﻁﻞﹶ ﻗﹶﻮﻤﻞﹶ ﻋﻤ ﻋﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦﻟﹶﻌ ﻭ،ﻡﹺ ﻟﹸﻮﻁﻞﹶ ﻗﹶﻮﻤﻞﹶ ﻋﻤ ﻋﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦﻟﹶﻌﻭ
.ﻡﹺ ﻟﹸﻮﻁﻗﹶﻮ
İbn Abbas
rəvayət edir ki, Peyğəmbər belə buyurdu: “Allahdan
qeyrisinə qurban kəsənə Allah lənət eləsin! Yer üzünün sərhədlərini
dəyişənə Allah lənət eləsin! Koru yolundan azdırana Allah lənət eləsin!
Valideynlərini söyənə Allah lənət eləsin! Onu azad edən ağasından
özünü başqasına nisbət edənə Allah lənət eləsin! Lut qövmünün etdiyi
əməli edənə Allah lənət eləsin! Lut qövmünün etdiyi əməli edənə Allah
lənət eləsin! Lut qövmünün etdiyi əməli edənə Allah lənət eləsin!”78
Əbu Davud, 4098. əl-Albani olduğunu bildirmişdir.
Əhməd, 1875, 2915, 2916, 2917. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir.
78 Əhməd, 2817əl-Hakim, 8052. Şueyb əl-Arnavut isnadının yaxşı, ravilərinin səhih olduğunu
bildirmişdir.
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Ərinə itaət etməyən qadın haqda

ﺎﺕ ﻓﹶﺒ،ﺖ ﻓﹶﺄﹶﺑﻪﺍﺷﺮﻪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻓ ﺃﹶﺗﺮﺟﻞﹸ ﺍﻣ ﺎ ﺍﻟﺮﻋ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺩ:

ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
.«ﺒﹺﺢﺗﺼ ﻰﺘﻜﹶﺔﹸ ﺣﻼﹶﺋﺎ ﺍﻟﹾﻤﻬﺘﻨ ﻟﹶﻌ،ﺎﻬﻠﹶﻴﺎﻥﹶ ﻋﺒﻏﹶﻀ

Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər demişdir: “Kişi öz həyat
yoldaşını yatağına çağırdığı zaman qadın (ona) yaxınlıq verməsə və əri
(bu səbəbdən) ona qəzəbi tutmuş halda yatsa, mələklər səhərə qədər o
qadına lənət oxuyar”.79
Koru azdıran haqda

.((ﺒﹺﻴﻞﹺﻦﹺ ﺍﻟﺴﻰ ﻋﻤ ﺃﹶﻋﻪ ﻛﹶﻤﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦ ))ﻟﹶﻌ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
İbn Abbas
rəvayət edir ki, Allah Elçisi
yoldan azdırana80 Allah lənət eləsin!”81

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑﻋ

demişdir: “Kor adamı

Qəbirləri tez-tez ziyarət edən qadınlar haqda

.ﻮﺭﹺ ﺍﻟﹾﻘﹸﺒﺍﺕﺍﺭﻭﺯ
İbn Abbas
demişdir: “Allah Elçisi
82
lənətləmişdir.

ِﻮ ﹸﻝ ﺍﷲﺳ ﺭﻦ ﻟﹶﻌ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑﻋ

qəbirləri ziyarət edən qadınları

.ﻮﺭﹺ ﺍﻟﹾﻘﹸﺒﺍﺕﺍﺭﻭ ﺯ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦ ﻟﹶﻌ: ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi
ziyarət edən qadınlara Allah lənət eləsin!”83

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ

belə buyurdu: “Qəbirləri

əl-Buxari, 3237; Muslim, 2596.
Burada bilərəkdən ona səhv yol gösərmək nəzərdə tutulur. Və əgər bu dünyada adama dünyəvi
işində səhv yol göstərənə lənət gəlirsə, bəs, görəsən, insanları haqq yoldan sapdıranların aqibəti
necə olacaq?! Belələri barədə Peyğəmbər
demişdir: “Ümmətim üçün ən çox qorxduğum şey
zəlalətə aparan imamların (fitnəsidir)” (Əhməd, 1/42; Silsilətul-Əhadisis-Səhihə, 1582).
81 Əhməd, 1/ 217, 309, 317; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 5373; Əbu Yəalə, 2539; ət-Tabərani “MucəmulKəbir” 17546; əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 892. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
82 İbn Macə, 1575, 1576; əl-Bəzzar, 8666; ət-Tirmizi, 1056, 1076; Əhməd, 15695. ət-Tabərani
“Mucəmul-Kəbir” 3511. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
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80

22

Saçını yolan, yüksək səslə çığıran və paltarını cıran haqda

.((ﺎﺏﹺﺴﻲ ﺍﻷَﻧ ﻓﻦﺍﻟﻄﱠﻌﺔﹸ ﻭﺎﺣﻴ ﺍﻟﻨ:ﻲﺘﺎ ﹸﺃﻣﻬﻤ ﺮﻛﹸ ﺘ ﻻﹶ ﺗﺎﻥﺘﺒﺷﻌ )) :ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ،ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ

Əbu Hureyrə
rəvayət edir ki, Peyğəmbər demişdir: “İki pis xislət
vardır ki, ümmətim onları heç vaxt tərk etməyəcəkdir: ölüyə vay-şivən
salıb ağlamaq və əsil-nəcabətə tənə vurmaq84”.85

