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Kitabda olan simvolların izahı 

� işarəsi “azzə və cəllə” oxunur və “izzət və cəlal sahibi” mənasını
verir;

� işarəsi “sallallahu aleyhi və səlləm” oxunur və “ona Allahın
salavatı və salamı olsun!” mənasını verir;

� işarəsi “radiyallahu anhu” oxunur və “Allah ondan razı olsun!”
mənasını verir (kişi cinsinə aid edilir);

� 
işarəsi “radiyallahu anhə” oxunur və “Allah ondan razı olsun!”
mənasını verir (qadın cinsinə aid edilir);

� 
işarəsi “radiyallahu anhumə” oxunur və “Allah onların ikisindən
də razı olsun!” mənasını verir;

� işarəsi “aleyhissəlam” oxunur və “ona Allahın salamı olsun!”
mənasını verir (kişi cinsinə aid edilir);

� 
işarəsi “rahiməhullah” oxunur və “Allah ona rəhmət etsin!”
mənasını verir.

 Kitabın birinci cildində olan bablar 
(içində fəsillər olan kitablar) 

1. Təmizlənmə kitabı;
2. Sular kitabı;
3. Heyz və istihazə kitabı;
4. Qüsl və təyəmmüm kitabı;
5. Namaz kitabı;
6. Namaz vaxtları kitabı;
7. Azan kitabı;
8. Məscidlər kitabı;
9. Qiblə kitabı;
10. İmamlıq kitabı;
11. Namaza başlamaq kitabı.
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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.

�لَّا وأَنتم مسلمونَيا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولَا تموتن إِ�

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

�ثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي يالَّذ قُوا اللَّهاتاًء ونِسا وريالًا كَثا رِجمهن
�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  .اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدايا أَيها الَّذين آمنوا �
�فَوزا عظيما

“Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz söyləyin! (Əgər 
belə etsəniz) Allah əməllərinizi islah edər və günahlarınızı bağışlayar. 
Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsə, böyük bir səadətə (Cənnətə) 
nail olar” (əl-Əhzab, 70-71). 

Şübhəsiz ki, sözlərin ən doğrusu Allahın kəlamı, yolların ən xeyirlisi 
Muhəmmədin yoludur. Əməllərin ən pisi sonradan uydurulanlardır. 
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Sonradan uydurulub dinə salınan hər bir əməl bidətdir, hər bir bidət isə 
zəlalətdir. Zəlalət isə oddadır.1 

İmam ən-Nəsəinin � tərcümeyi-halı 

Əbu Abdur-Rahmən Əhməd ibn Şueyb ibn Əli ən-Nəsəi � hicrətin 
215-ci (miladın 830-cu) ilində Xorasanın Nəsa məntəqəsində anadan 
olmuşdur. Kiçik yaşlarında Qurani-Kərimi əzbərləmiş, on beş yaşından 
etibarən hədis öyrənməyə başlamışdır.  

Quteybə ibn Səid, İbn Rahaveyh, Əbul-Həsən ibn Əbu Şeybə, Əhməd 
ibn Hənbəl, Əhməd ibn Mani, Əli ibn Hucr, Hişam ibn Əmmar, Duheym, 
İbrahim ibn Səid əl-Cövhəri, Fəlləs, Muhəmməd ibn Bəşşər əl-Bundər, İbn 
əl-Musənnə, Yaqub ibn İbrahim əd-Dəvragi, Əbu Zura ər-Razi, Əbu Hatim 
ər-Razi, əl-Bəzzər, Əbu İshaq əl-Cuzcəni, Əbu Yələ əl-Mosuli kimi hədis 
alimləri onun müəllimləri olmuşlar.  

Hədis elminə dərindən yiyələnmək üçün Xorasan, Hicaz, Misir, İraq, 
Əlcəzair və Suriyada olan elm mərkəzlərində olmuş, sonra Misirdə 
məskunlaşmışdır. əl-Buxari və Muslimin � müəllimlərindən elm almış, 
hədis şərtlərinə uyğun olmaq şərtilə Əbu Davud əs-Sicistani və Abdullah 
ibn Əhməd ibn Hənbəldən � də hədislər rəvayət etmişdir. Rəvayətlərə 
görə dörd yüz əllidən çox alimdən faydalanmışdır. Qasim ibn Sabit, Əbu 
Bişr əd-Dulabi, ət-Tahavi, Əbu Avanə əl-İsfərayini, əl-Uqeyli, Nəhhas, Əbu 
Əli ən-Nisaburi, Əbu Səid ibn Yunus, İbn Hibban, Həmzə əl-Kinani, ət-
Tabərani, İbn əs-Sunni və başqaları onun oğlu Abdul-Kərim vasitəsilə 
ondan hədislər rəvayət etmişlər. 

Tələbəsi Əbu Səid ibn Yunusun dediyinə görə İmam ən-Nəsəi � hicri 
təqvimi ilə Səfər ayının 13-ü 303-cü ildə (miladi: 28 avqust, 915-ci ildə) 
Fələstinin Ramlə qəsəbəsində vəfat etmişdir.   

İmam ən-Nəsəinin � əsərləri 

“əs-Sunənul-Kubra”; 

1 Bu hədis, “Xutbətul-Həcə” adı ilə məşhur olan bir hədisdir. Bu duanı Peyğəmbər � cümə 
xütbəsində, nitq söyləyərkən və nikah kəsərkən deyərdi. Əhməd, 2749; İbn Macə, 1892. Hədis 
səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1483.  
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“əl-Muctəbə min əs-Sunən” (“əs-Sunən əl-Muctəbə”), əlimizdə olan bu 
kitab daha çox “Sunən ən-Nəsəi” adı ilə məşhurdur; 

“Aməlul-Yəvmi val-Leyl”; 
“əd-Duafə val-Mətrukin”; 
“Kitəbut-Təfsir” (“əs-Sunənul-Kubra” əsərində olan rəvayətlərdən top-

lanıb); 
“Fədailul-Quran” (“əs-Sunənul-Kubra” əsərində olan rəvayətlərdən 

toplanıb); 
“Fədailus-Sahabə” (“əs-Sunənul-Kubra” əsərində olan rəvayətlərdən 

toplanıb); 
“əl-İməmə val-Cəməa” (“əs-Sunənul-Kubra” əsərində olan rəvayət-

lərdən toplanıb); 
“Kitəbun-Nuut” (“əs-Sunənul-Kubra” əsərində olan rəvayətlərdən top-

lanıb); 
“Həsaisu Əmirəl-Muminin Əli ibn Əbu Talib”; 
“Kitəbul-Cumə”; 
“Təhzibu Kitəbil-İstiazə”, (“əs-Sunən ən-Nəsəi” əsərində olan rəvayət-

lərdən toplanıb); 
“İşratun-Nisə” (“əs-Sunən ən-Nəsəi” əsərində olan rəvayətlərdən top-

lanıb); 
“Kitəbut-Tibbi van-Nisə”; 
 “əl-Cərhi vat-Tədil” 
“Cuz min hədis anin-Nəbi”; 
“Təsmiyyətu Fuqaha əl-Əmsər” və s. 

 
İmam ən-Nəsəinin � “əs-Sunən” əsəri haqda 

 
Əlimizdə olan bu kitab isə müəllifin yazdığı əsərlər arasında ən 

məşhuru olan “əl-Muctəbə min əs-Sunnə” və ya daha çox “Sunən ən-
Nəsəi” adı ilə məşhur olan kitabdır. Bu kitabda Peyğəmbərimizdən � 
rəvayət edilən və müxtəlif mövzuları əhatə edən hədislər toplanmışdır. Bu 
hədis kitabı altı müəllifin “Kutubus-Sittə” adlanan hədis kitablarından 
biridir. Kitabda 5758 hədis yer alımışdır. Bundan əlavə, “Sunən ən-
Nəsəi”nin müxtəlif çapları mövcuddur ki, bu kitablarda olan hədislərin 
nömrələnməsi bir-birindən fərqlənir. Bəzilərində son hədis rəqəmi kimi 
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5776, bəzilərində 5662, bəzilərində də isə 5754 rəqəmi göstərilir. Xatırladaq 
ki, bu fərqlilik əlavə hədislərin olması və ya bəzi hədislərin çıxarılmasına 
görə yox, sadəcə bir hədisin bir neçə hissəyə bölünərək əlavə 
nömrələnməsinə görə belə olmuşdur. 

Şübhəsiz, bu kitab insan əməyinin məhsuludur. Ona görə də burada 
naqisliklərin və səhvlərin olması labüddür. Əgər kitabda müəyyən bir xəta 
varsa, bu nəfsimizdən və şeytandandır. Allahdan istəyimiz budur ki, bizi 
bağışlasın və bu əməli bizdən qəbul etsin, həmçinin bu kitabı oxuyanları 
faydalandırsın və bütün müsəlmanları xeyir ilə mükafatlandırsın. Allah bu 
kitabın işıq üzü görməsi üçün köməklik edən bütün müsəlmanların əməl 
dəftərlərini savablarla bol etsin! 

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

Hörmətlə, redaksiya heyəti. 
   



نني سائسالن                                                                                                   ابتك ةارالطَّه  

١ - ابتك ةارالطَّه 

1. Təmizlənmə kitabı 
 

١ - ع هلأْوِيلُ قَولَّتجو ز:   
 }الْمرافقِ إِلَى وأَيديكُم وجوهكُم فَاغِْسلُوا الصلَاة إِلَى قُمتم إِذَا{

1-ci fəsil: Allahın � “Namaza durarkən üzünüzü və dirsəklərə qədər 
əllərinizi yuyun...” (əl-Maidə, 6) kəlamının yozumu 

 

 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَنَّ ، هريرةَ أَبِي عن ، سلَمةَ أَبِي عن ، الزهرِي عنِ ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، سعيد نب قُتيبةُ أَخبرنا - ١
 .يده باتت أَين يدرِي الَ أَحدكُم فَإِنَّ ، ثَالَثًا غِسلَهاي حتى وضوئه في يده يغمس فَالَ ، نومه من أَحدكُم استيقَظَ إِذَا:  قَالَ

 
1. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Heç kim 
yuxudan oyandıqda əlini üç dəfə yumayınca, dəstəmaz alacağı qabın içinə 
salmasın. Çünki o, (yuxuda ikən) əlinin haralara dəydiyini bilmir”.  
 

٢ - ابب اكوإِذَا الس قَام نلِ ماللَّي 
2-ci fəsil: Gecə yuxudan oyananın ağzını misvakla1 təmizləməsi 

 
 اِهللا رسولُ كَانَ:  قَالَ حذَيفَةَ عن ، وائلٍ أَبِي عن ، منصورٍ عن ، جرِيرٍ عن ، سعيد بن وقُتيبةُ ، إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٢

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا ص قَام نلِ ماللَّي وصشي فَاه اكوبِالس. 
 

2. ...Rəvayət edilir ki, Huzeyfə � demişdir: “Allah Elçisi � gecə yuxudan 
oyandıqda ağzını misvakla təmizləyərdi”.  

 
٣ - ابب فكَي اكتسي 

3-cü fəsil: Peyğəmbər � (dişlərini) misvakla necə təmizləyərdi? 
 

:  قَالَ موسى أَبِي عن ، بردةَ أَبِي عن ، جرِيرٍ بن غَيالَنُ أَخبرنا:  قَالَ زيد بن حماد حدثَنا:  قَالَ ، عبدةَ بن أَحمد أَخبرنا - ٣
لْتخلَى دولِ عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص وهو نتسي فطَرو اكولَى السع انِهسل وهقُولُ وأْ:  يأْ عع. 

 

                                                      
1
 Misvak – ərak ağacından ağızı və dişləri təmizləmək üçün düzəldilmiş təbii diş fırçası.  
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3. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Musa � demişdir: “Bir dəfə mən Allah Elçisinin 
� yanına gəldikdə o, dişlərini təmizləyirdi və misvakın bir ucu onun 
dilinin üzərində «u', u'» - səsini çıxardırdı”.  
 

٤ - ابلْ به اكتسي امالْإِم ةرضبِح هتيعر 

4-cü fəsil: Rəhbər öz tabeçiliyi altında olanların qarşısında dişlərini 
misvakla təmizləyirmi? 

 

:  قَالَ هالَلٍ بن حميد حدثَنا:  قَالَ ، خالد بن قُرةُ حدثَنا:  قَالَ ، سعيد ابن وهو يحيى حدثَنا ، علي بن عمرو أَخبرنا - ٤
 ، يمينِي عن أَحدهما:  اَألشعرِيني من رجالَن ومعي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يالنبِ إِلَى أَقْبلْت:  قَالَ موسى أَبِي عن ، بردةَ أَبو حدثَنِي
راآلخو نارِي عسولُ.  يسراِهللا و لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص اكتسا يمالَهأَلَ فَكلَ سمالْع  .ي:  قُلْتالَّذو ثَكعبِالْ بقا حبِيا نانِي مأَطْلَع 

 - لن أَو -  الَ إِنا:  فَقَالَ.  قَلَصت شفَته تحت سواكه إِلَى أَنظُر فَكَأَني ، الْعملَ يطْلُبان أَنهما شعرت وما ، أَنفُِسهِما في ما علَى
نيعتسلَى نلِ عمالْع نم هادأَر ، نِولَك باذْه تأَن  .ثَهعلَى فَبنِ عمالْي ، ثُم فَهداذُ أَرعم نلٍ ببج يضر ا اللَّهمهنع 

  
4. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Musa � demişdir: “Bir dəfə mən biri sağımda, 
digəri isə solumda, Əşari tayfasından olan iki nəfərlə birlikdə Peyğəmbərin 
� yanına gəldim. (Bu vaxt) o, dişlərini misvakla təmizləyirdi. Həmin iki 
nəfər Allah Elçisindən vəzifə istədilər, mən isə dedim:  “Səni haqq ilə 
peyğəmbər göndərən Allaha and olsun! Onlar ürəklərində olanlardan 
məni xəbərdar etmədilər və mən bilmirdim ki, onlar iş axtarırlar”. Mən, 
sanki onun misvakı dodağının altında büzdüyünü görürdüm. Peyğəmbər 
� dedi: “Biz, vəzifəyə can atan kimsələri vəzifəyə təyin etmirik,1 çıx get!” 
Peyğəmbər � Əbu Musanı dalınca da Muaz ibn Cəbəli � Yəmənə 
göndərdi”. 
 

٥ - ابيبِ بغري التف اكوالس 

5-ci fəsil: Misvakdan istifadə etməyə təşviq etmək 
 

:  قَالَ يقٍعت أَبِي بن الرحمنِ عبد حدثَنِي:  قَالَ زريعٍ ابن وهو يزِيد عن ، اَألعلَى عبد بن ومحمد ، مسعدةَ بن حميد أَخبرنا - ٥
 .للرب مرضاةٌ للْفَمِ مطْهرةٌ السواك:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي عنِ ، عائشةَ سمعت:  قَالَ أَبِي حدثَنِي

 

                                                      
1 Burada söhbət vəzifəyə can atmaqdan gedir.  
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5. ...Abdur-Rahmən ibn Əbu Atiq atasından rəvayət edir ki, Aişə � 
Peyğəmbərin � belə buyurduğunu eşitmişdir: “Misvakda ağız təmizliyi və 
Rəbbin razılığı vardır”. 
 

٦ - ابب ي الْإِكْثَارف اكوالس 
6-cı fəsil: Misvakdan tez-tez istifadə etmək 

 
 بنِ أَنسِ عن ، الْحبحابِ بن شعيب حدثَنا:  قَالَ ، ارِثالْو عبد حدثَنا:  قَاالَ موسى بن وعمرانُ ، مسعدةَ بن حميد أَخبرنا - ٦

كالولُ قَالَ:  قَالَ مساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص :قَد تأَكْثَر كُملَيي عف اكوالس. 
 
6. ...Rəvayət edilir, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Mən misvaka dair sizə dəfələrlə nəsihət etmişəm”. 

 
٧ - ابةُ بصخي الرف اكوالس يشمِ بِالْعائلصل 

7-ci fəsil: Oruc tutanın axşam çağı misvakdan istifadə etməsinin icazəli 
olması 

 
:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، هريرةَ أَبِي عن ، اَألعرجِ عنِ ، الزناد أَبِي عن ، الكم عن ، سعيد بن قُتيبةُ أَخبرنا - ٧

 .صالَة كُلِّ عند بِالسواك َألمرتهم أُمتي علَى أَشق أَنْ لَوالَ
 
7. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Əgər 
ümmətimə ağır gəlməsəydi, onlara hər namazdan əvvəl (dişlərini) misvak-
la təmizləmələrini əmr edərdim”.  

 
٨ - ابب اكوي السنيٍ كُلِّ فح 

8-ci fəsil: Misvakdan hər zaman istifadə etmək 
 

 قُلْت:  قَالَ أَبِيه عن ، شريحٍ ابن وهو الْمقْدامِ عنِ ، مسعرٍ عن ، يونس ابن وهو عيسى حدثَنا:  قَالَ ، خشرمٍ نب علي أَخبرنا - ٨
 .بِالسواك:  قَالَت ؟ بيته دخلَ إِذَا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي يبدأُ كَانَ شيٍء بِأَي لعائشةَ

 
8. ...İbn Şureyh atasının � belə dediyini rəvayət edir: “Mən Aişəyə � 
dedim: “Allah Elçisi � evinə girdikdə ilk olaraq nə edirdi?” O dedi: “Evə 
girəndə misvakdan istifadə edirdi”. 
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٩ - ابب كْرذ ةطْرانُ الْفتتاخال 

9-cu fəsil: Sünnət (xitan) olunmaq fitrətdəndir 
 

 ، الْمسيبِ بنِ سعيد عن ، شهابٍ ابنِ عنِ ، يونس عن ، وهبٍ ابنِ عنِ ، أَسمع وأَنا علَيه قراَءةً ، مسكنيٍ بن الْحارِثُ أَخبرنا - ٩
نةَ أَبِي عريره ، نولِ عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عةُ:  قَالَ صطْرالْف سمانُ:  ختتخاال ، اددحتساالو ، قَصارِبِ والش ، يمقْلتو 

 اِإلبط ونتف ، اَألظْفَارِ
 
9. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Bu beş 
şey fitrətdəndir; sünnət (xitan) olunmaq, qasıqdakı tükləri qırxmaq, bığları 
kəsmək (qısaltmaq), dırnaqları tutmaq və qoltuq altındakı tükləri 
qırxmaq”. 
 

١٠ - ابب يمقْلالْأَظْفَارِ ت 

10-cu fəsil: Dırnaqları tutmaq 
 

 عن ، الْمسيبِ بنِ سعيد عن ، الزهرِي عنِ ، معمرا سمعت:  قَالَ الْمعتمر حدثَنا:  الَقَ ، اَألعلَى عبد بن محمد أَخبرنا - ١٠
 ، اَألظْفَارِ وتقْليم ، اِإلبط ونتف ، الشارِبِ قَص:  الْفطْرة من خمس صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ هريرةَ أَبِي

اددحتساالانُ ، وتالْخو. 

 
10. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Bu beş şey fitrətdəndir; bığları qısaltmaq, qoltuq altındakı 
tükləri yolmaq, dırnaqları tutmaq, qasıqdakı tükləri qırxmaq və sünnət 
olunmaq”. 
 

١١ - ابب فتن طالْإِب 

11-ci fəsil: Qoltuq altındakı tükləri qırxmaq 
  

 عنِ ، هريرةَ أَبِي عن ، الْمسيبِ بنِ سعيد عن ، الزهرِي عنِ ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، يزِيد بنِ اِهللا عبد بن محمد أَخبرنا - ١١
بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ص  :سمخ نم ةطْرانُ:  الْفتالْخ ، لْقحو ةانالْع ، فتنو طاِإلب ، يمقْلتذُ ، اَألظْفَارِ وأَخارِبِ والش. 

 
11. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Bu beş 
şey fitrətdəndir; sünnət olunmaq, qasıqdakı tükləri qırxmaq, qoltuq 
altındakı tükləri yolmaq, dırnaqları tutmaq və bığları götürmək”. 
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١٢ - ابب لْقح ةانالْع 

12-ci fəsil: Qasıqdakı tükləri qırxmaq 
 

 عمر ابنِ عنِ ، نافعٍ عن ، سفْيانَ أَبِي بنِ حنظَلَةَ عن ، وهبٍ ابنِ عنِ ، أَسمع وأَنا علَيه قراَءةً ، مسكنيٍ نب الْحارِثُ أَخبرنا - ١٢
 .الْعانة وحلْق ، رِبِالشا وأَخذُ ، اَألظْفَارِ قَص:  الْفطْرةُ:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ،

 
12. ...İbn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Dırnaq-
ları tutmaq, bığı götürmək və qasıqdakı tükləri qırxmaq fitrətdəndir”. 
 

١٣ - ابب ارِبِ قَصالش 

13-cü fəsil: Bığı qısaltmaq 
 

:  قَالَ أَرقَم بنِ زيد عن ، يسارٍ بنِ حبِيبِ عن ، صهيبٍ بنِ يوسف عن ، حميد بن عبِيدةُ أَنبأَنا:  قَالَ حجرٍ بن علي أَخبرنا - ١٣
 .منا فَلَيس شارِبه يأْخذْ لَم من صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ

 
13. ...Rəvayət edilir ki, Zeyd ibn Ərqam � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Bığını götürməyən bizdən deyil”. 
 

١٤ - ابب يتقوي التف كذَل 

14-cü fəsil: Fitrətdən olan şeylərə riayət etməyin müddəti  
  

 اِهللا رسولُ لَنا وقَّت:  قَالَ مالك بنِ أَنسِ عن ، الْجونِي عمرانَ أَبِي عن ، سلَيمانَ ابن هو جعفَر حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ١٤
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي صف ارِبِ قَصيمِ ، الشقْلتلْقِ ، اَألظْفَارِ وحو ةانالْع ، فتنو طالَ نْأَ ، اِإلب كرتن أَكْثَر نم نيعبا أَرموقَالَ يو 

 .لَيلَةً أَربعني:  أُخرى مرةً

 
14. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � bizə 
bığları kəsməyi, dırnaqları tutmağı, qasıqdakı və qoltuq altındakı tükləri 
qırxmağı qırx gündən çox müddətə tərk etməməyimiz şərti ilə vaxt təyin 
etdi”. Başqa bir vaxt isə bizə “qırx gecə” demişdi“. 
 

١٥ - ابفَاُء بارِبِ إِحفَاُء الشإِعى واللِّح 

15-ci fəsil: Bığları qısaltmaq və saqqalı buraxmaq 
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صلَّى  النبِي عنِ ، عمر ابنِ عنِ ، نافع أَخبرنِي ، اِهللا عبيد عن ، سعيد ابن هو يحيى حدثَنا:  قَالَ ، سعيد نب اِهللا عبيد أَخبرنا - ١٥
لَّمسو هلَيفُوا:  قَالَ اُهللا عأَح ارِبوفُوا ، الشأَعى واللِّح. 

 
15. …İbn Ömər � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Bığları 
qısaldın, saqqalı isə buraxın!” 
 