 ﻪ ﻗﹶﺎﻟﹶ ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﺳﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ ﻣﺖﻤﻠﺎ ﻋﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻣ ﺃﹶﺗﺮ ﺍﻣﺖﺎﺣﻰ ﺻﻮﺳﻮ ﻣﺎ ﺛﹶﻘﹸﻞﹶ ﺃﹶﺑﺛﹶﻊﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻤﻦﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﺮﻋ
ﺖ
ﻦ ﻣﻦﻪ ﻟﹶﻌ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﺳ ﺇﹺﻥﱠ ﺭ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺀٍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻰ ﺷ ﺃﹶﻯﻚ ﺫﹶﻟﺪﻌﺎ ﺑﻴﻞﹶ ﻟﹶﻬ ﻓﹶﻘﺖﻜﹶﺘ ﺳ ﺛﹸﻢ.ﻠﹶﻰﺑ
.ﻕﺮ ﺧ ﺃﹶﻭﻠﹶﻖ ﺳ ﺃﹶﻭﻠﹶﻖﺣ
Qarsəi deyir: “Əbu Musanın
vəziyyəti ağırlaşdıqda zövcəsi
qışqırmağa başladı. Əbu Musa
zövcəsinə dedi: “Məgər Allah
Elçisinin nə buyurduğunu bilmirsənmi?” Zövcəsi: “Bilirəm”- dedi və
susdu. Sonra ondan soruşdular ki: “Allah Elçisi
nə söz demişdi?”
(Əbu Musanın) zövcəsi dedi: “Allah Elçisi saçını yolan, yüksək səslə
çığıran və paltarını cıranlara lənət etmişdir”.86

83 Əbu

Yəalə, 5908; əl-Hakim, 1385; İbn Məcə, 1574; ət-Tayalisi, 2478; əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra”
6996, 7455. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5109) və “İrvaul-Ğalil”də (№ 774) səhih
olduğunu bildirmişdir.
84 Hər iki xislət cahiliyyət dövründən qalmış yaramaz əməllərdəndir. Lakin bu, ümmətin hamısına
yox, bir qisminə aid edilir. Burada “iki xislət” deyildikdə, ancaq iki xislət qəsd edilmir. Peyğəmbər
bunu sadəcə misal olaraq söyləmişdir. Belə ki, cahilliyyət dövründən qalmış neçə-neçə yaramaz
əməllər vardır ki, bu ümmətin bəzi avamları hələ də o əməlləri etməkdədirlər. Hədislərin birində
Peyğəmbər demişdir: “Ümmətimin etdiyi dörd (yaramaz) xislət vardır ki, onlar bu xislətləri tərk
etməyəcəklər: əsil-nəcabətlə qürrələnmək, (birisinin) nəslinə tənə vurmaq, ulduzlardan yağış
diləmək və vay-şivən salıb ağlamaq. Vay-şivən salıb ağlayan qadın ölümündən əvvəl tövbə etməzsə,
Qiyamət günü əynində qatrandan şalvar və bədəni gicişdirən köynəkdə həşr ediləcək” (Səhih
Muslim, 3/45). Onu da qeyd edək ki, bu xislətlər küfrə aiddir. Yəni bunu edən şəxs küfr etmiş olur,
lakin bu küfr kiçik küfr sayıldığından sahibini İslamdan çıxartmır. Bu xislətlərin küfr olduğu
barədə Peyğəmbər
belə buyurmuşdur: “İnsanların etdiyi iki əməl vardır ki, bu əməllər onlar
üçün küfr sayılır: əsil-nəcabətə tənə vurmaq və ölüyə vay-şivən salıb ağlamaq” (Musnəd Əbu
Əvanə, 1/35; Fitnətut-Təkfir, səh: 14). Başqalarının əsil-nəcabətinə tənə vurmaq imanı azaldır, adama
günah qazandırır, həm də insanlar arasında fitnə-fəsada yol açır.
85 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 395. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
86 ən-Nəsai, 1844, 1878. əl-Albani isnadının səhih olduğunu bildirmişdir.
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ﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻬ ﺑﹺﻪﻢﻬ ﺗﻰ ﺃﹶﻭﻜﺒﺘﻪ ﻟ ﺃﹶﺗﺮ ﺍﻣﺖﺒﻴﻞﹲ ﻓﹶﺬﹶﻫ ﺛﹶﻘﻫﻮ ﻰ ﻭﻮﺳﻠﹶﻰ ﹶﺃﺑﹺﻰ ﻣ ﻋﻠﹾﺖﺧﺱﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺩﻦﹺ ﺃﹶﻭ ﺑﻳﺰﹺﻳﺪ ﻦﻋ
ﺎ ﻓﹶﻠﹶﻤﺖﻜﹶﺘ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺴ.ﻠﹶﻰ ﺑ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ-ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻮﻝﹸ ﺍﻟﱠﻠﻪﺳﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ ﻣﺖﻌﻤﺎ ﺳﻰ ﺃﹶﻣﻮﺳﻮ ﻣﺃﹶﺑ
ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺖﻌﻤﺎ ﺳ ﺃﹶﻣﻰ ﻟﹶﻚﻮﺳﻝﹸ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻣﺎ ﻗﹶﻮﺎ ﻣﺖ ﻟﹶﻬ
 ﺃﹶﺓﹶ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺮ ﺍﻟﹾﻤﻴﺖ ﻟﹶﻘ- ﻳﺰﹺﻳﺪ  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﻰﻮﺳﻮ ﻣ ﺃﹶﺑﺎﺕﻣ
» -ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﻜﹶﺖ ﺳ ﺛﹸﻢ-ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺭ
.« ﻕﺮ ﺧﻦﻣ ﻭﻠﹶﻖ ﺳﻦﻣ ﻭﻠﹶﻖ ﺣﻦﺎ ﻣﻨ ﻣﺲﻟﹶﻴ
Yəzid ibn Avs belə deyir: “Mən Əbu Musanın yanına daxil oldum. O
xəstə idi. Arvadı ağlamağa başladı və ya ağlamaq istədi. Əbu Musa
ona dedi: “Məgər Peyğəmbərin
nə dediyini eşitməmisənmi?” O:
“Eşitdim” – dedi və susdu. Yəzid deyir ki, Əbu Musa öldükdən sonra
o qadınla qarşılaşdım və ona dedim: “Əbu Musanın
sənə: “Məgər
Peyğəmbərin
nə dediyini eşitməmisənmi?” – deyə söylədiyi və sən
onu eşidən kimi susduğun söz nə idi”. O dedi: “Rəsulullah
belə
buyurmuşdu: “Saç yolan, fəryad edən və paltar cıran bizdən deyil”.87