١٦ - ابب ادعالْإِب دنع ةادإِر ةاجالْح 

16-cı fəsil: Təbii ehtiyacı ödəmək üçün (insanlardan) uzaqlaşmaq 
 

 حدثَنِي:  قَالَ يزِيد بن عمير الْخطْمي جعفَرٍ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن يحيى حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ١٦
ى اُهللا علَيه صلَّ اِهللا رسولِ مع خرجت:  قَالَ قُراد أَبِي بنِ الرحمنِ عبد عن ، ثَابِت بنِ خزيمةَ بن وعمارةُ ، فُضيلٍ بن الْحارِثُ

لَّمسالَِء إِلَى وكَانَ ، الْخإِذَا و ادةَ أَراجالْح دعأَب. 

 
16. ...Rəvayət edilir ki, Abdur-Rahmən ibn Əbu Qurad � demişdir: 
“Subaşına çıxmaq üçün Allah Elçisi � ilə birlikdə getmişdim. O, təbii 
ehtiyacını ödəmək istədikdə (insanlardan) uzaqlaşardı”. 
 

صلَّى  النبِي أَنَّ ، شعبةَ بنِ الْمغرية عنِ ، سلَمةَ أَبِي عن ، عمرٍو بنِ محمد عن ، إِسماعيلُ أَنبأَنا:  قَالَ حجرٍ بن علي أَخبرنا - ١٧
لَّمسو هلَيإِذَا كَانَ اُهللا ع بالْ ذَهبذْهم دعقَالَ.  أَب  :بفَذَه هتاجحل وهي وضِ فعب فَارِهنِي:  فَقَالَ أَسوٍء ائْتضبِو ، هتيوٍء فَأَتضبِو ، 

 .الْقَارِئ كَثريٍ أَبِي بنِ جعفَرِ ابن هو إِسماعيلُ:  الشيخ قَالَ الْخفَّينِ علَى ومسح فَتوضأَ
 
17. Muğira ibn Şöbədən � rəvayət edilir ki, Peyğəmbər � təbii ehtiyacını 
ödəmək istədikdə (insanlardan) uzaqlaşardı. Bir dəfə o, səfərdə ikən təbii 
ehtiyacını ödəmək üçün subaşına çıxdı və dedi: “Mənə dəstəmaz almaq 
üçün su gətir!” Mən də ona su gətirdim və o, dəstəmaz alıb xuflarının 
üzərinə məsh çəkdi”. 
 

 ذَلك ترك في الرخصةُ - ١٧
17-ci fəsil: İnsanlardan uzaqlaşmadan təbii ehtiyacı ödəməyin icazəli 

olması 
 

 أَمشي كُنت:  قَالَ حذَيفَةَ عن ، شقيقٍ عن ، اَألعمش أَنبأَنا:  لَقَا يونس بن عيسى أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ١٨
عولِ مساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى ، صهتإِلَى فَان اطَةبمٍ سالَ قَوا فَبمقَائ تيحنفَت هنانِي ، ععفَد تكُنو دنع هيبقى عتغَ حفَر ، ثُم 

 .خفَّيه علَى ومسح توضأَ
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18. ...Rəvayət edilir ki, Huzeyfə � demişdir: “Bir dəfə mən Allah Elçisi � 
ilə birlikdə piyada gedirdim. O, bir qövmün1 çör-çöp atdığı yerə çatdıqda 
orada ayaq üstə kiçik subaşına çıxdı. Mən kənara çəkildikdə o, məni 
çağırdı. O, qurtaranadək mən onun arxa tərəfində dayandım. Sonra o, 
dəstəmaz alıb xufları üzərinə məsh çəkdi”. 
 

 الْخلَاِء دخولِ عند الْقَولُ - ١٨
18-ci fəsil: Ayaqyoluna girərkən edilən dua 

 
 اِهللا رسولُ كَانَ:  قَالَ مالك بنِ أَنسِ عن ، صهيبٍ بنِ الْعزِيزِ عبد عن ، إِسماعيلُ أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ١٩

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَ إِذَا صخالََء دقَالَ الْخ  :مي اللَّهوذُ إِنأَع بِك نم ثبالْخ ثائبالْخو. 
 
19. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � 
ayaqyoluna girərkən belə deyərdi: ”Allahım, pislikdən və pis əməllərdən 
(erkək və dişi cinlərdən) Sənə sığınıram!”2   
 

١٩ - يهالن نالِ عقْبتاس لَةبالْق دنع ةاجالْح 

19-cu fəsil: Təbii ehtiyacı ödəyərkən üzü qibləyə yönəlməyin qadağan 
olması 

 
 ، مالك حدثَنِي:  قَالَ الْقَاسمِ ابنِ عنِ ، لَه واللَّفْظُ أَسمع وأَنا علَيه قراَءةً ، مسكنيٍ بن والْحارِثُ ، سلَمةَ بن محمد أَخبرنا - ٢٠
نإِ عاقحنِ سب دبنِ اِهللا عةَ أَبِي بطَلْح ، نعِ عافنِ رب اقحإِس ، هأَن عما سأَب وبأَي ارِيصاَألن وهو رصقُولُ بِمي  :اللَّها ورِي مأَد 

فكَي عنأَص هذايِيسِ بِهالْكَر قَدولُ:  قَالَ وسلَ اِهللا رلَّى اُهللا عصلَّمسو هإِذَا:  ي بذَه كُمدإِلَى أَح طائلِ أَوِ الْغوقْبِلِ فَالَ الْبتسلَةَ يبالْق 
 .يستدبِرها والَ ،

 
20. ...Rafi ibn İshaq � deyir ki, Əbu Əyyub əl-Ənsari � Misirdə ikən onun 
belə dediyini eşitdim: “Allaha and olsun ki, bu ayaqyolu yerlərində necə 
hərəkət edəcəyimi bilmirəm, çünki Allah Elçisi � belə demişdir: “Sizdən 
biri böyük və kiçik ayaqyoluna getsə, nə üzünü, nə də arxasını qibləyə 
çevirməsin”.3  

                                                      
1 Qövm - toplum. 
2 Transkripsiyası: Alla:hummə inni: əu:zu bikə min əl-xubsi val-xabə:is! 
3 Bu, yalnız Mədinə əhalisinə və onun səmtində yerləşən məmləkətlərin əhalisinə aiddir. Şərqdə 
və qərbdə yaşayanlara isə bunun heç bir aidiyyəti yoxdur, çünki şərqdə yaşayanların qibləsi 
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٢٠ - يهالن نارِ عبدتاس لَةبالْق دنع ةاجالْح 
20-ci fəsil: Təbii ehtiyacı ödəyərkən qibləyə arxa çevirməyin qadağan 

olması 
 

صلَّى اُهللا  النبِي أَنَّ ، أَيوب أَبِي عن ، يزِيد بنِ عطَاِء عن ، الزهرِي عنِ ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، منصورٍ بن محمد أَخبرنا - ٢١
 .غَربوا أَو شرقُوا ولَكن ، بولٍ أَو لغائط تستدبِروها والَ ، الْقبلَةَ تستقْبِلُوا الَ:  قَالَ معلَيه وسلَّ

 
21. ...Əbu Əyyub � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Təbii 
ehtiyacı ödəyərkən nə üzünüzü, nə də arxanızı qibləyə çevirməyin. Üzü-
nüzü şərqə və ya qərbə tərəf çevirin”. 
 

٢١ - رالِ الْأَمقْبترِقِ بِاسشالْم رِبِ أَوغالْم دنع ةاجالْح 

21-ci fəsil: Təbii ehtiyacı ödəyərkən üzü şərqə və ya qərbə tərəf çevirməyin 
əmr olunması  

 
 أَيوب أَبِي عن ، يزِيد بنِ عطَاِء عن ، شهابٍ ابن أَنبأَنا:  قَالَ معمر أَنبأَنا:  قَالَ غُندر أَنبأَنا:  قَالَ راهيمإِب بن يعقُوب أَخبرنا - ٢٢

ارِيصولُ قَالَ:  قَالَ اَألنساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى إِذَا:  صأَت كُمدأَح طَالْغقْبِلِ فَالَ ائتسلَةَ يبالْق ، نلَكو قرشيل أَو برغيل. 
 
22. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Əyyub əl-Ənsari � demişdir: “Allah Elçisi � 

belə buyurdu: “Heç kim təbii ehtiyacını ödəyərkən üzünü qibləyə 
çevirməsin. Üzünü şərqə və ya qərbə tərəf çevirsin”. 
 

 الْبيوت في ذَلك في الرخصةُ - ٢٢

22-ci fəsil: Evlərdə (və qapalı yerlərdə) təbii ehtiyacı ödəyərkən üzü qibləyə 
çevirməyin icazəli olması 

 
 عن ، حبانَ بنِ واسعِ عمه عن ، حبانَ بنِ يحيى بنِ حمدم عن ، سعيد بنِ يحيى عن ، مالك عن ، سعيد بن قُتيبةُ أَخبرنا - ٢٣
دبنِ اِهللا عب رمقَالَ ع  :لَقَد تقَيتلَى اررِ عا ظَهنتيب ، تأَيولَ فَرساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَى صنِ عيتقْبِلَ لَبِنتسم تيسِالْ بقْدم 

هتاجحل. 
 
23. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Ömər � demişdir: “Bir dəfə mən 
evimizin damına çıxdım və Allah Elçisini � təbii ehtiyacını ödəmək üçün 

                                                                                                                                            
qərbdə, qərbdə yaşayanların qibləsi isə şərqdədir. Belə olduğu təqdirdə, onlar üzlərini cənub və 
ya şimal istiqamətinə çevirməlidirlər.  
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üzünü Beytul-Məqdisə tərəf çevirərək iki kərpicin üstündə (çömbələn) 
gördüm”. 
 

٢٣ - هالني نع سنيِ الذَّكَرِ ممبِالْي دنع ةاجالْح 

23-cü fəsil: Təbii ehtiyacı ödəyərkən sağ əl ilə övrət yerinə toxunmağın 
qadağan olması 

 
 قَتادةَ أَبِي بن اِهللا عبد أَنَّ ، كَثريٍ أَبِي بن يحيى نِيحدثَ:  قَالَ الْقَناد وهو إِسماعيلَ أَبو أَنبأَنا:  قَالَ درست بن يحيى أَخبرنا - ٢٤

ثَهدح ، نع ولَ أَنَّ ، أَبِيهساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عالَ إِذَا:  قَالَ صب كُمدذْ فَالَ أَحأْخي هذَكَر ينِهمبِي 

  
24. ...Abdullah ibn Əbu Qatədə atasından � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � 
buyurmuşdur: “Heç kim subaşına çıxdıqda sağ əli ilə cinsiyyət üzvünə to-
xunmasın”. 
 

:  قَالَ أَبِيه عن ، قَتادةَ أَبِي بنِ اِهللا عبد عن ، كَثريٍ أَبِي ابن هو يحيى عن ، هشامٍ عن ، وكيعٍ عن ، السرِي بن هناد أَخبرنا - ٢٥
 .بِيمينِه ذَكَره يمس فَالَ الْخالََء أَحدكُم دخلَ إِذَا:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ

 
25. ...Abdullah ibn Əbu Qatədə atasından rəvayət edərək demişdir: “Allah 
Elçisi � belə buyurmuşdur: “Heç kim ayaqyoluna girdikdə sağ əli ilə 
cinsiyyət üzvünə toxunmasın”. 
 

 قَائما الصحراِء في الْبولِ في الرخصةُ - ٢٤

24-cü fəsil: Səhrada ayaq üstə kiçik subaşına çıxmağın icazəli olması 
 

 اِهللا رسولَ أَنَّ ، حذَيفَةَ عن ، وائلٍ أَبِي عن ، سلَيمانَ عن ، شعبةُ أَخبرنا:  قَالَ إِسماعيلُ أَنبأَنا:  الَقَ هشامٍ بن مؤملُ أَخبرنا - ٢٦
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى صاطَةَ أَتبمٍ سالَ قَوا فَبمقَائ 

 
26. ...Huzeyfə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � bir qövmün çör-çöpü atıl-
dığı yerə gəlib orada ayaq üstə subaşına çıxdı.  
 

 إِنَّ : قَالَ حذَيفَةَ أَنَّ ، وائلٍ أَبا سمعت:  قَالَ منصورٍ عن ، شعبةُ أَنبأَنا:  قَالَ محمد أَنبأَنا:  قَالَ بشارٍ بن محمد أَخبرنا - ٢٧
 .قَائما فَبالَ قَومٍ سباطَةَ أَتى صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ
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27. ...Rəvayət edilir ki, Huzeyfə � demişdir: “Allah Elçisi � bir qövmün 
çör-çöpü olan yerə gəlib orada ayaq üstə subaşına çıxdı”.  
 

 أَنَّ ، حذَيفَةَ عن ، وائلٍ أَبِي عن ، ومنصورٍ سلَيمانَ عن ، شعبةُ أَنبأَنا:  قَالَ بهز أَنبأَنا:  قَالَ اِهللا عبيد بن سلَيمانُ أَخبرنا - ٢٨
بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى صشإِلَى م اطَةبمٍ سالَ ، قَوا فَبمقَالَ قَائ ليي:  مانُسف هيثدح حسملَى وع هفَّيخ لَمو ذْكُري ورصنم 

حسالْم. 
 
28. ...Huzeyfə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � bir qövmün çör-çöpü olan 
yerə gəlib orada ayaq üstə subaşına çıxdı. 
 

 جالسا الْبيت في الْبولُ - ٢٥

25-ci fəsil: Evdə oturaq halda subaşına çıxmaq  
 

 اِهللا رسولَ أَنَّ حدثَكُم من:  قَالَت عائشةَ عن ، أَبِيه عن ، شريحٍ بنِ الْمقْدامِ عنِ ، شرِيك أَنبأَنا:  قَالَ حجرٍ بن علي أَخبرنا - ٢٩
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عالَ صا بمفَالَ قَائ قُوهدصا ؛ تولُ كَانَ مبا إِالَّ يسالج. 

 
29. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Kim sizə desə ki, “Allah Elçisi 
� ayaq üstə subaşına çıxırdı”, onu təsdiqləməyin, çünki o, yalnız oturaq 
halda subaşına çıxırdı”. 
 

 بِها يستتر ترةالس إِلَى الْبولُ - ٢٦

26-cı fəsil: Örtük arxasında subaşına çıxmaq 
 

 خرج:  قَالَ حسنةَ ابنِ الرحمنِ عبد عن ، وهبٍ بنِ زيد عن ، اَألعمشِ عنِ ، معاوِيةَ أَبِي عن ، السرِي بن هناد أَخبرنا - ٣٠
 انظُروا:  الْقَومِ بعض فَقَالَ.  إِلَيها فَبالَ ، خلْفَها جلَس ثُم فَوضعها ، الدرقَة كَهيئَة يده وفي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ علَينا
 قَرضوه الْبولِ من شيٌء أَصابهم إِذَا كَانوا ؟ إِسرائيلَ بنِي صاحب أَصاب ما علمت أَوما:  فَقَالَ فَسمعه.  الْمرأَةُ تبولُ كَما يبولُ

 .قَبرِه في فَعذِّب صاحبهم فَنهاهم ، بِالْمقَارِيضِ
 

30. ...Rəvayət edilir ki, Abdur-Rahmən ibn Həsənə � demişdir: “Allah 
Elçisi � əlində qalxana bənzər bir şey ilə yanımıza gəldi və onu yerə 
qoydu, sonra arxasında oturdu və subaşına çıxdı. Bəzi insanlar bunu görüb 
dedilər: “Baxın, o, qadın kimi subaşına çıxır!” O, bunu eşidib dedi: “Məgər 
sən İsrail oğullarından olan bir kişinin başına nə gəldiyini bilmirsən? İsrail 
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oğulları sidiyin paltara dəyən yerini maqqaşla tutub qopardardılar. 1 
Həmin kişi isə bunu onlara qadağan etdi və qəbirdə əzaba düçar oldu”. 
 

٢٧ - هزنالت نلِ عوالْب 

27-ci fəsil: Nəcisin bədənə dəyməsindən qorunmaq 
 

 مر:  قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ ، طَاووسٍ عن ، يحدثُ مجاهدا سمعت:  قَالَ اَألعمشِ عنِ ، وكيعٍ عن ، السرِي بن ادهن أَخبرنا - ٣١
 وأَما ، بوله من يستنزِه الَ فَكَانَ هذَا أَما:  كَبِريٍ في نيعذَّبا وما يعذَّبان إِنهما:  فَقَالَ قَبرينِ علَى صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ

 هلَعلَّ:  قَالَ ثُم ، واحدا هذَا وعلَى ، واحدا هذَا علَى فَغرس بِاثْنينِ فَشقَّه ، رطْبٍ بِعِسيبٍ دعا ثُم.  بِالنميمة يمشي كَانَ فَإِنه هذَا
فَّفخا يمهنا عم ا لَمسبيي. 

 
31. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Biz Allah Elçisi � ilə 
birlikdə iki qəbrin yanından keçirdik. O dedi: “Həqiqətən, bu (qəbirdə 
olanlar ikisi də) əzab çəkirlər və bu əzabın səbəbi böyük bir şey deyil. O ki 
qaldı buna, o, kiçik subaşına çıxdıqda (nəcisin bədəninə və paltarına 
toxunmasından) qorunmazdı. O ki qaldı digərinə, o, insanların arasında 
söz gəzdirməklə məşğul idi”. Sonra Peyğəmbər � yaş bir budaq istədi və 
iki yerə bölüb birini bir qəbirin, digərini isə o biri qəbirin üstünə sancdı və 
dedi: “Ola bilsin ki, bu budaqlar quruyana qədər onların əzabı yüngül-
ləşdirilsin”. 
 

 الْإِناِء في الْبولِ باب - ٢٨

28-ci fəsil: Müəyyən bir qaba kiçik subaşına çıxmaq 
 

 أُميمةَ أُمها عن ، أُميمةَ بِنت حكَيمةُ أَخبرتنِي ، جريجٍ ابن قَالَ:  قَالَ حجاج حدثَنا:  قَالَ ، الْوزانُ دمحم بن أَيوب أَخبرنا - ٣٢
تقَةَ بِنقَير كَانَ:  قَالَت بِيلنل لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص حقَد نم انديولُ عبي يهف ، هعضيو تحرِيرِ تالس. 

 
32. ...Rəvayət edilir ki, Umeyyə bint Ruqeyqa � demişdir: “Peyğəmbərin 
� taxtadan düzəldilmiş bir qabı var idi və ona kiçik subaşına çıxırdı. O, bu 
qabı çarpayısının altına qoyardı”.2 
 

                                                      
1 Bu, İsrail oğullarının şəriətində əmr olunan bir qaydadır. Onlara özlərini qorumaq və sidiyin 
paltara bulaşdığı hissəni kəsib atmaq əmr olunmuşdu.     
2 Peyğəmbər � xəstə olduqda belə edərdi. 
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 الطَّست في الْبولُ - ٢٩

29-cu fəsil: Tasa (iri qaba) kiçik subaşına çıxmaq 
    

 النبِي إِنَّ يقُولُونَ:  قَالَت عائشةَ عن ، اَألسود عنِ ، إِبراهيم عن ، عون ابن أَنبأَنا ، أَزهر أَنبأَنا:  قَالَ علي بن عمرو أَخبرنا - ٣٣
 أَزهر الشيخ:  قَالَ ، أَوصى من فَإِلَى أَشعر وما نفْسه فَانخنثَت فيها ليبولَ بِالطَّست دعا لَقَد علي إِلَى أَوصى يه وسلَّمصلَّى اُهللا علَ

وه ناب دعانُ سمالس 
 
33. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Peyğəmbər � (xəstə olanda) 
Əlidən kiçik subaşına çıxmaq üçün bir tas istədi. Mən onun bundan başqa 
kimə nə vəsiyyət etdiyini bilmirəm”.1 
 

  الْجحرِ في الْبولِ كَراهيةُ - ٣٠
30-cu fəsil: Yuvaya subaşına çıxmağın bəyənilməməsi 

 
 اِهللا نبِي أَنَّ ، سرجِس بنِ اِهللا عبد عن ، قَتادةَ عن ، أَبِي حدثَنِي:  قَالَ هشامٍ بن معاذُ أَنبأَنا:  قَالَ عيدس بن اِهللا عبيد أَخبرنا  -٣٤

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عالَ:  قَالَ ص ولَنبي كُمدي أَحرٍ فحةَ قَالُوا جادقَتا:  لمو كْريه نلِ موي الْبرِ فحقَالَ:  قَالَ ؟ الْجا يهإِن ناكسم 
الْجِن. 

 
34. ...Abdullah ibn Sərcis � rəvayət edir ki, Allahın Peyğəmbəri � belə 
buyurdu: “Heç biriniz yuvaya subaşına çıxmasın”. Onlar Qatadədən 
soruşdular: “Yuvaya subaşına çıxmaqda bəyənilməyən nədir?” O dedi: 
“Onlar cinlərin məskənidir”.2 
 

٣١ - يهالن نلِ عوي الْباِء فالْم داكالر 
31-ci fəsil: Durğun suya kiçik subaşına çıxmağın (və ümumən durğun suda 

təbii ehtiyacın ödənilməsinin) qadağan olması 
 

 في الْبولِ عنِ نهى:  أَنه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ عن ، جابِرٍ عن ، الزبيرِ أَبِي عن ، اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، بةُقُتي أَخبرنا - ٣٥
 .الراكد الْماِء

 

                                                      
1  Bəziləri xilafətin vəsiyyət olunmasını iddia edirlər, lakin Aişə � Peyğəmbərin � xəstə-
liyindən ölümünə kimi onun yanında olmasına baxmayaraq, onun heç nə vəsiyyət etmədiyini 
bu hədisdə vurğulayır. 
2 Hədis zəifdir. 
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35. ...Cabir � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � durğun suya kiçik subaşına 
çıxmağı qadağan etmişdir. 
 

 الْمستحم في الْبولِ كَراهيةُ - ٣٢

32-ci fəsil: Hamamda kiçik subaşına çıxmağın bəyənilməyən bir şey olması 
 

 بنِ اِهللا عبد عن ، الْحسنِ عنِ ، الْملك عبد بنِ عثاَألش عنِ ، معمرٍ عن ، الْمبارك ابن أَنبأَنا:  قَالَ حجرٍ بن علي أَخبرنا - ٣٦
 .منه الْوسواسِ عامةَ فَإِنَّ ؛ مستحمه في أَحدكُم يبولَن الَ:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي عنِ ، مغفَّلٍ

 
36. ...Abdullah ibn Muğaffəl � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Heç kim yuyunduğu yerə kiçik subaşına çıxmasın! Həqiqətən, vəsvəsələ-
rin çoxu ondandır (belə şeylərdəndir)”. (Bu hissə - “Həqiqətən, vəsvəsələ-
rin çoxu ondandır”- zəifdir). 
 

٣٣ - لَاملَى السع نولُ مبي 

33-cü fəsil: Kiçik (və böyük) subaşına çıxana salam vermək 
 

 عنِ ، نافعٍ عن ، عثْمانَ بن الضحاك عنِ ، سفْيانُ أَنبأَنا:  قَاالَ وقَبِيصةُ الْحبابِ بن زيد حدثَنا ، غَيالَنَ بن محمود أَخبرنا - ٣٧
 .السالَم علَيه يرد فَلَم ، علَيه فَسلَّم يبولُ وهو صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي علَى رجلٌ مر:  قَالَ عمر ابنِ

 
37. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Peyğəmbər � kiçik suba-
şına çıxarkən bir kişi onun yanından keçdi və ona salam verdi, lakin 
Peyğəmbər � onun salamını qaytarmadı”. 
 