."ﻮﺏﹺﻴ ﺍﻟﹾﺠﺎﻗﱠﺎﺕﺷ ﻭ،ﻮﻩﻮﺟ  ﺍﻟﹾﺎﺕﺸﺎﻣ ﺧﱠﻠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦ"ﻟﹶﻌ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺔﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﻣﻦﻋ
Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə
demişdir: “Allah Elçisi
cırana və paltarını yırtana lənət etmişdir”.88

üzlərini

، ﺎﻬﺒﻴﺎﻗﱠﺔﹶ ﺟﺍﻟﺸ ﻭ، ﺎﻬﻬﺟﺔﹶ ﻭﺸﺎﻣ ﺍﻟﹾﺨﻦ ﻟﹶﻌﱠﻠﻢ ﻭﺳﻪﻠﻴﻠﱠﻰ ﺍﷲ ﻋﻮﻝﹶ ﺍﷲِ ﺻﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ، ﺔﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﻣﻦﻋ
.ﻮﺭﹺﺍﻟﺜﱡﺒﻳﻞﹺ ﻭﺔﹶ ﺑﹺﺎﻟﹾﻮﻴﺍﻋﺍﻟﺪﻭ
Əbu Umamə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi
cıran, bəla diləyənlərə lənət etdi. 89

üzünü cıran, paltarını

Qəbir üzərində məscid tikmək haqda

.ﺎﺟﹺﺪﺴ ﻣﻬﹺﻢﺎﺋﺒﹺﻴ ﺃﹶﻧﻮﺭﺬﹸﻭﺍ ﻗﹸﺒﺨﺎ ﺍﺗﻣ ﻗﹶﻮ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦ ﻟﹶﻌ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

Əbu Davud, 3132. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
ət-Tabərani “Musnəduş-Şəmiyyin” 567, 3425; “Mucəmul-Kəbir” 7470.
89
İbn Macə, 1585; İbn Hibban, 3156. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
87
88
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ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦﻋ

Aişə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi
belə buyurdu:
“Peyğəmbərlərinin qəbirləri üzərində məscid tikən qövmə Allah lənət
etmişdir”.90
İnsanların kölgələndikləri yeri murdarlayan haqda

 ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳﺎﻥﻨﺎ ﺍﻟﻼﱠﻋﻣ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻭ.«ﻦﹺﻴﻨﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻼﱠﻋ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺍﺗﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
.«ﻠﱢﻬﹺﻢ ﻇﺎﺱﹺ ﺃﹶﻭﻰ ﻃﹶﺮﹺﻳﻖﹺ ﺍﻟﻨﻠﱠﻰ ﻓﺨﻳﺘ ﻯ»ﺍﻟﱠﺬ
Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, bir dəfə Allah Elçisi
buyurdu:
“Lənətlənən iki əməldən çəkinin! (Səhabələr) soruşdular: “Ey Allahın
Elçisi, lənətlənən iki əməl nədir?” Allah Elçisi onlara belə cavab verdi:
“İnsanların gedib-gəldikləri yola və kölgələndikləri yerə ayaqyoluna
çıxmaqdır”.91

ﺔﻗﹶﺎﺭﹺﻋﺩ ﻭ ﺍﺭﹺﻮﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﺍﺯﺮ ﺍﻟﱠﺜﻼﹶﺙﹶ ﺍﻟﹾﺒﻦﻼﹶﻋﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﻤ»ﺍﺗ

ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﻞﹴﺒﻦﹺ ﺟ ﺑﺎﺫﻌ ﻣﻦﻋ
.«ﺍﻟﻈﱢﻞﱢﺍﻟﻄﱠﺮﹺﻳﻖﹺ ﻭ

Muaz ibn Cəbəl rəvayət edir ki, Allah Elçisi belə buyurdu: “Lənət
gətirən üç şeydən; su yollarına, insanlarin gedib - gəldikləri yola və
kölgələndikləri yerə ayaqyoluna çıxmaqdan çəkinin!”92
Sehrbaza gedən, qadına aybaşı halında və ya arxadan yaxınlıq edən
haqda