٣٤ - دلَامِ رالس دعوِء بضالْو 

34-cü fəsil: Verilən salamı dəstəmaz aldıqdan sonra qaytarmaq 
 

 ساسانَ أَبِي حضينٍ عن ، الْحسنِ عنِ ، قَتادةَ عن ، سعيد ناأَنبأَ:  قَالَ معاذ بن معاذُ حدثَنا:  قَالَ ، بشارٍ بن محمد أَخبرنا - ٣٨
 .علَيه رد توضأَ فَلَما ، توضأَ حتى علَيه يرد فَلَم ، يبولُ وهو صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي علَى سلَّم أَنه ، قُنفُذ بنِ الْمهاجِرِ عنِ ،

 
38. ...Rəvayət edilir ki, Hudeyn Əbu Sasan � demişdir: “Peyğəmbər � 

kiçik subaşına çıxarkən əl-Muhacir ibn Qunfuz ona salam verdi, lakin 
Peyğəmbər � dəstəmaz alana qədər onun salamını qaytarmadı. Dəstəmaz 
alandan sonra onun salamını aldı”. 
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٣٥ - يهالن نع ةطَابتاسظْمِ البِالْع 

35-ci fəsil: Ayaqyolunda sümüklə təmizlənməyin qadağan olması 
 

 سنةَ بنِ عثْمانَ أَبِي عن ، شهابٍ ابنِ عنِ ، يونس أَخبرنِي:  قَالَ وهبٍ ابن أَنبأَنا:  قَالَ السرحِ بنِ عمرِو بن أَحمد أَخبرنا - ٣٩
ياعزالْخ ، نع دبنِ اِهللا عب ودعسولَ أَنَّ ، مساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى صهأَنْ ن يبطتسي كُمدظْمٍ أَحبِع أَو ثور. 

 
39. ...Abdullah ibn Məsud � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � ayaqyolunda 
sümük və ya təzəklə1 (qurumuş peyinlə) təmizlənməyi qadağan etmişdir.  
 

٣٦ - يهالن نع ةطَابتاسال ثوبِالر 

36-cı fəsil: Ayaqyolunda təzək ilə təmizlənməyin qadağan olması 
 

 أَبِي عن ، الْقَعقَاع أَخبرنِي:  قَالَ عجالَنَ بنِ محمد عن ، سعيد ابن يعنِى يحيى حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن يعقُوب أَخبرنا - ٤٠
 فَالَ ، الْخالَِء إِلَى أَحدكُم ذَهب اإِذَ أُعلِّمكُم الْوالد مثْلُ لَكُم أَنا إِنما:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي عنِ ، هريرةَ أَبِي عن ، صالحٍ

 .والرمة الروث عنِ ونهى ، أَحجارٍ بِثَالَثَة يأْمر وكَانَ.  بِيمينِه يستنجِ والَ ، يستدبِرها والَ الْقبلَةَ يستقْبِلِ
 
40. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Həqiqətən, mən sizin üçün valideyniniz misalındayam və sizi (valideyn 
övladını öyrətdiyi kimi) öyrədirəm. Heç kim ayaqyoluna girdikdə önünü 
və arxasını qibləyə tərəf çevirməsin, sağ əli ilə də təmizlənməsin”. O, 
ayaqyolunda üç ədəd daş ilə təmizlənməyi əmr edər, təzək və sümük ilə 
təmizlənməyi qadağan edərdi”. 
 

٣٧ - يهالن نفَاِء عاكْتي الف ةطَابتاسبِأَقَلَّ ال نم ارٍ ثَلَاثَةجأَح 
37-ci fəsil: Ayaqyolunda üçdən az daşla təmizlənməyin qadağan olması 

 

 عن ، يزِيد بنِ الرحمنِ عبد عن ، إِبراهيم عن ، اَألعمش حدثَنا:  قَالَ ، معاوِيةَ أَبو أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٤١
 نستنجِي أَو بولٍ أَو بِغائط الْقبلَةَ نستقْبِلَ أَنْ نهانا.  جلْأَ:  قَالَ الْخراَءةَ حتى لَيعلِّمكُم صاحبكُم إِنَّ:  رجلٌ لَه قَالَ:  قَالَ سلْمانَ
 .أَحجارٍ ثَالَثَة من بِأَقَلَّ نكْتفي أَو ، بِأَيمانِنا

 
41. ...Salman � rəvayət edir ki, bir kişi ona belə dedi: “Həqiqətən, sizin 
dostunuz (Peyğəmbər �) sizə ayaqyolunda necə oturulacağına qədər hər 

                                                      
1 Təzək - iribuynuzlu mal-qaranın qurumuş peyini. 
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şeyi öyrədir”. O da belə cavab vermişdir: “Bəli, o bizə ayaqyolunda böyük 
və kiçik subaşına çıxarkən qibləyə doğru yönəlməyi, sağ əl ilə təmizlən-
məyi və ayaqyolunda üçdən az daşla təmizlənməyi qadağan etdi!” 
 

 بِحجرينِ الاستطَابة في الرخصةُ - ٣٨
38-ci fəsil: Ayaqyolunda iki daşla təmizlənməyin icazəli olması 

 
 ولَكن - ذَكَره بيدةَع أَبو لَيس:  قَالَ - إِسحاق أَبِي عن ، زهيرٍ عن ، نعيمٍ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، سلَيمانَ بن أَحمد أَخبرنا - ٤٢
دبنِ عمحالر نب دواَألس ، نع أَبِيه ، هأَن عمس دبقُولُ اِهللا عى:  يأَت بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عطَ صائنِي ، الْغرأَمأَنْ و هيآت بِثَالَثَة 

 الْحجرينِ فَأَخذَ ، وسلَّم علَيه اللَّهم صلَّى النبِي بِهِن فَأَتيت روثَةً فَأَخذْت ، أَجِده فَلَم الثَّالثَ لْتمستوا حجرينِ فَوجدت ، أَحجارٍ
 .نالْجِ طَعام:  الركْس الرحمنِ عبد أَبو قَالَ .رِكْس هذه:  وقَالَ ، الروثَةَ وأَلْقَى

 
42. ...Abdur-Rahmən ibn Əsvəd atasının � belə dediyini rəvayət edir: 
“Abdullahın � belə dediyini eşitdim: “Peyğəmbər � böyük subaşına 
çıxmaq üçün getikdə ona üç daş gətirməyimi əmr etdi. Mən iki daş tapdım 
və axtarıb üçüncü daşı tapa bilmədim. Mən (iki daş və bir) təzək tapdım və 
onları Peyğəmbərə � verdim. O, iki daşı götürüb təzəyi qırağa qoydu və 
dedi: “Bu riksdir”. Əbu Abdur-Rahmən (ən-Nəsəi) � demişdir: “Riks 
cinlərin yeməyidir”. 
 

٣٩ - ابب ةصخي الرف ةطَابتاسرٍ الجبِح داحو 
39-cu fəsil: Ayaqyolunda tək sayda daşla təmizlənməyin icazəli olması 

 
 اِهللا رسولِ عن ، قَيسٍ بنِ سلَمةَ عن ، يِساف بنِ هالَلِ عن ، منصورٍ عن ، جرِير أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٤٣

و هلَيلَّى اُهللا عصلَّمإِذَا:  قَالَ س ترمجتاس رتفَأَو. 
 
43. ...Sələmə ibn Qeys � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � dedi: “Ayaqyolunda 
daşla təmizləndikdə tək sayda daşla təmizlənin”. 
 

٤٠ - ابب ْاُءالزتي اجف ةطَابتاسال ةارجونَ بِالْحا درِهغَي 
40-cı fəsil: Ayaqyolunda təmizləndikdə yalnız daşla kifayətlənmək 

 
 رسولَ أَنَّ ، عائشةَ عن ، عروةَ عن ، قُرط بنِ مسلمِ عن ، أَبِيه عن ، حازِمٍ أَبِي بن الْعزِيزِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٤٤
 .عنه تجزِي فَإِنها ؛ بِها فَلْيستطب أَحجارٍ بِثَالَثَة معه فَلْيذْهب ، الْغائط إِلَى أَحدكُم ذَهب إِذَا:  قَالَ ُهللا علَيه وسلَّمصلَّى ا اِهللا
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44. ...Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Sizdən biriniz 
böyük subaşına çıxarkən özü ilə üç daş götürsün və onlarla təmizlənsin. 
Həqiqətən, bu, kifayətdir”.  
 

 بِالْماِء الاستنجاُء - ٤١

41-ci fəsil: Ayaqyolunda su ilə təmizlənmək 
 

 مالك بن أَنس سمعت:  قَالَ ميمونةَ أَبِي بنِ عطَاِء عن ، شعبةُ ناأَنبأَ:  قَالَ النضر أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٤٥
 .اِءبِالْم فَيستنجِي ماٍء من إِداوةً نحوِي معي وغُالَم أَنا أَحملُ الْخالََء دخلَ إِذَا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ:  يقُولُ

 
45. ...Rəvayət edilir ki, Əta ibn Əbu Məymunə � demişdir: “Mən Ənəs ibn 
Malikin belə dediyini eşitdim: “Allah Elçisi � ayaqyoluna girəndə mən və 
yaşıdım olan bir uşaq birlikdə ona su gətirdik və o da bu su ilə 
təmizləndi”. 
 

 ، بِالْماِء يستطيبوا أَنْ أَزواجكُن مرنَ:  قَالَت أَنها عائشةَ عن ، معاذَةَ عن ، قَتادةَ عن ، عوانةَ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٤٦
   .فْعلُهي كَانَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ إِنَّ ، منه أَستحيِيهِم فَإِني

 

46. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � (qadınlara müraciət edərək) belə dedi: 
“Ərlərinizə deyin ki, (ayaqyolunda) su ilə təmizlənsinlər. Mən onlara bunu 
deməyə utanıram. Həqiqətən, Allah Elçisi � belə edərdi”. 
 

٤٢ - يهالن ناِء عجنتاسنيِبِ المالْي 

42-ci fəsil: Ayaqyolunda sağ əl ilə təmizlənməyin qadağan olması 
  

 ةَقَتاد أَبِي عن ، قَتادةَ أَبِي بنِ اِهللا عبد عن ، يحيى عن ، هشام أَنبأَنا:  قَالَ خالد حدثَنا:  قَالَ ، مسعود بن إِسماعيلُ أَخبرنا - ٤٧
 والَ ، بِيمينِه ذَكَره يمس فَالَ الْخالََء أَتى وإِذَا ، إِنائه في يتنفَّس فَالَ أَحدكُم شرِب إِذَا:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ،

حسمتي ينِهمبِي.  
 

47. ...Əbu Qatədə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Heç kim 
su içdikdə içdiyi qaba nəfəsini verməsin. Ayaqyoluna getdikdə, övrət yeri-
nə (cinsi orqanına) sağ əli ilə toxunmasın və sağ əli ilə də yuyunmasın”. 
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 أَبِي ابنِ عنِ ، كَثريٍ أَبِى بنِ يحيى عن ، أَيوب عن ، الْوهابِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، الرحمنِ عبد بنِ محمد بن اِهللا عبد أَخبرنا - ٤٨
 .بِيمينِه يستطيب وأَنْ ، بِيمينِه ذَكَره يمس وأَنْ ، اِإلناِء في يتنفَّس أَنْ نهى صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَنَّ ، أَبِيه عن ، قَتادةَ

 
48. ...İbn Əbu Qatədə atasından � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � içdiyi qaba 
nəfəsi verməyi (piləməyi, üfləməyi), (ayaqyolunda) övrət yerinə sağ əl ilə 
toxunmağı və (ayaqyolunda) sağ əl ilə yuyunmağı qadağan etdi. 
 

 ، منصورٍ عن ، سفْيانَ عن ، مهدي بنِ الرحمنِ عبد عن ، لَه واللَّفْظُ يوسف بن وشعيب ، علي بن عمرو خبرناأَ - ٤٩
شماَألعو ، نع يماهرإِب ، نع دبنِ عمحنِ الرب زِيدي ، نانَ علْمرِكُونَا قَالَ:  قَالَ سشا:  لْمى إِنرلَن كُمباحص كُملِّمعاَءةَ ير؟  الْخ 

 .أَحجارٍ ثَالَثَة بِدون أَحدكُم يستنجِي الَ:  وقَالَ الْقبلَةَ ويستقْبِلَ ، بِيمينِه أَحدنا يستنجِي أَنْ نهانا.  أَجلْ:  قَالَ
 
49. ...Rəvayət edilir ki, Salman � demişdir: “Müşriklər dedilər: “Biz görü-
rük ki, sizin dostunuz (Peyğəmbər �) sizə hətta ayaqyoluna necə getməyi 
də öyrədir”. Salman dedi: “Bəli, o, bizə ayaqyolunda sağ əl ilə təmizlən-
məyi və qibləyə doğru yönəlməyi qadağan etmişdir”. Həmçinin Peyğəm-
bər � belə demişdir: “Heç kim ayaqyolunda üçdən az daşla təmiz-
lənməsin”. 
 

٤٣ - ابب لْكد دضِ الْيبِالْأَر دعاِء بجنتاسال 

43-cü fəsil: Ayaqyolunda yuyunduqdan sonra əli torpağa sürtmək 
(torpaqla ovuşdurmaq) 

 
 زرعةَ أَبِي عن ، جرِيرٍ بنِ إِبراهيم عن ، شرِيك عن ، وكيع حدثَنا:  قَالَ ، الْمخرمي الْمبارك بنِ اِهللا عبد بن دمحم أَخبرنا - ٥٠

، نةَ أَبِي عريرأَنَّ ، ه بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأَ صضوا ، تفَلَم تىاسجن لَكد هدضِ يبِاَألر.  
 
50. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Peyğəmbər � (ayaq-
yolunda) təmizləndikdə əlini torpağa sürtdü (torpaqla ovuşdurdu), sonra 
da dəstəmaz aldı”. 
 

 حدثَنا:  قَالَ ، الْبجلي اِهللا عبد بن أَبانُ حدثَنا:  قَالَ ، حربٍ ابن يعنِي ، شعيب احدثَن:  قَالَ ، الصباحِ بن أَحمد أَخبرنا - ٥١
يماهرإِب نرِيرٍ بج ، نع قَالَ أَبِيه  :تكُن عم بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى ، صالََء فَأَتى الْخفَقَض اجةَالْح ، ا:  قَالَ ثُمي رِيرج اته 
 حديث من بِالصوابِ أَشبه هذَا:  الرحمنِ عبد أَبو قَالَ .اَألرض بِها فَدلَك - بِيده:  وقَالَ -  بِالْماِء فَاستنجى بِالْماِء فَأَتيته ، طَهورا
رِيكش ، اللَّهو هانحبس عتالَىو لَمأَع.  
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51. ...İbrahim ibn Cərir atasının � belə dediyini rəvayət edir: “Mən Pey-
ğəmbərlə � birlikdə idim. O, təbii ehtiyacını ödəmək üçün ayaqyoluna 
getdi, sonra dedi: “Ey Cərir, mənə təmizlənmək üçün bir şey gətir!” Mən 
də ona su gətirdim. O, su ilə təmizləndi və əlini torpağa sürtdü (torpaqla 
ovuşdurdu)”.  
 

ابب يتقوي التاِء فالْم 

44-cü fəsli: Suyun nəcasətli olmasının təyin edilməsi 
 

 اِهللا عبد عن ، جعفَرٍ بنِ محمد عن ، كَثريٍ بنِ وليدالْ عنِ ، أُسامةَ أَبِي عن ، حريث بن والْحسين ، السرِي بن هناد أَخبرنا  -٥٢
 إِذَا:  فَقَالَ.  والسباعِ الدواب من ينوبه وما الْماِء عنِ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ سئلَ:  قَالَ أَبِيه عن ، عمر بنِ اِهللا عبد بنِ

  .الْخبثَ يحملِ لَم قُلَّتينِ الْماُء كَانَ
 
52. ...Abdullah ibn Ömər atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: 
“Allah Elçisi � yırtıcı və digər heyvanların murdarladığı su haqda 
soruşuldu. O, belə buyurdu: “(Murdarlanan) su iki qüllətdən1 az olarsa, 
özü-özülüyündə təmiz və təmizlənməyə vasitə sayılmır”.  
 

٤٥ -  اببكرت يتقوي التاِء فالْم 

45-ci fəsil: Nəcasətdən su ilə təmizlənmək 
 

صلَّى اُهللا  اللَّه رسولُ فَقَالَ الْقَومِ بعض إِلَيه فَقَام الْمسجِد ىف بالَ أَعرابِيا أَنَّ أَنسٍ عن ثَابِت عن حماد حدثَنا قَالَ قُتيبةُ أَخبرنا - ٥٣
لَّمسو هلَيع » وهعالَ د وهرِمزا. » تغَ فَلَما فَرعلْوٍ دبِد هبفَص هلَيو قَالَ .عأَب دبنِ عمحنِى الرعوا الَ يقْطَعت هلَيع.  

 
53. ...Ənəs � rəvayət edir ki, bir bədəvi məsciddə kiçik subaşına çıxdı. 
Camaatın içindən bəziləri ona mane olmaq üçün ayağa qalxdılar. Allah 
Elçisi � onlara dedi: “Onunla işiniz olmasın, ona mane olmayın”. O, işini 
bitirdikdən sonra onun sidiyinin üstünə bir vedrə su tökdülər”. 
 

صلَّى اُهللا  النبِي فَأَمر ، الْمسجِد في أَعرابِي بالَ:  قَالَ أَنسٍ عن ، سعيد بنِ يحيى عن ، عبِيدةُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٥٤
لَّمسو هلَيلْوٍ عبِد ناٍء مم بفَص هلَيع.  

 

                                                      
1 Bir qüllət - təqribən 225 litrə bərabər sudur. 
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54. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Bir bədəvi məsciddə kiçik 
subaşına çıxdı. Peyğəmbər � bir vedrə su gətirilməsini əmr etdi və bu suyu 
(sidiyin) üzərinə tökdülər”. 
 

 فَبالَ الْمسجِد إِلَى أَعرابِي جاَء:  يقُولُ أَنسا سمعت:  قَالَ سعيد بنِ يىيح عن ، اِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٥٥
احفَص بِه اسولُ فَقَالَ النساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  :كُوهرات  .كُوهرى فَتتالَ حب ، ثُم رلْوٍ أَمبِد بفَص هلَيع  

 
55. ...Rəvayət edilir ki, Yəhyə ibn Səid � demişdir: “Mən Ənəsin belə 
buyurduğunu eşitdim: “Bir bədəvi məscidə gəlib kiçik subaşına çıxdı. 
Oradakılar hay-küy qaldırdılar, Allah Elçisi � isə dedi: “Buraxın! Qoyun 
işini (kiçik subaşına çıxmağı) qurtarsın”. Sonra bir qab su gətirib sidiyin 
üzərinə tökülməsini əmr etdi”. 
 

 عبيد عن ، الزهرِي عنِ ، الْوليد بنِ محمد عن ، اَألوزاعي عنِ ، الْواحد عبد بنِ عمر عن ، إِبراهيم بن الرحمنِ عبد أَخبرنا  -٥٦
:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ لَهم:  فَقَالَ الناس فَتناولَه الْمسجِد في فَبالَ أَعرابِي قَام:  قَالَ هريرةَ أَبِي عن ، اِهللا عبد بنِ اِهللا

وهعرِيقُوا دأَهلَى وع هلوا بلْود ناٍء ما ؛ ممفَإِن مثْتعب رِينسيم ، لَمثُوا وعبت رِينسعم. 

 
56. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Bir bədəvi qalxıb məs-
ciddə kiçik subaşına çıxdı, bu zaman insanlar onu tənbeh etmək istədilər. 
Allah Elçisi � onlara dedi: “Buraxın onu! Sidiyinin üzərinə də bir qab su 
tökün. Həqiqətən, siz çətinləşdirən deyil, asanlaşdıran olaraq göndərilmisi-
niz”. 
 

٤٦ - اباِء بمِ الْمائالد 

46-cı fəsil: Durğun su 
 

 رسولِ عن ، هريرةَ أَبِي عن ، محمد عن ، عوف دثَناح:  قَالَ ، يونس بن عيسى أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا  -٥٧
 ، هريرةَ أَبِي عن ، خالَس:  وقَالَ:  عوف:  قَالَ منه يتوضأُ ثُم ، الدائمِ الْماِء في أَحدكُم يبولَن الَ:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا
  مثْله صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي عنِ

 
57. ...Əbu Hureya � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Heç 
biriniz durğun suya kiçik subaşına çıxmasın. (Çünki) sonra ondan 
dəstəmaz almaq üçün istifadə edəcək”. 
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 قَالَ:  قَالَ هريرةَ أَبِي عن ، سريِين بنِ محمد عن ، عتيقٍ بنِ يحيى عن ، إِسماعيلُ حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن وبيعقُ أَخبرنا  -٥٨
 يحدثُ الَ يعقُوب كَانَ:  الرحمنِ عبد أَبو قَالَ .منه يغتِسلُ ثُم ، الدائمِ الْماِء في أَحدكُم يبولَن الَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ

 .بِدينارٍ إِالَّ الْحديث بِهذَا
 
58. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � buyurdu: 
“Heç biriniz durğun suya kiçik subaşına çıxmasın. (Çünki) sonra ondan 
yuyunmaq üçün istifadə edəcək”. 
 

٤٧ - اباِء برِ محالْب 

47-ci fəsil: Dəniz suyu (ilə dəstəmaz almaq)  
 

 أَخبره ، الدارِ عبد بنِي من ردةَب أَبِي بن الْمغريةَ أَنَّ ، سلَمةَ بنِ سعيد عن ، سلَيمٍ بنِ صفْوانَ عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا  -٥٩
هأَن عما سةَ أَبريرقُولُ هأَلَ:  يلٌ سجولَ رساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا:  فَقَالَ صولَ يسا ، اِهللا رإِن كَبرن رحلُ ، الْبمحنا ونعم 

 الْحلُّ ، ماؤه الطَّهور هو:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَقَالَ ؟ الْبحرِ ماِء من أَفَنتوضأُ عطشنا بِه توضأْنا نْفَإِ ، الْماِء من الْقَليلَ
هتتيم. 

 
59. ... Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Bir kişi Allah Elçisindən 
� soruşdu: “Ey Allahın Elçisi! Biz dənizlə səfər edirik və özümüzlə az 
miqdarda (şirin) su götürürük. Əgər biz həmin su ilə dəstəmaz alsaq, (şirin 
su az olduğuna görə) susuzluqdan əziyyət çəkərik. Biz dəniz suyu ilə 
dəstəmaz ala bilərikmi?” Allah Elçisi � dedi: “Onun suyu təmiz, orada 
ölən (dəniz heyvanları isə yemək üçün) halaldır”. 
 

٤۸ - ابوِء بضبِالثَّلْجِ الْو 

48-ci fəsil: Qar ilə dəstəmaz almaq 

  
 هريرةَ أَبِي عن ، جرِيرٍ بنِ عمرِو بنِ زرعةَ أَبِي نع ، الْقَعقَاعِ بنِ عمارةَ عن ، جرِير حدثَنا:  قَالَ ، حجرٍ بن علي أَخبرنا  -٦٠
 في تقُولُ ما ، اِهللا رسولَ يا وأُمي أَنت بِأَبِي:  فَقُلْت.  هنيهةً سكَت الصالَةَ استفْتح إِذَا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ:  قَالَ

ككُوتس نيكْبِريِ بالت اَءةرالْقأَقُولُ قَالَ ؟ و  :ماللَّه داعنِي بيب نيبو ايطَايا خكَم تداعب نيرِقِ بشرِبِ الْمغالْمو ، مقِّنِي اللَّهن نم 
ايطَايا خقَّى كَمني بالثَّو ضياَألب نسِ منالد ، مِسلْنِياغْ اللَّه نم ايطَاياِء بِالثَّلْجِ خالْمو درالْبو. 

 
60. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � namaza 
başladıqda (təkbir gətirdikdən sonra) bir qədər susardı. Mən dedim: 
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“Atam-anam sənə fəda olsun, ey Allahın Elçisi! Sən təkbirlə qiraət1 arasın-
da susduğun zaman nə deyirsən?“ O dedi: “Mən (namazda sükut edəndə 
belə) deyirəm: “Allahım, məğriblə məşriqin arasını uzaqlaşdırdığın kimi 
məni də günahlarımdan uzaqlaşdır! Allahım, ağ paltar kirdən təmizləndiyi 
kimi məni də günahlarımdan təmizlə! Allahım, mənim günahlarımı qar, su 
və dolu ilə yu!”2 
 

٤٩ -  ابوِءبضاِء الْوالثَّلْجِ بِم 

49-cu fəsil: Qar suyu ilə dəstəmaz almaq 
  

 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِى كَانَ قَالَت عائشةَ عن يهأَبِ عن عروةَ بنِ هشامِ عن جرِير أَنبأَنا قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٦١
 .الدنسِ من اَألبيض الثَّوب نقَّيت كَما الْخطَايا من قَلْبِى ونق والْبرد الثَّلْجِ بِماِء خطَاياى اغِْسلْ اللَّهم : يقُولُ

 
61. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � (dua edərək) belə 
deyərdi: “Allahım, günahlarımı qar suyu və dolu ilə yu! Ağ paltarı kirdən 
təmizlədiyin kimi qəlbimi günahlardan təmizlə!”3 
 

٥٠ - ابوِء بضاِء الْوبِم درالْب 

50-ci fəsil: Dolu suyu ilə dəstəmaz almaq 
 

 نفَيرٍ بنِ جبيرِ عن ، عبيد بنِ حبِيبِ عن ، صالحٍ بن معاوِيةُ حدثَنا:  قَالَ ، معن حدثَنا:  قَالَ ، اِهللا عبد بن هارونُ أَخبرنِي - ٦٢
:  يقُولُ وهو دعائه من فَسمعت ميت علَى يصلِّي لَّى اُهللا علَيه وسلَّمص اِهللا رسولَ سمعت:  يقُولُ مالك بن عوف شهِدت:  قَالَ

ماللَّه راغْف لَه همحارو ، هافعو فاعو هنع ، أَكْرِمو لَهزن ، عسأَوو لَهخدم ، اغِْسلْهاِء والثَّلْجِ بِالْمو درالْبو ، قِّهنو نا مطَايا الْخكَم 
 .الدنسِ من اَألبيض الثَّوب ينقَّى

 
62. ...Rəvayət edilir ki, Cubeyr ibn Nufeyr � demişdir: “Mən Auf ibn 
Malikin � belə dediyinin şahidi oldum: “Mən Allah Elçisinin � bir meyyit 
üçün cənazə namazı qılaraq belə dediyini eşitdim: “Allahım! Onu bağışla, 
ona rəhm et, onu (günahlardan) salamat et, onu əfv et, onu gözəl tərzdə 

                                                      
1 Qiraət – namaz qılanda və ya digər vaxtlarda Qurani-Kərimin oxunuşu. 
2 Transkripsiyası: Alla:hummə bə:id beyni: va beynə xata:yə:yə: kəmə: bə:adtə beynəl-məşriqi 
val-məğribi, Alla:hummə nəqqini: minəl-xata:yə:yə kəmə: yunəqqas-səubul-əbyədu minəd-
dənəsi. Alla:humməğsilni: min xata:yə:yə bis-səlci val-mə:i val-bərad! 
3  Transkripsiyası: Alla:humməğsil xata:yə:yə bimə:is-səlci val-bəradi, va nəqqi qalbi: minəl-
xata:yə:yə kəmə: nəqqaytəs-səubəl-əbyəda minəd-dənəs! 
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qarşıla, onun yerini geniş et! Onu su, qar və dolu ilə yu! Ağ paltarı kirdən 
təmizlədiyin kimi onu da günahlardan təmizlə!1”  
 

٥١ - برِ ابؤالْكَلْبِ س 

51-ci fəsil: İtin artığı  
 

 شرِب إِذَا « قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ أَنَّ هريرةَ أَبِى عن اَألعرجِ عنِ الزناد أَبِى عن مالك عن قُتيبةُ أَخبرنا - ٦٣
ى الْكَلْباِء فإِن كُمدأَح غفَلْيِسلْه عبس اترم «. 

 
63. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Əgər 
sizdən birinizin qabından it içərsə, onu yeddi dəfə yusun”. 
 

 زيد بنِ الرحمنِ عبد مولَى ثَابِتا أَنَّ سعد بن زِياد أَخبرنِى جٍجري ابن قَالَ قَالَ حجاج حدثَنا قَالَ الْحسنِ بن إِبراهيم أَخبرنِى - ٦٤
هربأَخ هأَن عما سةَ أَبريرقُولُ هولُ قَالَ يسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَغَ إِذَا « صو ى الْكَلْباِء فإِن كُمدأَح ِسلْهغفَلْي عبس اترم «.  

 
64. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � buyurdu: 
“Əgər sizdən birinizin qabını it yalayarsa, onu yeddi dəfə yusun”. 
 

 بن هالَلُ أَخبره أَنه ، سعد بن زِياد أَخبرنِي:  جريجٍ بنا:  قَالَ:  قَالَ حجاج حدثَنا:  قَالَ ، الْحسنِ بن إِبراهيم أَخبرنِي  -٦٥
 .مثْلَه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي عنِ ، هريرةَ أَبِي عن يخبِر سلَمةَ أَبا سمع أَنه ، أُسامةَ

 
65. ...Eyni hədisdir. 
 

٥٢ - باب رِاَألم اقَةا بِإِرى ماِء فلَغَ إِذَا اِإلنو يهف الْكَلْب.  
52-ci fəsil: İt yaladığı qabın içindəkini atmaq 

 

-  اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ رةَهري أَبِى عن صالحٍ وأَبِى رزِينٍ أَبِى عن اَألعمشِ عنِ مسهِرٍ بن على أَنبأَنا قَالَ حجرٍ بن على أَخبرنا - ٦٦
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَغَ إِذَا « -صو ى الْكَلْباِء فإِن كُمدأَح رِقْهفَلْي ثُم ِسلْهغلْي عبس اترو قَالَ. » مأَب دبنِ عمحالَ الر لَما أَعدأَح عابت 

ىلع نهِرٍ بسلَى مقَ عهلو رِقْهفَلْي.  
 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:humməğfir ləhu varhəmhu, vaa:fihi va'fu anhu, va əkrim nuzuləhu, va 
əvsi' mudxaləhu, vağsilhu bil-mə:i vas-səlci val-bəradi, va nəqqihi min əl-xata:yə: kəmə: 
yunəqqas-səubul-əbyədu min əd-dənəs! 
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66. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə dedi: 
“Əgər sizdən birinizin qabını it yalayarsa, qabın içindəkini atsın, sonra 
qabı yeddi dəfə yusun”. 
 

٥٣ - ابالْكَ ب يهلَغَ في واِء الَّذريِ الْإِنفعابِتربِالت لْب 

53-cü fəsil: İt yaladığı qabı torpaqla təmizləmək 
 

 مغفَّلِالْ بنِ اللَّه عبد عن مطَرفًا سمعت قَالَ التياحِ أَبِى عن شعبةُ حدثَنا خالد حدثَنا قَالَ الصنعانِى اَألعلَى عبد بن محمد أَخبرنا - ٦٧

 فَاغِْسلُوه اِإلناِء فى الْكَلْب ولَغَ إِذَا « وقَالَ والْغنمِ الصيد كَلْبِ فى ورخص الْكالَبِ بِقَتلِ أَمر -وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى-  اللَّه رسولَ أَنَّ

عبس اترم وهفِّرعةَ ونابِ الثَّامربِالت «. 

 
67. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn əl-Muğaffəl � demişdir: “Həqiqətən, 
Allah Elçisi � itləri öldürməyi əmr etdi, ov və çoban itlərinin saxlanıl-
masına isə icazə verdi və dedi: “Əgər it sizin qabınızı yalayarsa, onu yeddi 
dəfə yuyun və səkkizinci dəfə torpaqla təmizləyin”. 
 

٥٤ - برِ ابؤس ةالْهِر 

54-cü fəsil: Pişiyin artığı 
 

 بنِ كَعبِ بِنت كَبشةَ عن رِفَاعةَ بنِ عبيد بِنت حميدةَ عن طَلْحةَ أَبِى بنِ اللَّه عبد بنِ إِسحاق عن مالك عن قُتيبةُ أَخبرنا - ٦٨
كالا أَنَّ مةَ أَبادلَ قَتخا دهلَيع ثُم تةً ذَكَرما كَلاهنعم تكَبفَس وًءا لَهضو اَءتةٌ فَجره ترِبفَش هنى مغا فَأَصاَء لَهى اِإلنتح ترِبش 

- ةُ قَالَتشآنِى - كَبفَر ظُرأَن هفَقَالَ إِلَي بِنيجعأَت ةَ اينى ابأَخ فَقُلْت معولَ إِنَّ قَالَ. نسر اللَّه -لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا « قَالَ -صهإِن 
تسسٍ لَيجا بِنمإِن ىه نم نيافالطَّو كُملَيع افَاتالطَّوو «. 

 
68. ...Kəbşə bint Kəb ibn Malik � rəvayət edir ki, Əbu Qatədə � onun 
yanına gəldi. Mən ona dəstəmaz almaq üçün su gətirdim, bir pişik gəlib o 
sudan içəndə, Əbu Qatədə pişiyin suyu rahat içməsi üçün qabı əydi. Pişik 
də sudan içdi. Əbu Qatədə gördü ki, mən o su qabına baxıram və dedi: 
“Sən təəccüblənirsənmi, ey qardaşım qızı?” Mən dedim: “Bəli!” O dedi: 
“Allah Elçisi � belə buyurdu: “Şübhəsiz, pişik murdar deyil! O, daim 
ətrafınızda gəzib dolaşan heyvanlardandır!” 
 

٥٥ - برِ ابؤارِ سمالْح  
55-ci fəsil: Uzunqulağın artığı  



Təmizlənmə kitabı                                                                              Sunən ən-Nəsəi 

31 
 

صلَّى اُهللا – اللَّه رسولِ منادى أَتانا قَالَ أَنسٍ عن محمد عن أَيوب عن سفْيانُ حدثَنا قَالَ يزِيد بنِ لَّهال عبد بن محمد أَخبرنا - ٦۹
لَّمسو هلَيإِنَّ فَقَالَ -ع اللَّه ولَهسرو اكُمهني نومِ عرِ لُحما الْحهفَإِن سرِج. 

 
69. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Allah Elçisinin � carçısı bizim 
yanımıza gəldi və dedi: “Həqiqətən, Allah və Onun Elçisi � eşşək ətini 
(yeməyi) sizə qadağan etdi. Həqiqətən, o, murdardır”. 
 

٥٦ - ابرِ بؤضِ سائالْح 

56-cı fəsil: Heyz1 halında olan qadının (yediyinin və içdiyinin) artığı 
 

 قَالَت عنها اللَّه رضي عائشةَ عن أَبِيه عن شريحٍ بنِ الْمقْدامِ عن سفْيانَ عن الرحمنِ عبد حدثَنا قَالَ علي بن عمرو أَخبرنا  -٧٠

تكُن قرعأَت قرالْع ضفَيولُ عسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ثُ فَاهيح تعضا وأَنو ضائح تكُنو برأَش ناِء مالْإِن عضفَي ثُ فَاهيح 
تعضا وأَنو ضائح  

 
70. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən sümüklü ət tikəsi 
yeyirdim. Allah Elçisi � mənim ağzımı qoyub dişlədiyim yerdən ağzını 
qoyub dişləyirdi, halbuki mən heyz halında idim. Həmçinin, mənim 
qabdan su içdiyim yerdən ağzını qoyub su içərdi, halbuki mən heyz 
halında idim”. 
 

٥٧ - ابوِء بضالِ وجاِء الرسالنا ويعمج  

57-ci fəsil: Kişilərin və qadınların bir yerdə dəstəmaz alması  
 

 الْقَاسمِ ابنِ عن أَسمع وأَنا علَيه قراَءةً مسكنيٍ بن والْحارِثُ ح مالك حدثَنا قَالَ معن حدثَنا قَالَ اللَّه عبد بن هارونُ أَخبرنِي - ٧١
  جميعا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولِ زمان في يتوضئُونَ والنساُء الرجالُ كَانَ قَالَ عمر ابنِ عن نافعٍ عن مالك نِيحدثَ قَالَ

 
71. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Allah Elçisinin � 

zamanında kişilər və qadınlar birlikdə dəstəmaz alırdılar”.2 
 

                                                      
1 Həddi-büluğa çatmış qızlarda, həmçinin qadınlarda hər ay uşaqlıqdan qan ifrazı halıdır. Buna 
“adət halı”, “qadının aylıq halı”, “aybaşı” və ya “analıq halı” da deyirlər. 
2 Bu hadisə hicabın fərz olunmasından əvvəlki dövrə və ya məhrəmlərin bir yerdə dəstəmaz 
almasına aiddir. 
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٥٨ - ابلِ ببِ فَضنالْج 

58-ci fəsil: Cənabət halından1 qüsl alınan zaman artıq qalan su 
 

 اللَّه رسولِ مع تغتِسلُ كَانت أَنها خبرتهأَ أَنها عائشةَ عن عروةَ عن شهابٍ ابنِ عن اللَّيثُ حدثَنا قَالَ سعيد بن قُتيبةُ أَخبرنا - ٧٢
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي صاِء فالْإِن داحالْو 

 
72. ...Urva � rəvayət edir ki, Aişə Allah Elçisi � ilə bir qabdan (su 
götürərək) qüsl alardı. 
 

٥٩ - ابرِ بي الْقَدي الَّذفكْتي لُ بِهجالر ناِء موِء الْمضلْول 

59-cu fəsil: Dəstəmaz almaq üçün bir nəfərə lazım olan suyun miqdarı 
 

 بن أَنس سمعت قَالَ برٍج بنِ اللَّه عبد بن اللَّه عبد حدثَنِي قَالَ شعبةُ حدثَنا قَالَ يحيى حدثَنا قَالَ علي بن عمرو أَخبرنا - ٧٣
كالقُولُ مولُ كَانَ يسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأُ صضوتي كُّوكِسلُ بِمتغيسِ ومبِخ يكَاكم 

 
73. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Abdullah ibn Cubeyr � demişdir: 
“Mən Ənəs ibn Malikin � belə dediyini eşitdim: “Allah Elçisi � bir 
məkkuk2 ilə dəstəmaz alar, beş məkkuk ilə də qüsl alardı”.  
 

 يحدثُ تميمٍ بن ادعب سمعت قَالَ حبِيبٍ عن شعبةُ حدثَنا معناها كَلمةً ذَكَر ثُم محمد حدثَنا قَالَ بشارٍ بن محمد أَخبرنا - ٧٤
ني عتدج يهو ةَ أُمارمع تبٍ بِنأَنَّ كَع بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأَ صضوت ياٍء فَأُتي بِماٍء فإِن رقَد ثُلُثَي دةُ قَالَ الْمبعفَظُ شفَأَح هأَن 

  ظَاهرهما مسح أَنه أَحفَظُ ولَا باطنهما أُذُنيه ويمسح لُكُهمايد وجعلَ ذراعيه غَسلَ
 
74. ...Abbad ibn Təmim nənəsi Ummu Umara bint Kəbdən � rəvayət 
edərək demişdir: “Peyğəmbərə � dəstəmaz almaq üçün bir qabda mud-
dun3 üçdə biri qədər su gətirildi”. Hədisin ravilərindən4 biri Şöbə dedi: 
“Mən yadımda saxladım ki, o, dirsəklərini yudu və onları sürtüşdürdü. 
Qulaqlarının içini də məsh etdi, amma qulaqlarının çölünü məsh etməsini 
yadımda saxlaya bilməmişəm”. 

                                                      
1 Cənabət halı, cənabətli olmaq - cinsi yaxınlıqdan və ya məninin çıxmasından sonra qüsl alana 
qədər olan hal. 
2 Məkkuk – ölçü vahididir və bir mudda bərabərdir. Bir mudd da təqribən 700 qramdır. 
3 Mudd – ölçü vahididir və insanın iki ovcuna bərabərdir ki, bu da təqribən 700 qram edir. 
4 Ravi – hədisi rəvayət edən, “hədisi rəvayət edənlərdən biri” deyildikdə isə hədisin ravilər 
zəncirində olan rəvayətçilərdən biri başa düşülür. 
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٦٠ - ابب ةيي النوِء فضالْو 

60-cı fəsil: Dəstəmaz aldıqda niyyətin olması 
 

 و ح مالك حدثَنِي الْقَاسمِ ابنِ عن أَسمع وأَنا علَيه قراَءةً مسكنيٍ بن والْحارِثُ حماد عن عربِي بنِ حبِيبِ بن يحيى أَخبرنا - ٧٥
 بنِ علْقَمةَ عن إِبراهيم بنِ محمد عن سعيد بنِ يحيى عن لَه واللَّفْظُ الْمبارك بن اللَّه عبد أَنبأَنا قَالَ منصورٍ بن سلَيمانُ أَخبرنا
 فَمن نوى ما لامرِئٍ وإِنما بِالنية الْأَعمالُ إِنما لَّمصلَّى اُهللا علَيه وس اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ عنه اللَّه رضي الْخطَّابِ بنِ عمر عن وقَّاصٍ
تكَان هترجإِلَى ه إِلَى اللَّهو هولسر هترإِلَى فَهِج إِلَى اللَّهو هولسر نمو تكَان هترجا إِلَى هينا دهيبصي أَو أَةرا امهحكنفَهِ يهترإِلَى ج 

 إِلَيه هاجر ما
 

75. ...Rəvayət edilir ki, Ömər ibn əl-Xəttab � demişdir: “Allah Elçisi � 
buyurdu: “Əməllər ancaq niyyətlərə görədir. Hər kəsə də yalnız niyyət 
etdiyi şey qalacaq. Kimin hicrəti Allaha və Onun Elçisinədirsə, onun hicrəti 
Allah və Onun Elçisi üçündür. Kimin hicrəti əldə edəcəyi dünya (malına) 
və ya evlənəcəyi qadına görədirsə, onun hicrəti elə hicrət etdiyi şey 
üçündür”. 

 
٦١ -  ابوُءبضالْو ناِء مالْإِن 

61-ci fəsil: Bir qabdan dəstəmaz almaq 
 

 وحانت صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ رأَيت قَالَ أَنسٍ عن طَلْحةَ أَبِي بنِ اللَّه عبد بنِ إِسحق عن مالك عن بةُقُتي أَخبرنا - ٧٦
 الناس وأَمر الْإِناِء ذَلك في يده فَوضع بِوضوٍء اُهللا علَيه وسلَّمصلَّى  اللَّه رسولُ فَأُتي يجِدوه فَلَم الْوضوَء الناس فَالْتمس الْعصرِ صلَاةُ

  آخرِهم عند من توضئُوا حتى أَصابِعه تحت من ينبع الْماَء فَرأَيت يتوضئُوا أَنْ
 
76. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Əsr namazının vaxtı yaxınlaş-
dıqda mən Allah Elçisini � gördüm. İnsanlar dəstəmaz almaq üçün su 
axtardılar, lakin tapmadılar. Allah Elçisinə � bir qab gətirdilər. O, əllərini 
bu qabın içərisinə qoydu və insanlara əmr elədi ki, bu qabdan dəstəmaz 
alsınlar. Mən onun barmaqlarının altından suyun fışqırdığını gördüm. 
Beləliklə də, orada olan insanların hamısı dəstəmaz aldılar”. 
 

 كُنا قَالَ اللَّه عبد عن علْقَمةَ عن مإِبراهي عن الْأَعمشِ عن سفْيانُ أَنبأَنا قَالَ الرزاقِ عبد أَنبأَنا قَالَ إِبراهيم بن إِسحق أَخبرنا - ٧٧
عم بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص وا فَلَمجِداًء يم يرٍ فَأُتولَ بِتخفَأَد هدي فَلَقَد تأَياَء رالْم رفَجتي ننِ ميب هابِعقُولُ أَصيو يلَى حع 

 وخمس أَلْف قَالَ يومئذ كُنتم كَم لجابِرٍ قُلْت قَالَ الْجعد أَبِي بن سالم فَحدثَنِي الْأَعمش قَالَ وجلَّ عز اللَّه من الْبركَةو الطَّهورِ
ائَةم  
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77. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah � demişdir: “Biz Peyğəmbərlə � birlikdə 
idik və su tapa bilmirdik. Ona bir qab su gətirildi və o, əlini bu qaba saldı. 
Mən onun barmaqları arasından suyun fışqırdığını gördüm. O dedi: 
“Təmizlənməyə (dəstəmaz almağa) və Uca Allahdan olan bərəkətə 
tələsin!” Hədisin ravilərindən biri Aməş dedi: “Səlim ibn Əbul-Cəd mənə 
dedi: “Mən Cabirdən soruşdum: “O gün siz neçə nəfər idiniz?” Cabir dedi: 
“Biz min beş yüz nəfər idik”.  
 

٦٢ - ابب ةيمسالت دنوِء عضالْو  

62-ci fəsil: Dəstəmaz aldıqda “Bismilləh” demək 

 
 النبِي أَصحابِ بعض طَلَب قَالَ أَنسٍ عن وقَتادةُ ثَابِت عن معمر حدثَنا قَالَ الرزاقِ عبد أَنبأَنا قَالَ مإِبراهي بن إِسحق أَخبرنا - ٧٨

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوًءا صضولُ فَقَالَ وسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علْ صه عم دأَح كُمناٌء مم عضفَو هدي ياِء فقُولُ الْميئُوا وضومِ تبِس 
اللَّه تأَياَء فَرالْم جرخي ننِ ميب هابِعى أَصتئُوا حضوت نم دنع مرِهقَالَ آخ ثَابِت سٍ قُلْتأَنل كَم ماهرا قَالَ توحن نم نيعبس  

 

78. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Peyğəmbərin � səhabələrindən 
bəziləri dəstəmaz almaq istədikdə Allah Elçisi � dedi: “Sizdə bir qab 
varmı?” O, əllərini suya qoyub dedi: “Allahın adı ilə (“Bismilləh” deyərək) 
dəstəmaz alın!” Bu zaman mən Peyğəmbərin � barmaqları arasından 
suyun çıxdığını gördüm. Biz hamımız dəstəmaz aldıq”. Hədisin 
ravilərindən biri Sabit dedi: “Ənəsə dedim: “Siz neçə nəfər idiniz?” O dedi: 
“Yetmiş nəfərə yaxın idik”. 
 