ﺎ ﺑﹺﻤ ﻛﹶﻔﹶﺮﺎ ﻓﹶﻘﹶﺪﻨ ﻛﹶﺎﻫﺎ ﺃﹶﻭﺮﹺﻫﺑﻰ ﺩﺃﹶﺓﹰ ﻓﺮﺎ ﺃﹶﻭﹺ ﺍﻣﻀﺎﺋﻰ ﺣ ﺃﹶﺗﻦﻗﹶﺎﻝﹶ » ﻣ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺓﹶ ﻋﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
.« ﺪﻤﺤﻠﹶﻰ ﻣﺰﹺﻝﹶ ﻋﺃﹸﻧ

Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər
belə buyurdu: “Kim
aybaşı olan qadınla və ya qadına arxa orqanından yaxınlıq edərsə,

90 ən-Nəsai,

2046; “Sunənul-Kubra” 2184, 2185; Əbu Yəalə, 6681; Əhməd, 26192; İbn Hibban, 3182;
əl-Bəzzar, 605, 7701. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
91 Əbu Davud, 25; Muslim, 641. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
92 Əbu Davud, 26. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
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yaxud sehrbazın yanına gəlib onun dediklərini təsdiqləyərsə, artıq
Muhəmmədə nazil olanı inkar etmişdir”.93

"ﺎﺑﺮﹺﻫﺩ ﻲﺃﹶﺓﹰ ﻓﺮﻰ ﺍﻣ ﺃﹶﺗﻦﻮﻥﹲ ﻣﻠﹾﻌ "ﻣ: ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻋ

Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi belə buyurdu: “Qadına
arxasından (arxa orqanından) yaxınlaşan lənətlənmişdir”.94
Səhabələri söyən haqda95

,ﻜﹶﺔﻼﺋﺍﹾﻟﻤ ﻭﺔﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻨ ﻟﹶﻌﻪﻠﹶﻴﺎﺑﹺﻲ ﻓﹶﻌﺤ ﺃﹶﺻﺐ ﺳﻦ ﻣ:

ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺎ ﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑﻋ
ﺱ
.ﲔﻌﻤﺎﺱﹺ ﺃﹶﺟﺍﻟﻨﻭ

İbn Abbas
demişdir: “Allah Elçisi
belə buyurdu: “Mənim
səhabələrimi söyənə Allah, mələklər və bütün insanlar lənət eləsin!”96

ﺎﺑﹺﻲﺤ ﺃﹶﺻﺐ ﺳﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦ ﻟﹶﻌ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺮﻤ ﺑﻦ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦﻋ

93 ət-Tirmizi, 135; İbn Macə, 639; Əhməd, 9279, 10170; əd-Dərimi, 1136. əl-Albani səhih olduğunu
bildirmişdir.
94 Əhməd, 10206; Əbu Davud, 2164; əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 8966. əl-Albani “Sahihul-CəmiusSağir”də (№ 5889) həsən olduğunu bildirmişdir.
95 Hədislərin birində Peyğəmbər
demişdir: “Mənim səhabələrimi söyənə Allah, mələklər və
bütün insanlar lənət eləsin!” (əl-Albani “Silsilətul-Əhadisis-Səhihə”də (2340); Səhih əl-Camidə
(6285) həsən olduğunu bildirmişdir). Səhabəni söyən adam öz boynuna günah yığır və səhabələrin
haqqına girdikcə, onların yalnız savabını artırır. Rəvayət edilir ki, bir dəfə möminlərin anası Aişəyə
xəbər verdilər ki, bəzi adamlar Peyğəmbərin səhabələrini söyür, hətta Əbu Bəkr və Ömərə
belə dil uzadırlar. Onda Aişə
onlara belə cavab verdi: “Siz buna təəccüb edirsiniz?! O
səhabələrin əməl dəftəri bağlanmış, lakin Allah onların savablarının artmasını istəmişdir” (əlFiqhu fi Ahdis-Səhabə, 1/18); həmçinin, rəvayət edilir ki, bir dəfə Peyğəmbər
səhabələrindən:
“Bilirsiniz, müflis kimdir?”– deyə soruşdu. Onlar: “Müflis, ya Rəsulullah, nə bir dirhəmi, nə də bir
malı olan kimsələrimizdir”– deyə cavab verdilər. Onda, Rəsulullah dedi: “Ümmətimin müflisləri
o kəslərdir ki, onlar Qiyamət günü namazla, orucla və zəkatla, habelə, birisini söymüş, birisinə
böhtan atmış, birisinin malını yemiş, birisinin qanını tökmüş, birisini də vurmuş olduğu halda
(Allahın hüzuruna) gələcək və (zülm etdiyi) bu adamlar ondan qisas alaraq onun savablarından
götürəcəklər. Əgər ondan tam olaraq qisas alınmadan öncə savabları qurtararsa, həmin adamların
günahlarından götürülüb onun günahları üzərinə əlavə edilər, sonra da bu adam Cəhənnəm
oduna atılar” (ət-Tirmizi, 248; Səhih Tərğib vət-Tərhib, 2843).
96 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 12541, “əd-Dua” 2108; əl-Bəzzar, 5753; İbn Əbi Şeybə, 33086. əlAlbani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6285) həsən olduğunu bildirmişdir.
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Abdullah ibn Ömər
rəvayət edir ki, Peyğəmbər
“Mənim səhabələrimi söyənə Allah lənət eləsin!”97

belə buyurdu:

Qisasa mane olan haqda

ﻭ ﺮﹴ ﺃﹶﺠ ﺑﹺﺤﻢﻬﻨﻴﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﺑ ﺎﻴﻣ ﺭﺎ ﺃﹶﻭﻴﻤﻰ ﻋﻞﹶ ﻓ ﻗﹸﺘﻦ »ﻣﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ
ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑﻋ
ﻜﹶﺔﻼﹶﺋﺍﻟﹾﻤ ﻭﺔﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻨ ﻟﹶﻌﻪﻠﹶﻴ ﻓﹶﻌﻪﻨﻴﺑ ﻭﻪﻨﻴﺎﻝﹶ ﺑ ﺣﻦ ﻓﹶﻤﻳﻪﻳﺪ ﺩ ﺍ ﻓﹶﻘﹶﻮﺪﻤﻞﹶ ﻋ ﻗﹸﺘﻦﻣﻄﹶﺈﹴ ﻭﻘﹾﻞﹸ ﺧ ﻋﻘﹾﻠﹸﻪ ﻓﹶﻌﻁﻮﺑﹺﺴ
.«ﻝﹲﺪﻻﹶ ﻋ ﻭﻑﺮ ﺻﻪﻨ ﹸﻞ ﻣﻳﻘﹾﺒ  ﻻﹶﻪﺒﻏﹶﻀ ﻭﺔﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻨ ﻟﹶﻌﻪﻠﹶﻴ ﻓﹶﻌﻧﻪﻭﺎﻝﹶ ﺩ ﺣﻦﻣ»ﻭ....«ﲔﻌﻤﺎﺱﹺ ﺃﹶﺟﺍﻟﻨﻭ
İbn Abbas
rəvayət edir ki, Allah Elçisi belə buyurdu: “Birbiri ilə
daş və qamçı ilə döyüşən kütlə içində kim tərəfindən və necə
öldürüldüyü bilinməyən bir ölü tapılarsa, onun diyəti səhvən
öldürmənin diyətidir. Qəsdən öldürülən kişiyə görə əllərinin qisasdan
ötrü bağlanması vardır. Onunla qisas arasına girən Allahın, mələklərin
və bütün insanların lənətinə gəlsin!”98 Başqa mətndə isə: “Əlin (xətasına
görə) qisası alınır”- dedi. Allah Elçisi buyurdu: “Hər kim qisasa mane
olarsa, Allahın lənət və qəzəbi onun üzərinə olsun. Ondan nə tövbə, nə
də fidyə qəbul olunmaz”.99
Özünü başqa tayfaya mənsub edən haqda

ﻜﹶﺔﻼﹶﺋﺍﻟﹾﻤ ﻭﺔﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻨ ﻟﹶﻌﻪﻠﹶﻴ ﻓﹶﻌﻴﻪﺍﻟﻮ ﻣﺮﹺ ﺇﹺﺫﹾﻥﻴﺎ ﺑﹺﻐﻣﻟﱠﻰ ﻗﹶﻮﻮ ﺗﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ
ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
.«ﻑﺮﻻﹶ ﺻﻝﹲ ﻭﺪ ﻋﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻪﻨﻞﹸ ﻣﻳﻘﹾﺒ  ﻻﹶﲔﻌﻤﺎﺱﹺ ﺃﹶﺟﺍﻟﻨﻭ
Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər belə buyurdu: “Hər kim
ağasının izni olmadan başqa bir tayfaya mənsub olduğunu bildirərsə,
ona Allahın, mələklərin və bütün insanların lənəti olsun! Ondan
qiyamət günü nə vacib, nə də nafilə ibadətlərindən heç nə qəbul
edilməz”.100

ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 13412. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5111) həsən
olduğunu bildirmişdir.
98 Əbu Davud, 4593. əl-Albani səhih olduğunu bildirib.
99 Əbu Davud, 4541. əl-Albani səhih olduğunu bildirib.
100 Muslim, 2773, 3865 ; Əbu Davud, 5114, 5116. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
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ﺮﹺﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻏﹶﻴﻤﺘ ﺃﹶﻭﹺ ﺍﻧﺮﹺ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻏﹶﻴﻋﻦﹺ ﺍﺩﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ »ﻣ

ﻪ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦﻋ
.«ﺔﺎﻣﻴﻡﹺ ﺍﻟﹾﻘﻳﻮ ﺔﹸ ﺇﹺﻟﹶﻰﺎﺑﹺﻌﺘﺘ ﺍﻟﹾﻤﺔﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻨ ﻟﹶﻌﻪﻠﹶﻴ ﻓﹶﻌﻴﻪﺍﻟﻮﻣ

Ənəs ibn Məlik
rəvayət edir ki, Allah Elçisini
belə buyurarkən
eşitdim: “Kim başqa birisini özünün atası olduğunu iddia edərsə və ya
özünün başqa bir tayfaya mənsub olduğunu bildirərsə, ona Allahın və
Qiyamət gününə kimi gələnlərin lənəti olsun”.101
Özünü heyvana oxşadan haqda

.«ﺍﻥﻮﻴﱠﺜﻞﹶ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤ ﻣﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ »ﻟﹶﻌ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ

ﺮﻤﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑﻋ

İbn Ömər
rəvayət edir ki, Allah Elçisini belə buyurarkən eşitdim:
“Özünü heyvanlara oxşadanlara Allah lənət etmişdir”.102
Müsəlmana dəmirlə işarə etmək haqda

.«ﻜﹶﺔﹸﻼﹶﺋ ﺍﻟﹾﻤﻪﺘﻨ ﻟﹶﻌﺓﻳﺪﺪ ﺑﹺﺤﻴﻪﻠﹶﻰ ﺃﹶﺧ ﻋﺎﺭ ﺃﹶﺷﻦﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ

Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər buyurdu: “Kim bir dəmiri
(silahı) müsəlman qardaşına tərəf tutarsa, mələklər ona lənət
oxuyarlar”.103

ﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶﻰ ﻭﺘ ﺣﻪﻨﻠﹾﻌﻜﹶﺔﹶ ﺗﻼﹶﺋ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻤﺓﻳﺪﺪ ﺑﹺﺤﻴﻪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﺧﺎﺭ ﺃﹶﺷﻦ»ﻣ

ﻢﹺﻮ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺳﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ ﺓﹶﻳﺮﺮﺎ ﻫﺃﹶﺑ
.«ﻪﺃﹸﻣ ﻭ ﻷَﺑﹺﻴﻪﺎﻩﺃﹶﺧ

Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Əbul-Qasim (Peyğəmbər)
belə
buyurdu: “Kim bir dəmiri (silahı) müsəlman qardaşına tərəf tutarsa, ata
və ana bir qardaşı olsa belə mələklər ona lənət oxuyarlar”.104

Əbu Davud, 5117. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
ən-Nəsai, 4442, 4459; “Sunənul-Kubra” 4516; əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 18600; İbn Hibban,
5617; əl-Hakim, 7575. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
103 ət-Tirmizi, 2162, 2314. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
104 Muslim, 6832.
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Qəbirləri soyanlar haqda

ﺔﹶﻴﻔﺘﻤﺨ ﺍﻟﹾ ﻭﻲﻔﺘﻤﺨ  ﺍﻟﹾﱠﻠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴﻪ ﻋ ﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦ ﻟﹶﻌﺔﹸ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﺸﺎﺋ ﻋﻦﻋ
Aişə
rəvayət edir ki, Peyğəmbər
lənət etmişdir.105

qəbirləri soyan kişi və qadınlara

Ərindən ayrilmiş qadını öz ərinə qaytaran haqda

ﻠﱢﻞﹶﺤ ﺍﻟﹾﻤ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻟﹶﻌ

ﺒﹺﻰﺃﹶ ﱠﻥ ﺍﻟﻨ

ﺒﹺﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﻪﻓﹶﻌ ﺭ ﻗﹶﺪﺍﻩﺃﹸﺭﻴﻞﹸ ﻭﺎﻋﻤﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﺳ

ﻰ ﻠ ﻋﻦﻋ
.«ﻠﱠﻞﹶ ﻟﹶﻪﺤﺍﻟﹾﻤﻭ

Əli
rəvayət edir ki, Peyğəmbər
belə buyurdu: “Ərindən ayrılmış
qadını öz ərinə qayıtmasını halal görənə və bu işi gördürənə Allah lənət
etmişdir106”.107
Lənətlənmiş iki səs haqda

ﺎﺭﻣﺰ ﻣ:ﺓ ﺮﺍﻵﺧﺎ ﻭﻴﻧﻲ ﺍﻟﺪ ﻓﺎﻥﻮﻧﻠﹾﻌ ﻣﺎﻥﺗﻮ ﺻ: ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﺖﻌﻤﺳ
.ﺔﻴﺒﺼ ﻣﺪﻨﺔﹲ ﻋﻧﺭ ﻭ،ﺔﻤ ﻧﹺﻌﺪﻨﻋ
Ənəs ibn Malik
rəvayət etmişdir ki, Allah Elçisi demişdir: “İki səs
vardır ki, bunlar dünyada və Axirətdə lənətlənmişdir: şənlik məclisində
çalınan musiqi və bir də yasdakı vay-şivən səsi”. 108
Yəhudi və nəsranilərin lənətlənməsi haqda