٦٣ -  ابببمِ صاداَء الْخلَى الْملِ عجوِء الرضلْول  

63-cü fəsil: Dəstəmaz almaq üçün xidmətçinin su tökməsi 
 

 ، ويونس ، مالك عن ، وهبٍ ابنِ عنِ ، لَه واللَّفْظُ أَسمع وأَنا علَيه قراَءةً ، مسكنيٍ بن والْحارِثُ ، داود بن سلَيمانُ أَخبرنا - ٧۹
 علَى سكَبت:  يقُولُ أَباه سمع أَنه ، الْمغرية بنِ عروةَ عن ، زِياد بنِ عباد عن ، أَخبرهم شهابٍ ابن أَنَّ ، الْحارِث بنِ وعمرِو
 بن عروةَ مالك يذْكُر لَم:  الرحمنِ عبد أَبو قَالَ .ينِالْخفَّ علَى فَمسح تبوك غَزوة في توضأَ حني صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ
ةريغالْم 

 

79. ...Urva ibn əl-Muğira atasının � belə eşitdiyini rəvayət etmişdir: 
“Təbuk döyüşündə Allah Elçisinin � dəstəmaz alması üçün su tökdüm. O, 
xuflarının üzərinə məsh çəkdi”.  
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٦٤ - ابوِء بضةً الْورةً مرم  

64-cü fəsil: Dəstəmaz əzalarını (hissələrini) bir-bir yumaq 
 

 ابنِ عنِ ، يسارٍ نِب عطَاِء عن ، أَسلَم بن زيد حدثَنا:  قَالَ ، سفْيانَ عن ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، الْمثَنى بن محمد أَخبرنا  -٨٠
 .مرةً مرةً فَتوضأَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ بِوضوِء أُخبِركُم أَالَ:  قَالَ عباسٍ

 
80. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Allah Elçisinin � dəstə-
mazı haqda sizə xəbər verimmi? O, dəstəmaz əzalarını bir dəfə yuyaraq 
dəstəmaz alardı”. 
 

٦٥ - ابوِء بضثَالَثًا ثَالَثًا الْو  

65-ci fəsil: Dəstəmaz əzalarını üç dəfə yumaq 

 
 ، حنطَبٍ بنِ اِهللا عبد بن الْمطَّلب حدثَنِي:  قَالَ اعياَألوز أَنبأَنا:  قَالَ الْمبارك بن اِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ نصرٍ بن سويد أَخبرنا  -٨١
   .صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي إِلَى ذَلك يسنِد ، ثَالَثًا ثَالَثًا توضأَ عمر بن اِهللا عبد أَنَّ

 
81. …Muttalib ibn Abdullah ibn Hantab � rəvayət edir ki, Abdullah ibn 
Ömər dəstəmaz alarkən əzalarını üç dəfə yudu və onu Peyğəmbərə � 

nisbət etdi. 
 

٦٦ - ابفَةُ بوِء صضلُ الْونِ غَسالْكَفَّي 

66-cı fəsil: Dəstəmaz alarkən biləkləri yumaq 

 
 الْمغرية عن الْمغرية بنِ عروةَ عن الشعبِي عامرٍ عن عون ابنِ عن الْمفَضلِ بنِ بِشرِ عن الْبصرِي إِبراهيم بن محمد أَخبرنا - ٨٢

نعو دمحنِ مب ريِينس نلٍ عجى رتح هدإِلَى ر ةريغقَالَ الْم ناب نولَا عفَظُ ويثَ أَحدذَا ح نم يثدةَ أَنَّ اذَ حريغا قَالَ الْمكُن عم 
 فَأَناخ الْأَرضِ من وكَذَا كَذَا أَتى حتى معه وعدلْت فَعدلَ معه كَانت بِعصا ظَهرِي فَقَرع سفَرٍ في صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولِ

ثُم طَلَققَالَ ان بى فَذَهتى حاروي تنع اَء ثُمفَقَالَ ج كعاٌء أَمي معمةٌ ويحطي سل هتيا فَأَتبِه غْتفَأَفْر هلَيلَ عسفَغ هيدي ههجوو 
بذَهِسلَ وغيل هياعرذ هلَيعةٌ وبةٌ جيامقَةُ شينِ ضيالْكُم جرفَأَخ هدي نم تحت ةبلَ الْجسفَغ ههجو هياعرذو ذَكَرو نم هتياصئًا نيش 

هتاممعئًا ويقَالَ ش ناب نوفَظُ لَا عا أَحكَم أُرِيد ثُم حسلَى مع هفَّيخ قَالَ ثُم كتاجح ا قُلْتولَ يسر اللَّه تسي لَيةٌ لاجا حفَجِئْن 
قَدو أَم اسالن دبنِ عمحالر نب فوع قَدلَّى وص ةً بِهِمكْعر نم لَاةحِ صبالص تبفَذَه هنأُوذانِي لها فَننلَّيا فَصا مكْنرا أَدنيقَضا وم 

 سبِقْنا

 
82. …Rəvayət edilir ki, əl-Muğira � demişdir: “Biz Allahın Elçisi � ilə 
birlikdə səfərdə idik. O, mənimlə kənara çəkilmək üçün belimə öz əsası ilə 
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toxundu və (insanlardan) uzaqlaşdı. Mən də onunla birlikdə uzaqlaşdım 
və müəyyən bir yerə çatdıq. O, minikdən yerə endi və təbii ehtiyacını 
ödəmək üçün gözdən itənədək məndən uzaqlaşdı. Təbii ehtiyacını 
ödədikdən sonra qayıtdı və dedi: “Sənin yanında su varmı?” Məndə bir 
qədər su var idi. Bu suyu onun əlinə tökdüm. O, öncə əllərini, sonra üzünü 
yudu. Sonra biləyindən yuxarı olan hissəni yumağa başladı. Onun Şamdan 
gətirilən və qolları dar olan cübbəsi var idi. Allah Elçisi � cübbənin 
altından əlini çıxartdı və biləkdən yuxarı hissəni yudu”. Sonra İbn Əun 
(Allah Elçisinin �) kəkilindən və əmmaməsindən bir şey zikr etdi və dedi: 
“Mən bunu dəqiq yadımda saxlaya bilməmişəm”. Sonra xuflarını məsh 
etdi və dedi: “Sənin bir ehtiyacın varmı?” Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi, 
mənim ehtiyacım yoxdur”. Biz camaat olan yerə qayıtdıq. İnsanlar Abdur-
Rahmən ibn Aufun imamlığı ilə artıq Sübh namazının bir rükətini 
qılmışdılar. Mən onlara bizim gəldiyimizi xəbər vermək istədikdə 
Peyğəmbər � buna ehtiyac olmadığını bildirdi. Biz namazın camaata 
yetişdiyimiz hissəsini camaatla qıldıq və qılmadığımızı tamamladıq”.  
 

٦٧ - ابب كَم لَانسغت 

67-ci fəsil: Dəstəmaz əzaları neçə dəfə yuyulur?  
 

 قَالَ جده عن أَوسٍ أَبِي بنِ أَوسِ ابنِ عن سالمٍ بنِ النعمان عن شعبةَ عن حبِيبٍ ابن وهو سفْيانَ عن مسعدةَ بن حميد أَخبرنا - ٨٣

تأَيولَ رسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص كَفوتثَلَاثًا اس  

 
83. ...İbn Əus ibn Əbu Əus babasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: 
“Allah Elçisinin � dəstəmaz əzalarını üç dəfə yumaqla kifayətləndiyini 
gördüm”. 
 

٦٨ -  ابةُبضمضالْم اقشنتاسالو 

68-ci fəsil: Ağızı və burunu yaxalamaq (yumaq) 
 

٨٤ - نرباأَخ ديوس نرٍ بصا قَالَ نأَنبأَن دبع اللَّه نرٍ عمعم نع رِيهالز نطَاِء عنِ عب زِيدي يثاللَّي نانَ عرمنِ حانَ بقَالَ أَب تأَير 
 يديه غَسلَ ثُم ثَلَاثًا وجهه غَسلَ ثُم واستنشق تمضمض ثُم فَغسلَهما اثًاثَلَ يديه علَى فَأَفْرغَ توضأَ عنه اللَّه رضي عفَّانَ بن عثْمانَ
 رسولَ رأَيت قَالَ ثُم ذَلك مثْلَ الْيسرى ثُم ثَلَاثًا الْيمنى قَدمه غَسلَ ثُم بِرأْسه مسح ثُم ذَلك مثْلَ الْيسرى ثُم ثَلَاثًا الْمرفَقِ إِلَى الْيمنى
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اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأَ صضوت وحي نوئضو قَالَ ثُم نأَ مضوت وحي نوئضذَا وه لَّى ثُمنِ صيتكْعثُ لَا ردحي هفْسا نيهِمٍء فيبِش 
رغُف ا لَهم مقَدت نم بِهذَن  

 
84. ...Rəvayət edilir ki, Humran ibn Əban � demişdir: “Mən Osman ibn 
Affanın � dəstəmaz aldığını gördüm. O, əllərini üç dəfə yudu, sonra 
ağzını yaxaladı və burnunu yudu, sonra üzünü üç dəfə yudu, sonra sağ 
əlini dirsəyə qədər üç dəfə yudu, sonra sol əlini dirsəyə qədər üç dəfə 
yudu, sonra başına məsh çəkdi, sonra sağ ayağını üç dəfə yudu, sonra sol 
ayağını üç dəfə yudu, sonra isə dedi: “Mən Allah Elçisinin � mənim 
dəstəmaz aldığım kimi dəstəmaz aldığını və sonra belə dediyini gördüm: 
“Kim mənim kimi dəstəmaz alıb, qəlbindən heç bir şey keçirtmədən iki 
rükət namaz qılarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar”. 
 

٦٩ -  اببنِ بِأَييدالْي ضمضمتي 

69-cu fəsil: Dəstəmaz alarkən ağız hansı əl ilə yaxalanır 
 

 أبِي ابن هو شعيبٍ عن الْحمصي دينارٍ بنِ كَثريِ بنِ سعيد ابن هو عثْمانُ حدثَنا قَالَ الْمغرية بنِ دمحم بن أَحمد أَخبرنا - ٨٥
 ثُم مرات ثَلَاثَ فَغسلَها إِنائه من يديه علَى فْرغَفَأَ بِوضوٍء دعا عثْمانَ رأَى أَنه حمرانَ عن يزِيد بن عطَاُء أَخبرنِي الزهرِي عن حمزةَ
 كُلَّ غَسلَ ثُم بِرأْسه مسح ثُم مرات ثَلَاثَ الْمرفَقَينِ إِلَى ويديه ثَلَاثًا وجهه غَسلَ ثُم واستنشق فَتمضمض الْوضوِء في يمينه أَدخلَ
 هذَا وضوئي مثْلَ توضأَ من قَالَ ثُم هذَا وضوئي توضأَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ رأَيت قَالَ ثُم مرات ثَلَاثَ رِجلَيه من رِجلٍ

ثُم لَّى قَامنِ فَصيتكْعثُ لَا ردحا ييهِمف هفْسن يٍءبِش غَفَر اللَّه ا لَهم مقَدت نم بِهذَن  

 
85. ...Rəvayət edilir ki, Humran � demişdir: “Osmanın su istədiyini 
gördüm. O, əllərinə su töküb onları üç dəfə yudu, sonra sağ əlini qaba 
salıb (su götürdü və bununla) ağzını yaxalayıb burnunu yudu, sonra üç 
dəfə üzünü və üç dəfə əllərini dirsəklərə qədər yudu, sonra başına məsh 
çəkdi, sonra üç dəfə ayaqlarını yudu, sonra da dedi: “Mən Allah Elçisinin 
� mənim aldığım kimi dəstəmaz aldığını və belə dediyini gördüm: “Kim 
mənim kimi dəstəmaz alsa, sonra qalxıb iki rükət namaz qılsa və bu 
namazda özü ilə danışmasa, Allah onun keçmiş günahlarını bağışlayar”. 
 

٧٠ -  اباذُبخاقِ اتشنتاسال 

70-ci fəsil: Dəstəmaz aldıqda buruna su çəkmək 
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 أَبِي عن مالك عن معنٍ عن عيسى بن الْحسين حدثَنا و ح الزناد أَبو حدثَنا قَالَ انُسفْي حدثَنا قَالَ منصورٍ بن محمد خبرنا-  ٨٦
ادنالز نجِ عرالْأَع نةَ أَبِي عريرولَ أَنَّ هسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأَ إِذَا قَالَ صضوت كُمدأَح لْفَلْيعي جف هفاًء أَنم ثُم رثنتسيل 

 
86. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Sizdən 
biriniz dəstəmaz aldıqda burnuna su çəksin, sonra bu suyu çıxarıb atsın”. 
 

٧١ -  ابةُبالَغبي الْماقِ فشنتاسال 

71-ci fəsil: Buruna su çəkməyi dərindən etmək 
 

 عن وكيع أَنبأَنا قَالَ إِبراهيم بن إِسحق وأَنبأَنا ح كَثريٍ بنِ إِسمعيلَ عن سلَيمٍ بن يحيى حدثَنا قَالَ سعيد بن قُتيبةُ أَخبرنا - ٨٧
 وبالغْ الْوضوَء أَسبِغْ قَالَ الْوضوِء عن أَخبِرنِي اللَّه رسولَ يا قُلْت قَالَ أَبِيه عن صبرةَ بنِ لَقيط بنِ صمِعا عن هاشمٍ أَبِي عن سفْيانَ

  صائما تكُونَ أَنْ إِلَّا الاستنشاقِ في

 
87. ...Asim ibn Ləqit ibn Sabra atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: 
“Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi, mənə dəstəmaz haqqında xəbər ver!” O 
dedi: “Dəstəmazı (gözəl şəkildə) al, burnuna suyu çox çək, amma oruc 
olduğun zaman belə etmə!” 
 

٧٢-   اببرثَارِ الْأَمنتاسبِال 

72-ci fəsil: Dəstəmaz aldıqda buruna su almağın əmr olunması 
 

 إِدرِيس أَبِي عن شهابٍ ابنِ عن مالك عن الرحمنِ عبد حدثَنا قَالَ منصورٍ بن إِسحق حدثَنا و ح مالك عن قُتيبةُ أَخبرنا - ٨٨
لَانِيوالْخ نةَ أَبِي عريرولَ أَنَّ هسر لَّى اللَّهص لَّمسو هلَيقَالَ اُهللا ع نأَ مضوت رثنتسفَلْي نمو رمجتاس روتفَلْي  

 
88. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Kim 
dəstəmaz alırsa, mütləq burnuna su alıb təmizləsin, (ayaqyolunda daş ilə) 
təmizlənən isə tək sayda daş ilə təmizlənsin”.  
 

 قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ أَنَّ قَيسٍ بنِ سلَمةَ عن يساف بنِ هلَالِ عن منصورٍ عن حماد حدثَنا قَالَ قُتيبةُ أَخبرنا - ٨۹
 فَأَوتر استجمرت وإِذَا فَاستنثر توضأْت إِذَا

 

89. ...Sələmə ibn Qeys � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Sən 
dəstəmaz alanda, mütləq burnuna su alıb təmizlən, (ayaqyolunda daş ilə) 
təmizləndikdə isə tək sayda daş ilə təmizlən”. 
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٧٣ - ابرِ بثَ الْأَمنتاسارِبِال دنع يقَاظتاسال نمِ موالن  

73-cü fəsil: Yuxudan oyandıqda buruna su alıb təmizləmək 
 

 بنِ عيسى عن حدثَه إِبراهيم بن محمد أَنَّ اللَّه عبد بنِ يزِيد عن حازِمٍ أَبِي ابن حدثَنا قَالَ الْمكِّي زنبورٍ بن محمد أَخبرنا - ۹٠
 فَإِنَّ مرات ثَلَاثَ فَلْيستنثر فَتوضأَ منامه من أَحدكُم استيقَظَ إِذَا قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولِ عن هريرةَ أَبِي عن طَلْحةَ

  خيشومه علَى يبِيت الشيطَانَ

 
90. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Sizdən 
biriniz yuxudan oyandıqda dəstəmaz alarsa, burnuna üç dəfə su alıb 
buraxsın (burnunu su ilə təmizləsin)! Həqiqətən, şeytan onun burnunda 
gecələyir”. 
 

٧٤ - ابب نِ بِأَييدالْي رثنتسي 

74-cü fəsil: Buruna alınan su hansı əl ilə təmizlənir? 
 

 أَنه علي عن خيرٍ عبد عن علْقَمةَ بن خالد حدثَنا قَالَ زائدةَ عن علي بن حسين حدثَنا قَالَ الرحمنِ عبد بن موسى أَخبرنا - ۹١
عوٍء ادضبِو ضمضمفَت قشنتاسو ثَرنو هدى بِيرسلَ الْيذَا فَفَعثَلَاثًا ه ذَا قَالَ ثُمه ورطُه بِين اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  

 

91. ...Abdi Xayr � rəvayət edir ki, Əli � bir qab su istədi. O, ağzını 
yaxaladı, burnuna su çəkdi, sonra da sol əli ilə burnunun suyunu aldı. 
Bunu üç dəfə etdi və dedi: “Bu, Allahın Peyğəmbərinin � dəstəmazıdır”. 
 

٧٥ - ابلِ بغَس هجالْو 

75-ci fəsil: Dəstəmaz aldıqda üzü yumaq 

 

 صلَّى وقَد عنه اللَّه رضي طَالبٍ أَبِي بن علي أَتينا قَالَ خيرٍ عبد عن علْقَمةَ بنِ خالد عن عوانةَ أَبو حدثَنا قَالَ قُتيبةُ أَخبرنا - ۹٢
 ثُم ثَلَاثًا فَغسلَها يديه علَى الْإِناِء من فَأَفْرغَ ستوطَ ماٌء فيه بِإِناٍء فَأُتي ليعلِّمنا إِلَّا يرِيد ما صلَّى وقَد بِه يصنع ما فَقُلْنا بِطَهورٍ فَدعا

ضمضمت قشنتاسثَلَاثًا و نم ي الْكَفذُ الَّذأْخي اَء بِهالْم لَ ثُمغَس ههجلَ ثَلَاثًا وغَسو هدى ينمثَلَاثًا الْي هديالَ ومثَلَاثًا الش حسمو 
هأْسةً بِررةً مداحو لَ ثُمغَس لَهى رِجنمثَلَاثًا الْي لَهرِجالَ ومثَلَاثًا الش قَالَ ثُم نم هرأَنْ س لَمعوَء يضولِ وسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص 

وذَا فَهه 

 
92. ...Rəvayət edilir ki, Abdi Xayr � demişdir: “Biz Əli ibn Əbu Talibin � 
yanına gəlmişdik. O, namazını qılmışdı. Dəstəmaz üçün su istədi. Biz 
dedik: “Görəsən suyu nə edəcək, axı namazını qılıb. Yəqin bizə dəstəmazı 
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öyrədəcək”. Ona içində su olan bir qabla bir ləyən gətirildi. O, qabdan 
əlinə su töküb üç dəfə əlini yudu, sonra qabdan su götürdüyü əli ilə üç 
dəfə ağzını yaxalayıb burnuna su çəkdi, sonra da üzünü üç dəfə yudu. 
Sonra sağ və sol əlini üç dəfə yuyub başına bir dəfə məsh çəkdi. Daha 
sonra sağ ayağını üç dəfə, sonra da sol ayağını üç dəfə yuyub belə dedi: 
“Kimi Allah Elçisinin � necə dəstəmaz almasını bilmək sevindirirsə, bu 
həmin dəstəmazdır”. 
 

٧٦ - ابب ددلِ عغَس هجالْو 

76-cı fəsil: Dəstəmaz aldıqda üzün yuyulmasının sayı 
 

 اللَّه رضي علي عن خيرٍ عبد عن عرفُطَةَ بنِ مالك عن شعبةَ عن الْمبارك ابن وهو اللَّه بدع أَنبأَنا قَالَ نصرٍ بن سويد أَخبرنا  -۹٣
هنع هأَن يأُت يسبِكُر دفَقَع هلَيع ا ثُمعرٍ دوبِت يهاٌء فلَى فَكَفَأَ مع هيدثَلَاثًا ي ثُم مضمض قشنتاسو بِكَف داحثَلَاثَ و اترلَ مغَسو 

ههجلَ ثَلَاثًا وغَسو هياعرذَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ذأَخو ناِء مالْم حسفَم هأْسبِر ارأَشةُ وبعةً شرم نم هتياصرِ إِلَى نخؤم هأْسر رِي لَا قَالَ ثُمأَد 
 أَبو قَالَ و طُهوره فَهذَا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولِ طُهورِ إِلَى ينظُر أَنْ سره من قَالَ ثُم ثَلَاثًا ثَلَاثًا رِجلَيه وغَسلَ لَا أَم أَردهما

 عرفُطَةَ بن مالك لَيس مةَعلْقَ بن خالد والصواب خطَأٌ هذَا الرحمنِ عبد

 

93. ... Abdi Xayr � rəvayət edir ki, Əliyə � kürsü gətirildi və ora oturdu. 
Sonra bir qab su istədi. Suyu əlinə tökdü və əlini üç dəfə yudu. Sonra bir 
ovcu ilə ağzına və burnuna üç dəfə su aldı. Sonra üzünü üç dəfə və 
qollarını üç dəfə yudu. Sudan götürüb başına məsh çəkdi. Hədisin 
ravilərindən biri Şöbə işarə ilə göstərdi ki, (əllərini) kəkili olan tərəfdən 
başının axırına tərəf çəkdi. Mən bilmirəm əlini qabağa qaytardı, ya yox. 
Sonra ayaqlarını üç dəfə yudu və belə dedi: “Kimi Allah Elçisinin � 

dəstəmaz almasını görmək sevindirirsə, bu həmin dəstəmazdır”. 
 

٧٧ - ابلُ بنِ غَسيدالْي 

77-ci fəsil: Dəstəmaz aldıqda əlləri yumaq 
 

 قَالَ خيرٍ عبد عن عرفُطَةَ بنِ مالك عن شعبةُ حدثَنِي قَالَ ريعٍز ابن وهو يزِيد عن مسعدةَ بن وحميد علي بن عمرو أَخبرنا - ٩٤

تهِدا شيلا ععد يسبِكُر دفَقَع هلَيع ا ثُمعاٍء دي بِمرٍ فولَ تسفَغ هيدثَلَاثًا ي ثُم ضمضم قشنتاسو بِكَف داحثُ ثَلَاثًا ولَ مغَس ههجو 
 رسولِ وضوِء إِلَى ينظُر أَنْ سره من قَالَ ثُم ثَلَاثًا ثَلَاثًا رِجلَيه غَسلَ ثُم بِرأْسه فَمسح الْإِناِء في يده غَمس ثُم ثَلَاثًا ثَلَاثًا ويديه ثَلَاثًا
اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عذَا صفَه وُءهضو  
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94. ...Rəvayət edilir ki, Abdi Xayr � demişdir: “Mən Əlinin � bir kürsü 
istədiyini və orada oturduğunun şahidi oldum. Sonra bir qab su istədi, 
əllərini üç dəfə yudu, sonra bir əli ilə bir ovuc su alıb ağzını və burnunu üç 
dəfə yaxaladı, sonra üzünü üç dəfə və əlini üç dəfə yudu. Sonra əlini suya 
salıb çıxardı və başına məsh çəkdi. Sonra ayaqlarını üç dəfə yudu və dedi: 
“Kimi Allah Elçisinin � dəstəmazını görmək sevindirirsə, o dəstəmaz 
budur”. 
 