ﻠﹶﻰ ﻋﺔﹰ ﻟﹶﻪﻴﺼﻤ ﺧﺡﻳﻄﹾﺮ ﻖ ﻃﹶﻔﻮﻝﹺ ﺍﻟﱠﻠﻪﺳﻝﹶ ﺑﹺﺮﺰﺎ ﻧ ﻟﹶﻤ:ﻗﹶﺎﻻﹶ
ﺎﺱﹴﺒ ﻋﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻋﺔﹶ ﻭﺸﺎﺋ ﻋﻦﻋ
ﻯﺎﺭﺼﺍﻟﻨ ﻭﻮﺩﻬﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻴ ﻋ ﹸﺔ ﺍﻟﻠﱠﻪﻨ »ﻟﹶﻌ:ﻚ ﻛﹶﺬﹶﻟﻮﻫ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻭ،ﻬﹺﻪﺟ ﻭﻦﺎ ﻋﻔﹶﻬﺎ ﻛﹶﺸ ﺑﹺﻬﻢ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺍﻏﹾﺘ،ﻬﹺﻪﺟﻭ
105 əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 17022; Malik, 566, 813. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (5102)
və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (2148) səhih olduğunu bildirmişdir.
106 Yəni, üç dəfə talaq verilərək boşanmış qadının yenidən əvvəlki əri üçün halal olsun deyə onunla
yaxınlıq etmədən evlənib boşanmaq üçün tutulan adam və bu adamı tutan.
107 Əbu Davud, 2078; İbn Məcə, 1424, 1435. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
108 əl-Bəzzar, 7513. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3801) və “Silsilətul-Əhadisis-Sahiha”da
(№ 427) həsən olduğunu bildirmişdir.
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.ﻮﺍﻌﻨﺎ ﺻﺭ ﻣ ﺬﱢﻳﺤ .«ﺎﺟﹺﺪﺴ ﻣﻬﹺﻢﺎﺋﺒﹺﻴ ﺃﹶﻧﻮﺭﺬﹸﻭﺍ ﻗﹸﺒﺨﺍﺗ
Aişə və Abdullah ibn Abbas
rəvayət edirlər ki, Peyğəmbər
ölümündən qabaq örtüyünü üzünə atmağa başlamışdı. (Ürəyi)
sıxıldıqda isə onu üzündən götürürdü. Belə olduğu halda (Peyğəmbər
) dedi: “Allah yəhudilərə və xristianlara lənət eləsin! Onlar
peyğəmbərlərinin qəbirlərini ibadətgaha çevirmişlər”. (Peyğəmbər bu
sözləri ilə ümmətini) onların etdiklərindən çəkindirmişdir)”.109

،ﻯﺎﺭﺼﺍﻟﻨ ﻭﻮﺩﻬ ﺍﻟﹾﻴ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦ »ﻟﹶﻌ:ﻴﻪ ﻓﺎﺕﻯ ﻣ ﺍﻟﱠﺬﻪﺿﺮﻰ ﻣ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ
ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦﻋ
.ﺍﺠﹺﺪﺴﺬﹶ ﻣﺨﻳﺘ ﻰ ﺃﹶﻥﹾﺸﻰ ﺃﹶﺧ ﺃﹶﻧﺮ ﻏﹶﻴﻩﺮﻭﺍ ﻗﹶﺒﺯﺮ ﻷَﺑﻚﻻﹶ ﺫﹶﻟﻟﹶﻮ ﻭ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ.«ﺍﺠﹺﺪﺴ ﻣﻬﹺﻢﺎﺋﺒﹺﻴ ﺃﹶﻧﻮﺭﺬﹸﻭﺍ ﻗﹸﺒﺨﺍﺗ
Aişə
rəvayət edir ki, Peyğəməbərin
vəfat etməsinə səbəb olan
xəstəliyə tutulduğu zaman o demişdir: “Allah yəhudilərə və xristianlara
lənət eləsin! Onlar peyğəmbərlərinin qəbirlərini ibadətgaha çevirmişlər”. Aişə
demişdir: “Peyğəməbər
bu sözü deməsəydi,
müsəlmanlar onun qəbrini aşkarda saxlayardılar. Ancaq mən onun
qəbrinin ibadətgaha çevrilməsindən qorxuram”.110

ﻮﻝﹶﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻠﹶﻢﻳﻌ ﺓﹶ ﺃﹶﻟﹶﻢﺮﻤ ﺳﻞﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﺗ:  ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ، ﺍﺮﻤ ﺧﺎﻉﺓﹶ ﺑﻤﺮ  ﺃﹶﻥﱠ ﺳﺮﻤﻠﹶﻎﹶ ﻋ ﺑ:  ﻗﹶﺎﻝﹶ، ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑﻋ
.ﺎﻮﻫﺎﻋ ﻓﹶﺒ، ﺎﻠﹸﻮﻫﻤ ﻓﹶﺠ، ﻡ ﻮﺤ ﺍﻟﺸﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﺖﻣﺮ ﺣ، ﻮﺩﻬ ﺍﻟﹾﻴ ﺍﻟﱠﻠﻪﻦ ﻟﹶﻌ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﱠﻢ ﻭﺳﻪﻠﻴﻠﱠﻰ ﺍﷲ ﻋﺍﷲِ ﺻ
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas
demişdir: “Səmuranın içki satdığı
xəbəri Ömərə çatdıqda, o dedi: “Allah Səmuranı öldürsün! Məgər o,
Allah Elçisinin belə dediyini bilmirmi: “Allah yəhudilərə lənət etsin!
Onlara donuz piyi haram edildi, onlar isə onu əridib satdılar”.111

ﻘﹾﺒﹺ ﹰﺘﺴ ﻣﺠﹺﺪﺴﻲ ﺍﻟﹾﻤﺍ ﻓﺪ ﻗﹶﺎﻋ، ﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮ ﹸﻝ ﺍﷲِ ﺻﺳ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭ:  ﻗﹶﺎﻝﹶ، ﺎﺱﹴﺒ ﻋﻦﺎ ﺍﺑﻧﺮﺒﺃﹶﺧ
ﻼ
ﻮﻡﺤ ﺍﻟﺸﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﺖﻣﺮ ﺣ، ﻮﺩﻬ ﺍﻟﹾﻴ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦ ﻟﹶﻌ:  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﹸﺛﻢ، ﻚﺤ ﻓﹶﻀ، ِﺎﺀﻤ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﻈﹶﺮ ﻓﹶﻨ:  ﻗﹶﺎﻝﹶ، ﺮﺠﺍﻟﹾﺤ
.ﻪﻨ ﺛﹶﻤﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﻡﺮﺀٍ ﺣﻲﻡﹴ ﺃﹶﻛﹾﻞﹶ ﺷﻠﹶﻰ ﻗﹶﻮ ﻋﻡﺮ ﱠﻞ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺣﺟ ﻭﺰ ﻋﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ، ﺎﻬﺎﻧﺃﹶﻛﹶﻠﹸﻮﺍ ﺃﹶﺛﹾﻤ ﻭ، ﺎﻮﻫﺎﻋﻓﹶﺒ
əl-Buxari, 435.
əl-Buxari, 1330.
111 İbn Macə, 3383. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
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110