 الْوضوِء صفَة باب - ٧٨

78-ci fəsil: Dəstəmazın alınma şəkli 
 

 قَالَ أَخبره علي بن محمد أَنَّ شيبةُ حدثَنِي جريجٍ ابن قَالَ قَالَ حجاج أَنبأَنا قَالَ الْمقْسمي الْحسنِ بن إِبراهيم أَخبرنا - ۹٥
 في يدخلَهما أَنْ قَبلَ مرات ثَلَاثَ كَفَّيه فَغسلَ فَبدأَ لَه فَقَربته بِوضوٍء علي أَبِي دعانِي قَالَ علي بن الْحسين أَنَّ علي أَبِي أَخبرنِي
هوئضو ثُم ضمضثَلَاثًا م ثَرنتاسثَلَاثًا و لَ ثُمغَس ههجثَلَاثَ و اترم لَ ثُمغَس هدي ىالْينفَقِ إِلَى مرثَلَاثًا الْم ى ثُمرسالْي ككَذَل ثُم 
حسم هأْسةً بِرحسةً مداحو لَ ثُمغَس لَهى رِجنمنِ إِلَى الْييبثَلَاثًا الْكَع ى ثُمرسالْي ككَذَل ثُم ا قَامماوِلْنِي فَقَالَ قَائن هلْتاواَء فَني الْإِنالَّذ 

يهلُ ففَض هوئضو رِبفَش نلِ مفَض هوئضا ومقَائ تجِبا فَعآنِي فَلَملَا قَالَ ر بجعي تفَإِن تأَير اكأَب بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص 
عنصثْلَ يا منِي متأَير تعنقُولُ صي هوئضوذَا له شبِولِ رفَض هوئضا ومقَائ 

 
95. ...Rəvayət edilir ki, Hüseyn ibn Əli � demişdir: “Atam məndən su 
istədi və mən də ona su gətirdim. O, yuyunmağa başladı və əllərini qaba 
salmamışdan qabaq əllərini üç dəfə yudu, sonra ağzına və burnuna üç dəfə 
su alıb yudu, sonra üzünü üç dəfə yudu, sonra sağ qolunu dirsəyə qədər 
üç dəfə yudu, sonra sol qolunu bunun kimi etdi. Sonra başına bir dəfə 
məsh çəkdi, sonra sağ ayağını topuğuna qədər üç dəfə yudu, sonra sol 
ayağını bunun kimi etdi. Sonra ayağa qalxdı və dedi: “Suyu mənə ver!” 
Mən də dəstəmazdan artıq qalan suyu ona verdim. O, ayaq üstə dayanıb 
qalan suyu içdi. Mən gördüyümə təəccüb etdim. O dedi: “Təəccüblənmə! 
Həqiqətən, mənim necə dəstəmaz almağım və dəstəmazdan artıq qalan 
suyu ayaq üstə içməyim sənin babanın - Peyğəmbərin � etdiyi kimidir”. 
 

٧٩ - ابب ددلِ عنِ غَسيدالْي 

79-cu fəsil: Dəstəmaz aldıqda əllərin yuyulmasının sayı 
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 عنه اللَّه رضي عليا رأَيت قَالَ قَيسٍ ابن وهو حيةَ أَبِي عن إِسحق أَبِي عن الْأَحوصِ أَبو حدثَنا قَالَ سعيد بن قُتيبةُ أَخبرنا - ۹٦
 ثُم بِرأْسه مسح ثُم ثَلَاثًا ثَلَاثًا ذراعيه وغَسلَ ثَلَاثًا وجهه وغَسلَ ثَلَاثًا واستنشق ثَلَاثًا تمضمض ثُم أَنقَاهما حتى كَفَّيه فَغسلَ توضأَ
صلَّى اُهللا علَيه  النبِي طُهور كَيف أُرِيكُم أَنْ أَحببت قَالَ ثُم قَائم وهو فَشرِب طَهورِه فَضلَ فَأَخذَ قَام ثُم الْكَعبينِ إِلَى دميهقَ غَسلَ
لَّمسو 

 
96. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Həyyə, yəni İbn Qeys � demişdir: “Mən 
Əlinin � dəstəmaz aldığını gördüm. O, əllərini biləklərinə qədər yudu, 
sonra üç dəfə ağzına və burnuna su alıb yaxaladı. Üzünü üç dəfə yudu. 
Əllərini dirsəklərinə qədər üç dəfə yudu, sonra başına məsh çəkdi, sonra 
da topuqlarına qədər ayaqlarını yudu. Sonra dəstəmazdan artıq qalan 
suyu ayaq üstə dayanaraq içdi və dedi: “Mən Peyğəmbərin � necə 
dəstəmaz almasını sizə göstərmək istədim”. 
 

٨٠ - ابب دلِ حسالْغ 

80-ci fəsil: Dəstəmaz əzalarının yuyulma həddi 
 

 عمرِو عن مالك حدثَنِي قَالَ الْقَاسمِ ابنِ عن لَه واللَّفْظُ أَسمع وأَنا علَيه قراَءةً مسكنيٍ بن ارِثُوالْح سلَمةَ بن محمد أَخبرنا - ۹٧
 بنِ عمرِو جد وهو صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم نبِيال أَصحابِ من وكَانَ عاصمٍ بنِ زيد بنِ اللَّه لعبد قَالَ أَنه أَبِيه عن الْمازِنِي يحيى بنِ

 علَى فَأَفْرغَ بِوضوٍء فَدعا نعم زيد بن اللَّه عبد قَالَ يتوضأُ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ كَانَ كَيف ترِينِي أَنْ تستطيع هلْ يحيى
يهيلَ دسفَغ هيدنِ ييترنِ ميترم ثُم ضمضمت قشنتاسثَلَاثًا و لَ ثُمغَس ههجثَلَاثًا و لَ ثُمغَس هيدنِ ييترنِ ميترنِ إِلَى مفَقَيرالْم ثُم حسم 

هأْسر هيدلَ بِيا فَأَقْببِهِم ربأَدو دمِ أَبقَدبِم هأْسر ثُم با ذَهإِلَى بِهِم قَفَاه ا ثُممهدى رتح عجإِلَى ر كَاني الْمأَ الَّذدب هنم لَ ثُمغَس 
هلَيرِج 

 
97. ...Amr ibn Yəhyə əl-Məzini atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: 
“Peyğəmbərin � səhabələrindən və Amr ibn Yəhyənin babası olan 
Abdullah ibn Zeyd ibn Asimə dedim: “Sən mənə Allah Elçisinin � necə 
dəstəmaz almasını göstərə bilərsənmi?” Abdullah ibn Zeyd �: “Bəli” dedi 
və su istədi. Ona su gətirdilər. Suyu əllərinə tökdü və əllərini iki dəfə 
yudu, sonra ağzına və burnuna su alıb onları üç dəfə yaxaladı, sonra 
üzünü üç dəfə yudu, sonra qollarını dirsəklərinə qədər iki dəfə yudu. 
Əllərini başının önündən başlayaraq qafasının arxasına qədər apardı, 
sonra başladığı yerə qədər geri qaytararaq başına məsh çəkdi, sonra da 
ayaqlarını yudu”.   
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٨١ - ابب فَةحِ صسأْسِ مالر 

81-ci fəsil: Başa məsh etməyin necəliyi 
 

 جد وهو عاصمٍ بنِ زيد بنِ هاللَّ لعبد قَالَ أَنه أَبِيه عن يحيى بنِ عمرِو عن أَنسٍ ابن هو مالك عن اللَّه عبد بن عتبةُ أَخبرنا - ۹٨
 بِوضوٍء فَدعا نعم زيد بن اللَّه عبد قَالَ يتوضأُ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ كَانَ كَيف ترِينِي أَنْ تستطيع هلْ يحيى بنِ عمرِو
 الْمرفَقَينِ إِلَى مرتينِ مرتينِ يديه غَسلَ ثُم ثَلَاثًا وجهه غَسلَ ثُم ثَلَاثًا واستنشق مضمض ثُم مرتينِ يديه فَغسلَ نىالْيم يده علَى فَأَفْرغَ

ثُم حسم هأْسر هيدلَ بِيا فَأَقْببِهِم ربأَدأَ ودمِ بقَدأْ بِمرهس ثُم با ذَهإِلَى بِهِم قَفَاه ا ثُممهدى رتح عجإِلَى ر كَاني الْمأَ الَّذدب هنم ثُم 
 رِجلَيه غَسلَ

 
98. ...Amr ibn Yəhyə atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: “Amr ibn 
Yəhyənin babası olan Abdullah ibn Zeyd ibn Asimə � dedim: “Sən Allah 
Elçisinin � necə dəstəmaz almasını mənə göstərə bilərsənmi?” Abdullah 
ibn Zeyd: “Bəli!” dedi və bir qab su istədi. Suyu sağ əlinə töküb əllərini iki 
dəfə yudu, sonra ağzına və burnuna su alıb onları üç dəfə yaxaladı, sonra 
üzünü üç dəfə yudu, sonra əllərini dirsəklərinə qədər iki dəfə yudu, sonra 
başına əlləri ilə məsh çəkdi; qabaqdan - başının ön hissəsindən başladı və 
qafasının arxasına qədər apardı, sonra başladığı yerə qədər geri qaytardı. 
Sonra da ayaqlarını yudu”. 
 

٨٢ - ددع حِمأْسِ سالر  
82-ci fəsil: Dəstəmaz aldıqda başa məsh etməyin sayı 

 
 قَالَ النداَء أُرِي الَّذي زيد بنِ اِهللا عبد عن ، أَبِيه عن ، يحيى بنِ عمرِو عن ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، منصورٍ بن محمد أَخبرنا - ۹۹
 :أَيرولَ تساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأَ صضولَ تسفَغ ههجثَالَثًا و هيدينِ ويترلَ ، مغَسو هلَينِ رِجيترم ، حسمو هأْسنِ بِريترم. 

 
99. ...Azanın necə verilməsini yuxusunda görən Abdullah ibn Zeyd � 
demişdir: “Mən Allah Elçisinin � dəstəmaz aldığını gördüm. O, üç dəfə 
üzünü, iki dəfə qollarını, iki dəfə ayaqlarını yudu və iki dəfə də başını 
məsh etdi”.1 
 

٨٣ - ابحِ بسم أَةرا الْمهأْسر 

83-cü fəsil: Qadının başını məsh etməsi  
 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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 بن الْملك عبد أَخبرنِي:  قَالَ الرحمنِ عبد بنِ جعيد عن ، موسى بن الْفَضلُ حدثَنا:  قَالَ ، حريث بن ينالْحس أَخبرنا  -١٠٠
 وتستأْجِره ، بِأَمانته تستعجِب عائشةُ كَانتو:  قَالَ سبالَنُ سالم اِهللا عبد أَبو أَخبرنِي:  قَالَ ذُنابٍ أَبِي بنِ الْحارِث بنِ مروانَ
 غَسلَت ثُم ، ثَالَثًا وجهها وغَسلَت ، ثَالَثًا واستنثَرت فَتمضمضت ، يتوضأُ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ كَيف فَأَرتنِي
 أَمرت ثُم ، مؤخرِه إِلَى واحدةً مسحةً رأْسها مسحت ثُم ، رأْسها مقَدمِ في يدها ووضعت ، ثَالَثًا والْيسرى ثَالَثًا الْيمنى يدها
 جِئْتها حتى معي وتتحدثُ يدي بين فَتجلس ، مني تختفي ما امكَاتب آتيها كُنت:  سالم قَالَ الْخدينِ علَى مرت ثُم ، بِأُذُنيها يدها
مٍ ذَاتوي ي:  فَقُلْتعي ادل كَةرا بِالْبي أُم نِنيمؤالْم  .ا:  قَالَتمو ؟ ذَاك قَنِي:  قُلْتتأَع اللَّه  .قَالَت  :كارب اللَّه أَ ، لَكوتخر 

ابجونِي الْحد ، ا فَلَمهأَر دعب كمِ ذَلوالْي. 

 
100. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Abdullah Səlim Səbələn � demişdir: “Mən 
Aişənin pul müqabilində bəzi işləri görməyə əmanəti etibar etdiyi 
şəxslərdən idim. Bir gün o, bizə Allah Elçisinin � necə dəstəmaz almağını 
göstərdi. Ağzına və burnuna su alıb (onları) üç dəfə yaxaladı, üzünü üç 
dəfə yudu, sonra sağ əlini üç dəfə və sol əlini üç dəfə yudu, əlini başının ön 
tərəfinə qoyub başının arxasına apararaq bir dəfə məsh çəkdi. Sonra 
qulaqlarına məsh çəkdi, sonra bir dəfə yanaqlarına sürtdü”. Səlim dedi: 
“Aişə mənə dəstəmazı başa salanda mukatəbə (bir miqdar pul 
müqabilində iş görən, sonra azad olan) bir kölə idim. Aişə mənimlə pərdə 
arxasından danışmazdı. Mən onun qarşısında oturar və o, mənimlə 
danışardı. Bir gün onun yanına gəlib dedim: “Mənim üçün bərəkət istə, ey 
möminlərin anası!” O dedi: “Nə olub?” Mən ona dedim: “Allah məni 
köləlikdən azad edib”. O dedi: “Allah sənə bərəkət versin!” O, pərdəni 
mənimlə özü arasında örtdü. Mən bundan sonra Aişəni heç vaxt 
görmədim”.  
 

٨٤ - ابب حسنِ مياُألذُن 

84-cü fəsil: Dəstəmaz aldıqda qulaqların məsh edilməsi 
 

 ، يسارٍ بنِ عطَاِء عن ، أَسلَم نب زيد حدثَنا:  قَالَ ، محمد بن الْعزِيزِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، الطَّالَقَانِي أَيوب بن الْهيثَم أَخبرنا - ١٠١
 وغَسلَ ، واحدة غَرفَة من واستنشق تمضمض ثُم ، يديه فَغسلَ توضأَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ رأَيت:  قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ

ههجلَ وغَسو هيدةً يرةً مرم ، حسمو هأْسبِر هيأُذُنةً ورقَالَ - م دبزِيزِ عنِي:  الْعربأَخو نم عمس نالَنَ ابجقُولُ عي يف كذَل  :
 .رِجلَيه وغَسلَ

 
101. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Mən Allah Elçisini � 

dəstəmaz alarkən gördüm. O, əllərini yudu, sonra bir ovuc su ilə ağzını və 
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burnunu yaxaladı. Sonra üzünü və əllərini bir dəfə yudu, bir dəfə başına 
və qulaqlarına məsh çəkdi”. Hədisin ravilərindən biri Abdul-Aziz � 
deyir: “Bunu mənə İbn Acləndən eşidən xəbər verərək dedi: “...və 
ayaqlarını yudu”.  
 

٨٥ - ابحِ بسنِ مياُألذُن عأْسِ ما الرملُّ ودتسي لَى بِها عمهأَن نأْسِ مالر 

85-ci fəsil: Baş ilə birlikdə qulaqlara məsh etmək və qulaqların başdan 
olmasına dəlil 

 

 عطَاِء عن ، أَسلَم بنِ زيد عن ، عجالَنَ ابن حدثَنا:  قَالَ ، إِدرِيس بن اِهللا عبد حدثَنا:  الَقَ ، موسى بن مجاهد أَخبرنا - ١٠٢
 فَغسلَ غَرفَةً غَرف ثُم ، استنشقو فَمضمض غَرفَةً فَغرف صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ توضأَ:  قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ ، يسارٍ بنِ

ههجو ، ثُم ففَةً غَرلَ غَرسفَغ هدى ينمالْي ، ثُم ففَةً غَرلَ غَرسفَغ هدى يرسالْي ، ثُم حسم هأْسبِر هيأُذُنا ونِهِماطنِ بيتاحببِالس 
  .الْيسرى رِجلَه فَغسلَ غَرفَةً غَرف ثُم ، الْيمنى رِجلَه فَغسلَ غَرفَةً غَرف ثُم ، هبإِبهامي وظَاهرِهما

 
102. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Allah Elçisi � dəstəmaz 
aldı. O, bir ovuc su götürüb ağzını və burnunu yaxaladı. Sonra bir ovucla 
üzünü yudu, sonra bir ovucla sağ qolunu yudu, sonra bir ovucla sol 
qolunu yudu. Sonra başına və qulaqlarının içərisinə şəhadət barmağı ilə, 
qulaqlarının çölünə (arxasına) isə baş barmağı ilə məsh çəkdi. Sonra bir 
ovucla sağ ayağını yudu, sonra da bir ovucla sol ayağını yudu”.  
 

 رسولَ أَنَّ ، الصنابِحي اِهللا عبد عن ، يسارٍ بنِ عطَاِء عن ، أَسلَم بنِ زيد عن ، مالك عن ، اِهللا عبد بن وعتبةُ قُتيبةُ أَخبرنا - ١٠٣
 ، أَنفه من الْخطَايا خرجت استنثَر فَإِذَا ، فيه من الْخطَايا خرجت فَتمضمض الْمؤمن الْعبد توضأَ اإِذَ:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا
 حتى يديه من الْخطَايا خرجت يديه غَسلَ فَإِذَا ، عينيه أَشفَارِ تحت من تخرج حتى وجهِه من الْخطَايا خرجت وجهه غَسلَ فَإِذَا

جرخت نم تحأَظْفَارِ ت هيدفَإِذَا ، ي حسم هأْسبِر تجرا خطَايالْخ نم هأْسى رتح جرخت نم هيلَ فَإِذَا ، أُذُنغَس هلَيرِج تجرخ 
 ، الصنابِحي عنِ:  قُتيبةُ قَالَ لَه نافلَةً وصالَته الْمسجِد إِلَى مشيه كَانَ ثُم ، رِجلَيه أَظْفَارِ تحت من تخرج حتى هرِجلَي من الْخطَايا

  .قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَنَّ

 
103. ...Abdullah əs-Sunabihi � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Mömin bir bəndə dəstəmaz aldıqda və ağzını yaxaladıqda günahları 
ağzından tökülər. Burnunu yaxaladıqda günahları burnundan tökülər. 
Üzünü yuduqda günahları üzündən tökülər, hətta (günahları) gözlərinin 
dibindən çıxar. Əllərini yuduqda günahları əl dırnaqlarının arasından 
tökülər. Başına məsh çəkdikdə gühahları başından tökülər, hətta (gü-
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nahları) qulaqlarından çıxar. Ayaqlarını yuduqda günahları ayağından 
tökülər, hətta (günahları) ayaq dırnaqlarının altından çıxar. Sonra məscidə 
piyada getməsi və namaz qılması onun üçün əlavə (savab) olar”. Hədisin 
ravilərindən biri Quteybə deyir: “Həqiqətən, Sunabihi bunu Peyğəmbər-
dən � rəvayət edərək demişdir”. 
 

٨٦ - ابحِ بسلَى الْمع ةاممالْع 

86-cı fəsil: Dəstəmaz aldıqda əmmaməyə məsh çəkmək 
 

 حدثَنا:  قَالَ ، منصورٍ بن الْحسين وأَنبأَنا) ح( اَألعمش حدثَنا ، معاوِيةَ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، منصورٍ بن الْحسين أَخبرنا - ١٠٤
دباِهللا ع نرٍ بيما:  قَالَ ، نثَندح شمنِ ، اَألعكَمِ عالْح ، نع دبنِ عمحنِ الرلَى أَبِي بلَي ، نبِ عنِ كَعةَ برجع ، نقَالَ بِالَلٍ ع  :

تأَير بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص حسملَى ينِ عفَّيارِ الْخمالْخو.  

 
104. ...Rəvayət edilir ki, Bilal � demişdir: “Mən Peyğəmbərin � (dəstəmaz 
aldıqda) xufları üzərinə və baş geyiminə məsh çəkdiyini görmüşəm”. 
 

 اَألعمشِ عنِ ، غياث بن وحفْص زائدةُ حدثَنا:  قَالَ ، غَنامٍ بنِ طَلْقِ عن ، الْجرجرائي الرحمنِ عبد بن الْحسين وأَخبرنا - ١٠٥
 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ رأَيت:  قَالَ بِالَلٍ عن ، عازِبٍ بنِ الْبراِء عنِ ، لَيلَى أَبِي بنِ الرحمنِ عبد عن ، الْحكَمِ عنِ ،

حسملَى ينِ عفَّيالْخ.  

 
105. ...Rəvayət edilir ki, Bilal � demişdir: “Mən Allah Elçisini � (dəstəmaz 
aldıqda) xufları üzərinə məsh çəkərkən görmüşəm”. 
 

 رأَيت:  قَالَ بِالَلٍ عن ، لَيلَى أَبِي بنِ الرحمنِ عبد عن ، الْحكَمِ عنِ ، شعبةَ عن ، وكيعٍ عن ، السرِي بن هناد أَخبرنا - ١٠٦
ولُراِهللا س لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص حسملَى يارِ عمنِ الْخفَّيالْخو.  

 
106. ...Rəvayət edilir ki, Bilal � demişdir: “Mən Allah Elçisini � (dəstəmaz 
aldıqda) baş geyiminə və xufları üzərinə məsh çəkərkən görmüşəm”. 
 

٨٧ - ابحِ بسالْم لَىع ةاممالْع عم ةياصالن 

87-ci fəsil: Dəstəmaz aldıqda əmmaməyə kəkil (alının yuxarı hissəsi) ilə 
birlikdə məsh çəkmək 
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 الْمزنِي اِهللا عبد بن بكْر حدثَنا:  قَالَ ، التيمي سلَيمانُ حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن يحيى حدثَنِي:  قَالَ علي بن عمرو أَخبرنا - ١٠٧
 وعلَى وعمامته ناصيته فَمسح توضأَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ الْمغرية عنِ ، شعبةَ بنِ الْمغرية ابنِ عنِ ، الْحسنِ عنِ ،

  أَبِيه عن ، شعبةَ بنِ الْمغرية ابنِ من سمعته وقَد:  بكْر لَقَا الْخفَّينِ
 
107. ...Muğira � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � dəstəmaz aldı, kəkilinə 
(alnının yuxarı hissəsinə), əmmaməsinə və xuflarının üzərinə məsh çəkdi.  
 

 اِهللا عبد بن بكْر حدثَنا:  قَالَ ، حميد حدثَنا:  قَالَ ، زريعٍ ابن وهو يزِيد عن ، مسعدةَ بن وحميد علي بن وعمر أَخبرنا - ١٠٨
نِيزالْم ، نةَ عزمنِ حب ةريغنِ الْمةَ ببعش ، نع قَالَ أَبِيه  :لَّفخولُ تساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص لَّفْتخفَت هعا ، مى فَلَمقَض هتاجح 

 منكبيه علَى فَأَلْقَاه ، الْجبة كُم فَضاق ، ذراعيه عن يحِسر ذَهب ثُم ، وجهه وغَسلَ يديه فَغسلَ بِمطْهرة فَأَتيته ؟ ماٌء أَمعك:  قَالَ
 .خفَّيه وعلَى الْعمامة وعلَى بِناصيته ومسح ، ذراعيه فَغسلَ ،

 
108. ...Həmzə ibn Muğira ibn Şöbə atasının � belə dediyini rəvayət 
etmişdir: “Allah Elçisi � səfərdə ikən camaatdan geri qaldı. O, təbii 
ehtiyacını ödədikdən sonra mənə dedi: “Yanında su varmı?” Mən ona su 
gətirdim. O, əllərini və üzünü yudu, sonra dirsəklərini açmağa başladı və 
cübbəsinin qolları dar olduğu üçün onu (cübbənin bir hissəsini çıxarıb) 
çiyninə qoyub dirsəklərini yudu. Kəkilinə (alnının yuxarı hissəsinə), 
əmmaməyə və xuflarına məsh çəkdi”.  
 

٨٨ - ابب فكَي حسلَى الْمع ةاممالْع 

88-ci fəsil: Dəstəmaz aldıqda əmmaməyə məsh çəkməyin qaydası  
 

 بن عمرو أَخبرنِي:  قَالَ سريِين ابنِ عنِ ، عبيد بن يونس رناأَخب:  قَالَ هشيم حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن يعقُوب أَخبرنا - ١٠۹
ه صلَّى اُهللا علَي اِهللا رسولِ من شهِدت ما بعد أَحدا عنهما أَسأَلُ الَ خصلَتان:  قَالَ شعبةَ بن الْمغريةَ سمعت:  قَالَ الثَّقَفي وهبٍ
لَّمسا:  قَالَ وكُن هعي مفَرٍ فس ، زرفَب هتاجحل ، اَء ثُمأَ جضوفَت ، حسمو هتياصبِن يانِبجو هتاممع ، حسملَى وع هفَّيالَةُ:  قَالَ خصو 
 علَيهِم فَاحتبس ، الصالَةُ فَحضرت سفَرٍ في كَانَ أَنه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا ولِرس من فَشهِدت ، رعيته من الرجلِ خلْف اِإلمامِ
بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوا صالَةَ فَأَقَاموا الصمقَدو ناب فولَّى عفَص اَء بِهِمولُ فَجسلَّى اُهللا  اِهللا رصلَّمسو هلَيلَّى عفَص لْفنِ خاب 

فوا عم يقب نم الَةا الصفَلَم لَّمس ناب فوع قَام بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى صا فَقَضم بِقس بِه.  

 
109. ...Rəvayət edilir ki, Amr ibn Vahf əs-Səqafi � demişdir: “Mən Muğira 
ibn Şöbənin belə dediyini eşitdim: “İki xislət var ki, Peyğəmbərdə � 
müşahidə etdikdən sonra onları heç kimdən soruşmadım. (Birincisi), biz 
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Peyğəmbərlə � birlikdə səfərdə idik. O, təbii ehtiyacını ödəmək üçün 
uzaqlaşdı. Sonra gəlib dəstəmaz aldı. Kəkilinə, əmmaməsinə və xuflarına 
məsh çəkdi. (İkincisi), rəhbərin öz rəiyyətindən1 olan bir kişinin arxasında 
namaz qılması. Mən Allah Elçisinin � səfərdə olduğuna şahid oldum. 
Artıq namaz daxil olmuşdu. Peyğəmbər � müəyyən səbəbə görə cama-
atdan uzaqlaşmışdı. (İnsanlar) artıq namaza başlamış və İbn Aufu imam 
təyin etmişdilər. Allah Elçisi � gəlib İbn Aufun arxasında namaz qıldı. 
Namazdan ötürdüyü (çatmadığı) hissəni isə qalxıb özü qıldı”.  
 

٨۹ - ابابِ بلِ إِجينِ غَسلَيجالر 

89-cu fəsil: Dəstəmaz aldıqda ayaqları yumağın vacib olması 
 

 ، شعبةَ عن ، إِسماعيلُ حدثَنا:  قَالَ ، هشامٍ بن مؤملُ وأَنبأَنا) ح( شعبةَ عن ، زريعٍ بن يزِيد حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةَ أَخبرنا - ١١٠
نع دمحنِ مب ادزِي ، نأَبِي ع يرةَهو قَالَ:  قَالَ رمِ أَبالْقَاس لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علٌ:  صيبِ وقلْعل نارِ مالن.  

 
110. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Əbul-Qasim (yəni 
Peyğəmbər �) buyurdu: “(Dəstəmaz aldıqda yuyulmadığına görə) atəşə 
girən topuqların vay halına!”  
 

 ، الرحمنِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو وأَنبأَنا) ح( سفْيانُ حدثَنا ، وكيع حدثَنا:  قَالَ ، غَيالَنَ بن محمود أَخبرنا - ١١١
 رسولُ رأَى:  قَالَ عمرٍو بنِ اِهللا عبد عن ، يحيى أَبِي عن ، يِساف بنِ هالَلِ عن ، منصورٍ عن ، لَه واللَّفْظُ سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ
  .ضوَءالْو أَسبِغوا النارِ من لَألعقَابِ ويلٌ:  فَقَالَ تلُوح أَعقَابهم فَرأَى ، يتوضئُونَ قَوما صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا

 
111. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr � demişdir: “Allah Elçisi � 

bir camaatın dəstəmaz aldığını, onların topuqlarının quru qaldığını (tam 
yuyulmadığını) gördü və dedi: “(Dəstəmaz aldıqda yuyulmadığına görə) 
atəşə girən topuqların vay halına! Dəstəmazı tam (gözəl şəkildə) alın!”  
 

۹٠ - ابب نِ بِأَيلَيجأُ الردبلِ يسبِالْغ 

90-cı fəsil: Ayaqlar yuyulanda hansı ayaqdan başlanılmalıdır? 
 

 يحدثُ أَبِي سمعت:  قَالَ اَألشعثُ أَخبرنِي:  قَالَ شعبةُ ناحدثَ:  قَالَ ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَى عبد بن محمد أَخبرنا - ١١٢
، نوقٍ عرسم ، نةَ عشائع يضر ا اللَّههنع تذَكَرولَ أَنَّ:  وساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عكَانَ ص بحي ناميا التم طَاعتي اسف 

                                                      
1 Rəiyyət – rəhbərin tabeliyində olanlar. 



Təmizlənmə kitabı                                                                              Sunən ən-Nəsəi 

49 
 

ورِهطُه وهلعن هلجرتةُ قَالَ وبعش  :ثُم تعمثَ سعطَ اَألشاسقُولُ بِوي  :بحي ناميالت ، فَذَكَر هأْنش كُلَّه ، ثُم هتعمس قُولُ بِالْكُوفَةي 
 :بحي ناميا التم طَاعتاس.  

 
112. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Həqiqətən, Allah Elçisi � 

dəstəmaz alanda, ayaqqabı geyəndə və saçını darayanda bacardığı qədər 
sağ tərəflə başlamağı sevərdi”. Hədisin ravilərindən biri Şöbə � dedi: 
“Sonra Vasitdən olan əl-Əşəsin belə dediyini eşitdim: “Sağla başlamağı 
sevərdi...” O, bütün işləri zikr etdi”. Sonra eşitdim ki, o, Kufədə belə deyir: 
“Bacardığı qədər sağ tərəflə başlamağı sevərdi”.  
 

  غَسلِ الرجلَينِ بِالْيدينِ - ۹١
91-ci fəsil: Dəstəmaz aldıqda ayaqları iki əl ilə yumaq 

 
 ابن سمعت:  قَالَ الْمدنِي جعفَرٍ أَبو أَخبرنِي:  قَالَ شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، محمد حدثَنا:  قَالَ ، بشارٍ بن محمد أَخبرنا - ١١٣
 علَى فَقَالَ بِماٍء فَأُتي ، سفَرٍ في علَيه وسلَّمصلَّى اُهللا  اِهللا رسولِ مع كَانَ أَنه:  الْقَيِسي حدثَنِي:  قَالَ عمارةَ يعنِي حنيف بنِ عثْمانَ

هيدي ناِء ما اِإلنملَهسةً فَغرلَ ، مغَسو ههجو هياعرذةً ورةً مرلَ ، مغَسو هلَيرِج ينِهما بِيماهلْتك. 

 
113. ...Qeys � rəvayət edir ki, bir dəfə o, Allah Elçisi � ilə səfərdə idi. 
Peyğəmbərə � dəstəmaz almaq üçün su gətirildi. Qabdan əllərinə su tökdü 
və onları bir dəfə yudu. Üzünü və qollarını da bir dəfə yudu. Sonra iki 
ayağını sağ əli ilə yudu.1 
 

 اَألصابِعِ بِتخليلِ اَألمرِ - ۹٢

92-ci fəsil: Dəstəmaz aldıqda barmaqların arasını ovuşdurub yumaq 
 

 وأَنبأَنا) ح( هاشمٍ أَبا يكْنى وكَانَ كَثريٍ بنِ إِسماعيلَ عن ، سلَيمٍ بن يحيى حدثَنِي:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ١١٤
دمحم نعٍ بافثَ:  قَالَ ، رداحى نيحي نب ما:  قَالَ ، آدثَندانُ حفْيس ، نمٍ أَبِي عاشه ، نمِ عاصنِ عب يطلَق ، نع قَالَ:  قَالَ أَبِيه 
  .اَألصابِعِ بين وخلِّلْ الْوضوَء فَأَسبِغِ توضأْت إِذَا:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ

 
114. ...Asim ibn Ləqiyt atasının � belə dediyini rəvayət edir: “Allah Elçisi 
� belə dedi: “Dəstəmaz aldıqda dəstəmazı tam (gözəl şəkildə) alın və 
barmaqların arasını ovuşdurub yuyun!” 

                                                      
1
 Hədis zəifdir. 
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۹٣ - ددلِ عنِ غَسلَيجالر 

93-cü fəsil: Dəstəmaz aldıqda ayaqların yuyulmasının sayı 
 

:  قَالَ الْوادعي حيةَ أَبِي عن ، إِسحاق أَبِي عن ، وغَيره ، أَبِي حدثَنِي:  قَالَ زائدةَ أَبِي ابنِ عنِ ، آدم بن محمد أَخبرنا - ١١٥
تأَيا ريلأَ عضولَ تسفَغ هثَالَثًا كَفَّي ضمضمتو قشنتاسلَ ، ثَالَثًا وغَسو ههجثَالَثًا و ، هياعرذثَالَثًا ثَالَثًا و حسمو هأْسلَ ، بِرغَسو 
هلَيثَالَثًا ثَالَثًا رِج  .ذَا:  قَالَ ثُموُء هضولِ وساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص.  

 
115. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Həyyə əl-Vadii � demişdir: “Əlini dəstəmaz 
alarkən gördüm. O, əllərini üç dəfə yudu, ağzını və burnunu üç dəfə 
yaxaladı, üzünü üç dəfə yudu, qollarını üç dəfə yudu, başına məsh çəkdi 
və ayaqlarını üç dəfə yudu, sonra da dedi: “Bu, Allah Elçisinin � aldığı 
dəstəmazdır”. 
 

۹٤ - ابب دلِ حسالْغ 

94-cü fəsil: Dəstəmazda əzaları yumağın qaydası 
 

 ، يونس نع ، وهبٍ ابنِ عنِ ، لَه واللَّفْظُ أَسمع وأَنا علَيه قراَءةً ، مسكنيٍ بن والْحارِثُ السرحِ بنِ عمرِو بن أَحمد أََخبرنا - ١١٦
 كَفَّيه فَغسلَ فَتوضأَ بِوضوٍء دعا عثْمانَ أَنَّ:  أَخبره عثْمانَ مولَى حمرانَ أَنَّ أَخبره ، اللَّيثي يزِيد بن عطَاَء أَنَّ ، شهابٍ ابنِ عنِ

 غَسلَ ثُم ، مرات ثَالَثَ الْمرفَقِ إِلَى الْيمنى يده غَسلَ ثُم ، مرات ثَالَثَ وجهه لَغَس ثُم ، واستنشق مضمض ثُم ، مرات ثَالَثَ
هدى يرسثْلَ الْيم كذَل ، ثُم حسم هأْسبِر ، لَ ثُمغَس لَهى رِجنمنِ إِلَى الْييبثَالَثَ الْكَع اترم ، لَ ثُمغَس لَهى رِجرسثْلَ الْيم كذَل  .
قَالَ ثُم  :تأَيولَ رساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأَ صضوت وحي نوئضذَا وه  .ولُ قَالَ:  قَالَ ثُمساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص نأَ مضوت 

وحي نوئضذَا وه ثُم قَام كَعنِ فَريتكْعثُ الَ ردحا ييهِمف هفْسن رغُف ا لَهم مقَدت نم بِهذَن.  

 
116. ...Rəvayət edilir ki, Osmanın � azad etdiyi köləsi (mövlası) Humran � 
demişdir: “Bir dəfə Osman su gətizdirdi və dəstəmaz aldı. Əvvəlcə əllərini 
üç dəfə yudu, sonra 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 da belə dedi: “Mən Allah Elçisinin � mənim dəstəmaz aldığım 
kimi dəstəmaz aldığını görmüşəm”. Sonra Osman dedi: “Allah Elçisi � 
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 bağışlanar”.  
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۹٥ - ابوِء بضي الْولِ فعالن 

95-ci fəsil: Səndəldə dəstəmaz almaq 

 
 بنِ عبيد عن ، الْمقْبرِي عنِ ، جريجٍ وابنِ ومالك ِهللا عبيد عن ، إِدرِيس ابن حدثَنا:  قَالَ ، الْعالَِء بن محمد أَخبرنا - ١١٧
 لْبسهاي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ رأَيت:  قَالَ.  فيها وتتوضأُ السبتيةَ النعالَ هذه تلْبس رأَيتك:  عمر البنِ قُلْت:  قَالَ جريجٍ

  .فيها ويتوضأُ

 
117. ...Rəvayət edilir ki, Ubeyd ibn Cureyc � demişdir: “Mən İbn Ömərə 
dedim: “Mən görürəm ki, sən bu səndəli geyinib onlarda dəstəmaz 
alırsan”. İbn Ömər dedi: “Mən Allah Elçisinin � bunları geyindiyini və 
dəstəmaz aldığını görmüşəm”. 
 

۹٦ - ابحِ بسلَى الْمنِ عفَّيالْخ 

96-cı fəsil: Xufların üzərinə məsh çəkmək 
 

 ومسح ضأَتو أَنه:  اِهللا عبد بنِ جرِيرِ عن ، همامٍ عن ، إِبراهيم عن ، اَألعمشِ عنِ ، حفْص حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ١١٨
 قَولُ يعجِبهم اِهللا عبد أَصحاب وكَانَ يمسح صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ رأَيت قَد:  فَقَالَ ؟ أَتمسح:  لَه فَقيلَ خفَّيه علَى

 بِيِسريٍ ُهللا علَيه وسلَّمصلَّى ا النبِي موت قَبلَ جرِيرٍ إِسالَم وكَانَ جرِيرٍ

 
118. ...Rəvayət edilir ki, Cərir ibn Abdullah � dəstəmaz aldı və xuflarına 
məsh çəkdi. Ona dedilər: “Sən (xuflara) məsh çəkirsən?” O dedi: “Mən 
Allah Elçisini � (xufların) üzərinə məsh çəkən görmüşəm”. Abdullahın 
yoldaşları Cəririn bu kəlməsinə təəccüb etdilər. Cəririn İslamı qəbul etməsi 
Peyğəmbərin � ölümündən qabaq idi”. 
 

 عن ، كَثريٍ أَبِي بنِ يحيى عن ، شداد بن حرب حدثَنا:  قَالَ ، الرحمنِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، الْعظيمِ عبد بن الْعباس أَخبرنا - ١١۹
  .الْخفَّينِ علَى ومسح توضأَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ رأَى أَنه:  أَبِيه عن ، الضمرِي أُميةَ بنِ عمرِو بنِ جعفَرِ عن ، سلَمةَ أَبِي

 
119. ...Cəfər ibn Amr ibn Umeyyə əd-Damri atasından � rəvayət edir ki, 
(atası) Allah Elçisinin � dəstəmaz aldığını və xuflarının üzərinə məsh 
çəkdiyini görmüşdür. 
 

 أَسلَم بنِ زيد عن ، قَيسٍ بنِ داود نع ، نافعٍ ابنِ عنِ ، لَه واللَّفْظُ داود بن وسلَيمانُ دحيم إِبراهيم بن الرحمنِ عبد أَخبرنا - ١٢٠
، نطَاِء عنِ عارٍ بسي ، نةَ عامنِ أُسب ديلَ:  قَالَ زخولُ دساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عبِالَلٌ صو اقواَألس بفَذَه هتاجحل ، ثُم جرخ 
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 ، ويديه وجهه فَغسلَ توضأَ ثُم ، لحاجته صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي ذَهب:  بِالَلٌ فَقَالَ ؟ صنع ما بِالَالً فَسأَلْت:  أُسامةُ قَالَ
حسمو هأْسبِر حسملَى ونِ عفَّيالْخ ، لَّى ثُمص. 

 
120. ...Rəvayət edilir ki, Usamə ibn Zeyd � demişdir: “Allah Elçisi � və 
Bilal bazara daxil oldular. Allah Elçisi � təbii ehtiyacını ödəmək üçün getdi 
və sonra qayıtdı. Usamə dedi: “Mən Bilaldan soruşdum: “Allah Elçisi � nə 
etdi?” Bilal dedi: “Allah Elçisi � təbii ehtiyacını ödəmək üçün getdi, sonra 
dəstəmaz aldı, üzünü və əllərini yudu, başına və xuflarına məsh çəkdi, 
sonra da namaz qıldı”.  
 

 الْحارِث بنِ مرِوع عن ، وهبٍ ابنِ عنِ ، لَه واللَّفْظُ أَسمع وأَنا علَيه قراَءةً ، مسكنيٍ بن والْحارِثُ داود بن سلَيمانُ أَخبرنا - ١٢١
، نرِ أَبِي عضالن ، نةَ أَبِي علَمنِ سب دبنِ عمحالر ، نع دبنِ اِهللا عب رمع ، نع دعنِ سقَّاصٍ أَبِي بو ، نولِ عساِهللا ر  هلَيلَّى اُهللا عص

لَّمسو  :هأَن حسلَى منِ عفَّيالْخ.  

 
121. ...Səd ibn Əbu Vaqqas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � dəstəmaz 
aldıqda xuflarının üzərinə məsh çəkmişdir.  
 

 سعد عن ، سلَمةَ يأَبِ عن ، النضرِ أَبِي عن ، عقْبةَ بنِ موسى عن ، جعفَرٍ ابن وهو إِسماعيلُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ١٢٢
  .بِه بأْس الَ أَنه الْخفَّينِ علَى الْمسحِ في:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ عن ، وقَّاصٍ أَبِي بنِ

 
122. ...Səd ibn Əbu Vaqqas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � dəstəmaz 
aldıqda xuflarının üzərinə məsh çəkdi. Bunda bir eyib yoxdur.  
 

:  قَالَ شعبةَ بنِ الْمغرية عنِ ، مسروقٍ عن ، مسلمٍ عن ، اَألعمشِ عنِ ، عيسى حدثَنا:  قَالَ ، خشرمٍ بن علي أَخبرنا - ١٢٣
جرخ بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص اجحلها ، تفَلَم عجر هتلَقَّيت ةاوبِإِد تببفَص هلَيلَ عسفَغ هيدي ، لَ ثُمغَس ههجو ، ثُم بِسلَ ذَهغيل 

هياعرذ اقَتفَض ةُ بِهبا ، الْجمهجرفَأَخ نفَلِ مأَس ةبا الْجملَهسفَغ ، حسملَى وع فَّيخه ، لَّى ثُما صبِن. 

 
123. ...Rəvayət edilir ki, əl-Muğira ibn Şöbə � demişdir: “Peyğəmbər � 
təbii ehtiyacını ödəmək üçün çıxdı, qayıtdığı vaxt isə mən onu bir qab su 
ilə qarşıladım. Onun üçün su tökdüm və o, əllərini yudu, sonra üzünü 
yudu. Sonra qollarının dirsəyə qədər olan hissəsini yumaq istədi, lakin 
cübbəsi dar olduğu üçün qollarını cübbəsinin altından çıxarıb yudu və 
xufları üzərinə məsh çəkdi. Sonra isə bizə namaz qıldırdı”.  
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 عروةَ عن ، جبيرٍ بنِ نافعِ عن ، إِبراهيم بنِ سعد عن ، يحيى عن ، سعد بن يثُاللَّ حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن قُتيبةُ أَخبرنا - ١٢٤
 فَصب ، ماٌء فيها بِإِداوة غريةُالْم فَاتبعه ، لحاجته خرج أَنه:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ عن ، الْمغرية أَبِيه عن ، الْمغرية بنِ

هلَيى عتغَ حفَر نم هتاجأَ ، حضوفَت حسملَى ونِ عفَّيالْخ. 

 
124. ...Urva ibn əl-Muğira atası əl-Muğiradan � rəvayət edir ki, Allah Elçisi 
� təbii ehtiyacını ödəmək üçün çıxdı, əl-Muğira da bir qab su ilə onun ardı 
ilə getdi. Onun üçün su tökdü, o da dəstəmaz aldı və xufları üzərinə məsh 
çəkdi.  
 

۹٧ - ابحِ بسلَى الْمنِ عفَّيي الْخفَرِ فالس 

97-ci fəsil: Səfərdə xufların üzərinə məsh çəkmək 
 

 بن حمزةَ سمعت:  قَالَ سعد بنِ محمد بن إِسماعيلَ سمعت:  قَالَ سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، منصورٍ بن محمد أَخبرنا - ١٢٥
ةريغنِ الْمةَ ببعثُ شدحي ، نع قَالَ أَبِيه  :تكُن عم بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي صفَرٍ ففَقَالَ س  :تلَّفا خةُ يريغوا مضاما وهأَي اسالن 

 .لَّفْتخي فَتعمةٌ واوإِد ناٍء مى مضمو اسالن ، بولُ فَذَهساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص هتاجحا ، لفَلَم عجر تبذَه بأَص هلَيع ، 
هلَيعةٌ وبةٌ جيومقَةُ رينِ ضيالْكُم ، ادأَنْ فَأَر رِجخي هدا يهنم اقَتفَض هلَيع ، جرفَأَخ هدي نم تحت ةبلَ الْجسفَغ ههجو هيديو ، 

حسمو هأْسبِر ، حسملَى وع هفَّيخ.  

 
125. ...Həmzə ibn əl-Muğira ibn Şöbə atasının � belə dediyini söyləmişdir: 
“Peyğəmbərlə � birlikdə səfərdə idim. O dedi: “Ey Muğira, geri qal, qoy 
insanlar getsin!” Mən də geri qaldım, yanımda bir qab su var idi. İnsanlar 
isə uzaqlaşdılar. Allah Elçisi � təbii ehtiyacını ödəmək üçün getdi. Qayıt-
dıqda mən onun əlinə su tökdüm. Onun üzərində bilək hissəsindən dar 
olan Rum cübbəsi var idi. Peyğəmbər � əlini çırmalamaq istədi, lakin onun 
qolları dar idi. O, cübbənin altından əllərini çıxarıb üzünü və əllərini yudu, 
başına və xuflarına da məsh çəkdi”. 
 