30

Xəbər verilir ki, İbn Abbas
demişdir: “Bir dəfə Allah Elçisi
məsciddə üzü daşa doğru yönələrək səmaya baxıb güldü, sonra da
dedi: “Allah yəhudilərə lənət etsin! Onlara donuz piyi haram edilmişdi,
onlar isə onu satıb yedilər. Həqiqətən, Allah
bir qövm üçün bir şeyi
haram etdikdə, onun qazancını da haram etmişdir”.112
Dünyanın lənətlənməsi haqda

 ﺇﹺﻻﱠ، ﺎﻴﻬﺎ ﻓﻮﻥﹲ ﻣﻠﹾﻌ ﻣ،ﺔﹲﻮﻧﻠﹾﻌﺎ ﻣﻴﻧ ﺍﻟﺪ:ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﻮﻫﻭ

ِﻮﻝﹶ ﺍﷲﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ:ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺮﺮﻮ ﻫﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪﺣ
.ﺎﻠﱢﻤﻌﺘ ﻣ ﺃﹶﻭ،ﺎﻤﺎﻟ ﻋ ﺃﹶﻭ،ﺍﻻﹶﻩﺎ ﻭﻣ ﻭ،ِ ﺍﷲﻛﹾﺮﺫ

Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisini
belə buyurarkən
eşitdim: “Allahı zikr etmək, Onun sevdiyi əməllər, habelə, elm öyrədən
və elm öyrənən istisna olmaqla, dünya və onun üzərindəkilər
lənətlənmişdir”.113
Xoruza lənət oxumaq haqda

ﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧ،ﻪﻨﻠﹾﻌ "ﻟﹶﺎ ﺗ:

ﺒﹺﻲﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺪﻨﻳﻜﹰﺎ ﻋﻞﹲ ﺩﺟ ﺭﻦ ﻟﹶﻌ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻨﹺﻲﻬ ﺍﻟﹾﺠﺪﺎﻟﻦﹺ ﺧ ﺑﻳﺪ ﺯﻦﻋ
"ﻠﹶﺎﺓﻮ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺼﻋﻳﺪ

Zeyd ibn Xalid əl-Cuhəni deyir ki, bir nəfər Peyğəmbərin yanında
xoruzu lənətlədi. Belə olduqda Peyğəmbər buyurdu: “Lənət etməyin!
Həqiqətən, o, namaza çağırır”.114
Ədalətsiz əmir haqda

ﻮﺍﻤﺣﻮﺍ ﺭﻤﺣﺮﺘ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﺳ: ﻳﺶﹴ ﹸﻗﺮﻦ ﹸﺔ ﻣﻤ ﺍﻷَﺋ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﱠﻠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﻪﻓﹶﻌﻳﺮ ﺓﹶﺯﺮﺎ ﺑ ﺃﹶﺑﻊﻤﺳ
ﺎﺱﹺﺍﻟﻨ ﻭﻜﹶﺔﻼﹶﺋﺍﻟﹾﻤﺔﹸ ﺍﷲِ ﻭﻨ ﻟﹶﻌﻪﻠﹶﻴ ﻓﹶﻌﻢﻬﻨ ﻣﻚﻞﹾ ﺫﹶﻟﻳﻔﹾﻌ  ﻟﹶﻢﻦﻟﹸﻮﺍ ﻓﹶﻤﺪﻮﺍ ﻋﻜﹶﻤﺇﹺﺫﹶﺍ ﺣ ﻭ، ﺍﻓﹶﻮﻭﺍ ﻭﺪﺎﻫﺇﹺﺫﹶﺍ ﻋ ﻭ،
.ﲔﻌﻤﺃﹶﺟ

112 Əhməd,

2221. Şueyb əl-Arnavut səhih olduğunu bildirmişdir.
İbn Məcə, 4112; Tirmizi 2322, əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
114 Əhməd, 17075, 17160; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 5059; əl-Beyhəqi Şuabul-İman” 4808. əlAlbani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2798) səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirib.
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Əbu Bərzə rəvayət edir ki, Peyğəmbər buyurdu: “Qureyşdən olan
imamlar: onlardan rəhm istənildikdə, onlar rəhmli olarlar. Əhd etdikdə,
ona sadiq olarlar. Hökm etdikdə, ədalətli olarlar. Onlardan kim bunu
etməzsə, ona Allahın, mələklərin və bütün insanların lənəti olar”.115

Əhməd, 19777, 19792, 20015. Şueyb əl-Arnavut hədisin səhih li-ğeyrihi, isnadının isə qüvvətli
olduğunu bildirmişdir.
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