 والنعلَينِ الْجوربينِ علَى الْمسحِ  -م۹٧

97(m)-ci fəsil: Corabların və səndəllərin üzərinə məsh çəkmək 
 

 شعبةَ بنِ الْمغرية عنِ ، لَشرحبِي بنِ هزيلِ عن ، قَيسٍ أَبِي عن ، سفْيانُ أَنبأَنا ، وكيع حدثَنا ، إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا  -م ١٢٥
 هذه علَى قَيسٍ أَبا تابع أَحدا نعلَم ما:  الرحمنِ عبد أَبو قَالَ .والنعلَينِ الْجوربينِ علَى مسح صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ،

ةايوالر ، يححالصنِ وع ةريغأَنَّ ، الْم بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص حسلَى منِ عفَّيالْخ 
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125 (m). ...əl-Muğira ibn Şöbə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � dəstəmaz 
aldıqda corablarının və səndəllərinin üzərinə məsh çəkdi. 
 

۹٨ - ابب يتقوي التحِالْ فسلَى منِ عفَّيرِ الْخافسلْمل 

98-ci fəsil: Müsafir (səfərdə olan) üçün xuflara məsh çəkməyin vaxt 
məhdudiyyəti 

 
صلَّى اُهللا علَيه  النبِي لَنا رخص:  قَالَ عسالٍ بنِ صفْوانَ عن ، زِر عن ، عاصمٍ عن ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ١٢٦
لَّمسا إِذَا وكُن رِينافسالَ أَنْ م زِعنا نفَافَنامٍ ثَالَثَةَ خأَي نهياللَيو.  

 
126. ...Rəvayət edilir ki, Səvfan ibn Assal � demişdir: “Biz səfərdə olarkən 
Peyğəmbər � xufları çıxarmamaq şərtilə onların üzərinə üç gün-üç gecə 
ərzində məsh çəkməyə icazə verdi”.  
 

 وزهير مغولٍ بن ومالك الثَّورِي سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، آدم بن يحيى حدثَنا:  قَالَ ، الرهاوِي سلَيمانَ بن أَحمد أَخبرنا - ١٢٧
أَبكْرِ ووب ناشٍ بيانُ عفْيسو نةَ بنييع ، نمٍ عاصع ، نع قَالَ زِر  :أَلْتانَ سفْوص نالٍ بسنِ عحِ عسلَى الْمنِ عفَّيكَانَ:  فَقَالَ الْخ 

 من إِالَّ ونومٍ وبولٍ غَائط من أَيامٍ ثَالَثَةَ ننزِعها والَ خفَافنا علَى نمسح نْأَ مسافرِين كُنا إِذَا يأْمرنا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ
ةابنج. 

 
127. ...Rəvayət edilir ki, Zirr � demişdir: “Savfən ibn Assala xuflar üzərinə 
məsh çəkmək haqda sual verdim. O dedi: “Allah Elçisi � bizə səfərdə 
olarkən cənabət halından başqa böyük və kiçik subaşına çıxmaq və yatmaq 
daxil olmaqla xuflarımızı çıxarmamaq şərtilə onlara üç gün məsh çəkməyə 
icazə verdi”.  
 

۹۹ - يتقوي التحِ فسلَى الْمنِ عفَّييمِ الْخقلْمل 

99-cu fəsil: Muqim (səfərdə olmayan) üçün məsh çəkməyin vaxtı 
 

 بنِ الْحكَمِ عنِ ، الْمالَئي قَيسٍ بنِ عمرِو عن ، الثَّورِي أَنبأَنا:  قَالَ الرزاقِ عبد أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ١٢٨
 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ جعلَ:  قَالَ عنه اللَّه رضي علي عن ، هانِئ بنِ شريحِ عن ، مخيمرةَ بنِ الْقَاسمِ عنِ ، عتيبةَ

 .- الْمسحِ في يعنِي - للْمقيمِ ولَيلَةً ويوما ، ولَياليهن أَيامٍ ثَالَثَةَ للْمسافرِ
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128. ...Rəvayət edilir ki, Əli � demişdir: “Allah Elçisi � müsafir üçün üç 
gün-üç gecə, səfərdə olmayan üçün isə bir gün-bir gecə məsh çəkməyə 
icazə verdi”.  
 

 قَالَ هانِئ بنِ شريحِ عن ، مخيمرةَ بنِ الْقَاسمِ عنِ ، مِالْحكَ عنِ ، اَألعمشِ عنِ ، معاوِيةَ أَبِي عن ، السرِي بن هناد أَخبرنا - ١٢۹
 :أَلْتةَ سشائع يضر ا اللَّههننِ عحِ عسلَى الْمنِ عفَّيالْخ فَقَالَت  :ا ائْتيل؛ ع هفَإِن لَمأَع كي بِذَلنم  .تيا فَأَتيلع هأَلْتنِ فَسع 

  .ثَالَثًا والْمسافر ، ولَيلَةً يوما الْمقيم يمسح أَنْ يأْمرنا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ فَقَالَ ، الْمسحِ

 
129. ...Rəvayət edilir ki, Şureyh ibn Hani � demişdir: “Aişədən xufların 
üzərinə məsh çəkmək haqda soruşdum. O dedi: “Əlidən soruş, çünki o, 
bunu məndən daha yaxşı bilir”. Əlinin yanına gəldim və ondan məsh 
haqda soruşdum. O dedi: “Allah Elçisi � dəstəmaz alarkən məsh çəkmək 
üçün səfərdə olmayana bir gün-bir gecə, müsafirə isə üç gün-üç gecə məsh 
çəkməyi əmr etmişdir”.  
 

١٠٠ - فَةوِء صضالْو نرِ مغَي ثدح 

100-cü fəsil: Dəstəmaz pozulmadığı halda, bir də dəstəmaz almaq 
 

 النزالَ سمعت:  قَالَ ميسرةَ بنِ كالْمل عبد عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، أَسد بن بهز حدثَنا:  قَالَ ، يزِيد بن عمرو أَخبرنا - ١٣٠
نةَ بربقَالَ س  :تأَيا ريلع يضر اللَّه هنلَّى عص رالظُّه ، ثُم دجِ قَعائوحاسِ لا ، النفَلَم ترضح رصالْع يرٍ أُتوبِت ناٍء مذَ ، مفَأَخ هنم 

 رسولَ رأَيت وقَد ، هذَا يكْرهونَ ناسا إِنَّ:  وقَالَ ، قَائما فَشرِب فَضلَه أَخذَ ثُم ، ورِجلَيه ورأْسه وذراعيه وجهه هبِ فَمسح كَفا
  .يحدثْ لَم من وضوُء وهذَا يفْعلُه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا

 
130. ...Rəvayət edilir ki, Abdul-Məlik ibn Meysəra � demişdir: “ən-Nəzzəl 
ibn Səbranın belə dediyini eşitdim: “Əlinin Zöhr namazını qıldığını 
gördüm, sonra insanların ehtiyaclarını dinləmək üçün oturdu. Əsr 
namazının vaxtı girdikdə ona bir qab su gətirdilər, o da həmin sudan bir 
ovuc götürüb üzünü, qollarını, başını və ayaqlarını məsh etdi. Sonra həmin 
suyun qalığını götürüb ayaq üstə içdi və dedi: “Həqiqətən, insanlar 
bundan (ayaq üstə su içməkdən) xoşlanmırlar, halbuki mən Allah Elçisinin 
� belə etdiyini görmüşəm. Bu, dəstəmazı pozulmayanın dəstəmazıdır”.1  

                                                      
1 Burada, dəstəmazı pozulmayan adamın dəstəmaz alması nəzərdə tutulur. Amma dəstəmazı 
pozulan və dəstəmaz almaq istəyən adam dəstəmazını tam alaraq Peyğəmbərin � dəstəmaz 
aldığı şəkildə əzalarını yumalıdır.  
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 صالَة لكُلِّ الْوضوُء - ١٠١

101-ci fəsil: Hər namaz üçün dəstəmaz almaq 
 

 أَنَّ:  ذَكَر أَنه أَنسٍ عن ، امرٍع بنِ عمرِو عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَى عبد بن محمد أَخبرنا - ١٣١
بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ياٍء أُتريٍ بِإِنغأَ صضوفَت ، أَكَانَ قُلْت بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأُ صضوتكُلِّ يل الَةقَالَ ؟ ص  :معقَالَ ن  :
متا : قَالَ ؟ فَأَنلِّي كُنصن اتلَوا الصم ثْ لَمدحقَالَ.  ن  :قَدا ولِّي كُنصن اتلَووٍء الصضبِو.  

 
131. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs � belə demişdir: “Peyğəmbərə � balaca bir 
qabda su gətirdilər və o, dəstəmaz aldı”. Hədisin ravilərindən biri deyir: 
“Mən soruşdum: “Peyğəmbər � hər namaz üçün dəstəmaz alardımı?” 
Ənəs dedi: “Bəli”. Mən soruşdum: “Bəs siz?” O dedi: “Biz namazların 
hamısını dəstəmazımız pozulana qədər qılardıq. (Elə olurdu ki,) biz 
namazların hamısını bir dəstəmazla qılardıq”.  
 

١٣٢ - اأَخنرب ادزِي نب وبا:  قَالَ ، أَيثَندح نةَ ابلَيا:  قَالَ ، عثَندح وبنِ ، أَينِ عكَةَ أَبِي ابلَينِ ، منِ عاسٍ اببولَ أَنَّ ، عساِهللا ر 
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص جرخ نالَِء مالْخ ، بفَقُر هإِلَي امأَالَ:  فَقَالُوا طَع يكأْتوٍء نضا:  فَقَالَ ؟ بِومإِن تروِء أُمضإِذَا بِالْو تإِلَى قُم 

الَةالص.  

 
132. ...İbn Abbas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � ayaqyolundan çıxdı. 
Ona yemək gətirildi və biz ona dedik: “Sənə dəstəmaz almaq üçün su 
gətirək?” O dedi: “Həqiqətən, mən yalnız namaz qılmaq üçün dəstəmaz 
almaqla əmr olunmuşam”.  
 

 قَالَ أَبِيه نع ، بريدةَ ابنِ عنِ ، مرثَد بن علْقَمةُ حدثَنا:  قَالَ ، سفْيانَ عن ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن اِهللا عبيد أَخبرنا - ١٣٣
:  عمر لَه فَقَالَ واحد بِوضوٍء الصلَوات صلَّى الْفَتحِ يوم كَانَ فَلَما ، صالَة لكُلِّ يتوضأُ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ: 

لْتئًا فَعيش لَم كُنت لُهفْعا:  قَالَ.       تدمع هلْتا فَعي رمع.  

 
133. ...İbn Bureydə atasının � belə buyurduğunu demişdir: “Allah Elçisi � 
hər namaz üçün dəstəmaz alırdı, lakin Məkkənin fəthi günü bir 
dəstəmazla bütün namazları qıldı. Ömər ona dedi: “Əvvəllər etmədiyin bir 
şeyi etdin!?” Peyğəmbər � dedi: “Bunu bilərəkdən etdim, ey Ömər!”  
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١٠٢ - ابحِ بضالن 

102-ci fəsil: (Övrət yerinə paltarın üstündən) su səpmək 
 

 عن ، الْحكَمِ عنِ ، مجاهد نع ، منصورٍ عن ، شعبةَ عن ، الْحارِث بن خالد حدثَنا:  قَالَ ، مسعود بن إِسماعيلُ أَخبرنا - ١٣٤
ولَ أَنَّ ، أَبِيهساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأَ إِذَا كَانَ صضوذَ تةً أَخفْنح ناٍء ما فَقَالَ مكَذَا - بِهه فصوةُ وبعش - حضن بِه هجفَر 

تهفذكر راهيمإبل جبهقَالَ .فأع الشخي ناب ينو قَالَ : السأَب دبنِ عمحكَمِ:  الرالْح وه نانَ ابفْيس يالثَّقَف يضر اللَّه هنع  

 
134. ...əl-Həkəm atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: “Allah Elçisi � 
dəstəmaz almaq istədikdə bir ovuc su götürər”- hədisin ravilərindən biri 
Şöbə bunu vəsf edərək deyir – “övrət yerinə su səpərdi”. Bunu İbrahimə 
dedikdə, bu onu təəccübləndirdi”. 
 

 وأَنبأَنا) ح( منصورٍ عن ، زيقٍر بن عمار حدثَنا ، جوابٍ بن اَألحوص حدثَنا:  قَالَ ، الدورِي محمد بن الْعباس أَخبرنا - ١٣٥
دمأَح نبٍ برا:  قَالَ ، حثَندح مقَاس وهو ناب زِيدي يمرا:  قَالَ ، الْجثَندانُ حفْيا:  قَالَ ، سثَندح ورصنم ، نع داهجنِ ، مع 

 .فَرجه فَنضح:  أَحمد قَالَ فَرجه ونضح توضأَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا سولَر رأَيت:  قَالَ سفْيان بنِ الْحكَمِ

 
135. ...Rəvayət edilir ki, Həkəm ibn Sufyan � demişdir: “Mən Allah 
Elçisinin � dəstəmaz alanda övrət yerinə su səpdiyini gördüm”. Əhməd 
deyir: “O, övrət yerinə su səpdi”. 
 

١٠٣ - ابفَاعِ بتنلِ االوِء بِفَضضالْو 

103-cü fəsil: Dəstəmazdan artıq qalan suyu istifadə etmək 
 

:  قَالَ حيةَ أَبِي عن ، إِسحاق أَبِي نع ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، عتابٍ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، سيف بن سلَيمانُ داود أَبو أَخبرنا - ١٣٦
تأَيا ريلع يضر اللَّه هنأَ عضوثَالَثًا ثَالَثًا ت ، ثُم قَام رِبلَ فَشفَض هوئضقَالَ وو  :عنولُ صساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا صكَم 

تعنص.  

 
136. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Həyyə � demişdir: “Əlinin əzalarını üç dəfə 
yuyaraq dəstəmaz aldığını gördüm. Sonra qalxıb dəstəmazdan artıq qalan 
suyu ayaq üstə içdi və dedi: “Allah Elçisi � mən etdiyim kimi etmişdir”.  
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 شهِدت:  قَالَ أَبِيه عن ، جحيفَةَ أَبِي بنِ عون عن ، مغولٍ بن مالك حدثَنا:  قَالَ ، يانَسفْ عن ، منصورٍ بن محمد أَخبرنا - ١٣٧
بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عاِء صطْحبِالْب ، جرأَخلَ بِالَلٌ وفَض هوئضو ، هردتفَاب اسالن ، فَنِلْت هنئًا ميش ، تكَزرو ةَ لَهزنلَّى الْعفَص 

  .يديه بين يمرونَ والْمرأَةُ والْكالَب والْحمر بِالناسِ

 
137. ...Aun ibn Əbu Cuheyfə atasının � belə dediyini rəvayət edir: “Biz 
Peyğəmbərlə � Bəthədə ikən Bilalın onun dəstəmazından artıq qalan su ilə 
çıxdığını gördüm. İnsanlar bu sudan götürmək (bərəkət əldə etmək) üçün 
tələsdilər. Bir hissəsini də mən götürdüm. Peyğəmbər � namaz qıldıra-
caqdı deyə onun önünə əsadan da balaca bir sütrə qoydum. Onun 
önündən eşşəklər, itlər və qadınlar keçdiyi halda, o, bizə namaz qıldırdı”.  
 

 رسولُ فَأَتانِي مرِضت:  يقُولُ جابِرا سمعت:  يقُولُ الْمنكَدرِ ابن سمعت:  قَالَ سفْيانَ عن ، منصورٍ بن محمد أَخبرنا - ١٣٨
 علَي فَصب ، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَتوضأَ ، علَي أُغْمي قَد فَوجدانِي ، يعودانِي بكْرٍ وأَبو صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا

وَءهضو. 

 
138. ...Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Mən xəstələnmişdim, Allah 
Elçisi � və Əbu Bəkr məni ziyarət etməyə gəlmişdilər. Onlar məni halsız 
vəziyyətdə gördükdə Allah Elçisi � dəstəmaz aldı və dəstəmaz suyundan 
mənim üzərimə səpdi”. 
 

١٠٤ - ابضِ بوِء فَرضالْو 

104-cü fəsil: Dəstəmazın fərzləri1 
 

:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ أَبِيه عن ، الْمليحِ أَبِي عن ، قَتادةَ نع ، عوانةَ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ١٣۹
  .غُلُولٍ من صدقَةً والَ ، طُهورٍ بِغيرِ صالَةً اللَّه يقْبلُ الَ

 
139. ...Əbul-Məlih atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Allah dəstəmazsız namazı, oğurluq maldan da verilmiş 
sədəqəni qəbul etməz”. 
 
 
 

                                                      
1 Fərz - yəni vacib. 
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 الْوضوِء في االعتداُء - ١٠٥

105-ci fəsil: Dəstəmaz alanda həddi aşmaq 
 

 عن ، شعيبٍ بنِ عمرِو عن ، عائشةَ أَبِي بنِ موسى عن ، سفْيانُ حدثَنا:  لَقَا ، يعلَى حدثَنا ، غَيالَنَ بن محمود أَخبرنا - ١٤٠
أَبِيه ، نع هداَء:  قَالَ جج ابِيرإِلَى أَع بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص أَلُهسنِ يوِء عضالْو ، اهوَء فَأَرضالَثًاثَ ثَالَثًا الْو ، كَذَا:  قَالَ ثُمه 

  .وظَلَم وتعدى أَساَء فَقَد هذَا علَى زاد فَمن ، الْوضوُء

 
140. ...Amr ibn Şueyb atasının və babasının � belə dediklərini rəvayət 
etmişdir: “Bir bədəvi Peyğəmbərin � yanına gələrək ona dəstəmaz haqda 
sual verdi. Peyğəmbər � ona (hər bir əzanı) üç dəfə yuyaraq dəstəmazı 
göstərdi və dedi: “Bu, dəstəmazdır. Kim bunun üzərinə bir şey əlavə etsə, 
pislik etmiş, həddi aşmış və zülm etmiş olar”. 
 

١٠٧ - راغِ اَألمبوِء بِإِسضالْو 

106-cı fəsil: Dəstəmazı gözəl şəkildə almaq 
 

:  قَالَ عباسٍ بنِ اِهللا عبيد بن اِهللا عبد حدثَنِي:  قَالَ جهضمٍ أَبو حدثَنا ، حماد حدثَنا ، عربِي بنِ حبِيبِ بن يحيى أَخبرنا - ١٤١
 فَإِنه:  أَشياَء بِثَالَثَة إِالَّ الناسِ دونَ بِشيٍء صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ خصنا ما هواللَّ:  فَقَالَ عباسٍ بنِ اِهللا عبد إِلَى جلُوسا كُنا

  .الْخيلِ علَى الْحمر ننزِي والَ ، الصدقَةَ نأْكُلَ والَ ، الْوضوَء نسبِغَ أَنْ أَمرنا

 
141. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Ubeydullah ibn Abbas � demişdir: 
“Biz Abdullah ibn Abbasın yanında oturmuşduq. O dedi: “Allaha and 
olsun ki, Allah Elçisi � bizi (Peyğəmbərin � nəslindən olanları) digər 
insanlardan yalnız üç şeylə xüsusiləşdirdi: həqiqətən, o, bizə dəstəmazı 
gözəl şəkildə almağı, sədəqə malından yeməməyi və eşşək ilə atı calaq 
etməməyi əmr etdi”. 
 

 قَالَ:  قَالَ عمرٍو بنِ اِهللا عبد عن ، يحيى أَبِي عن ، يِساف بنِ هالَلِ عن ، منصورٍ عن ، جرِير حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ١٤٢
 .الْوضوَء أَسبِغوا:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ

 
142. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr � demişdir: “Allah Elçisi � 
buyurdu: “Dəstəmazı gözəl şəkildə alın”. 
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١٠٧ - ابلِ بي الْفَضف كذَل 

107-ci fəsil: Dəstəmazı gözəl şəkildə almağın fəziləti 
 

 قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، هريرةَ أَبِي عن ، أَبِيه عن ، الرحمنِ عبد بنِ الْعالَِء عنِ ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ١٤٣
 ، الْمساجِد إِلَى الْخطَا وكَثْرةُ ، الْمكَارِه علَى الْوضوِء إِسباغُ:  الدرجات بِه ويرفَع ، الْخطَايا بِه لَّهال يمحو بِما أُخبِركُم أَالَ: 

ظَارتانو الَةالص دعب الَةالص ، كُماطُ فَذَلبالر كُماطُ فَذَلبالر كُماطُ فَذَلبالر. 

 
143. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � dedi: “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 keşiyin-
də durmağa layiq olan işlərdir! Bunlar keşiyində durmağa layiq olan 
işlərdir! Bunlar keşiyində durmağa layiq olan işlərdir!” 
 

١٠٨ - ابثَو نأَ مضوا تكَم رأُم  
108-ci fəsil: Əmr olunduğu kimi dəstəmaz almağın mükafatı 

 
 أَنهم:  الثَّقَفي سفْيانَ بنِ عاصمِ عن ، الرحمنِ عبد بنِ سفْيانَ عن ، الزبيرِ أَبِي عن ، اللَّيثُ حدثَنا ، سعيد بن قُتيبةُ أَخبرنا - ١٤٤
 أَيوب أَبا يا:  عاصم فَقَالَ ، عامرٍ بن وعقْبةُ أَيوب أَبو وعنده معاوِيةَ إِلَى رجعوا ثُم ، وافَرابطُ الْغزو فَفَاتهم السالَسلِ غَزوةَ غَزوا
 إِني ذَلك من أَيسر علَى أَدلُّك ، أَخي ابن يا:  فَقَالَ.  ذَنبه لَه غُفر اَألربعة الْمساجِد في صلَّى من أَنه أُخبِرنا وقَد ، الْعام الْغزو فَاتنا

تعمولَ سساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ صي  :نأَ مضوا تكَم رلَّى ، أُمصا وكَم رأُم رغُف ا لَهم مقَد نلٍ ممع لَكا أَكَذةُ يقْب؟ ع 
 .منع:  قَالَ

 
144. ...Asim ibn Sufyan əs-Səqafi � rəvayət edir ki, onlar (Muaviyənin 
dövründə baş vermiş) Sələsil döyüşündə iştirak etməyib, atlarını sərhəddə 
bağlı saxlamışdılar (sərhəddə məskən salaraq yerləşmişdilər). Onlar bu 
əməllərini günah sayıb peşman halda Muaviyənin yanına qayıtdılar. Əbu 
Əyyub və Uqbə ibn Amir də Muaviyənin yanında idilər. Asim dedi: “Ey 
Əbu Əyyub, bu ilki döyüşü ötürdük. Bizə çatıb ki: “Kim bu dörd məsciddə 
(Məkkə, Mədinə, Qüds və Qubə1) namaz qılarsa, günahları bağışlanar”. 
Əbu Əyyub dedi: “Ey qardaş oğlu, bundan daha asanını sənə xəbər 

                                                      
1 O dövrdə Mədinədən 6 km uzaqlıqda olan yer idi. Sonralar Peyğəmbər � orada məscid 
tikmişdir. 
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verimmi? Həqiqətən, mən Allah Elçisinin � belə buyurduğunu eşitdim: 
“Kim əmr olunduğu kimi gözəl şəkildə dəstəmaz alar, əmr olunduğu kimi 
namaz qılarsa, keçmiş günahları bağışlanar”. Elədirmi, ey Uqbə?” Uqbə 
ibn Amir: “Bəli”- dedi”. 
 

 أَخبر أَبانَ بن حمرانَ سمعت:  قَالَ شداد بنِ جامعِ عن ، شعبةَ عن ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَى عبد بن محمد أَخبرنا - ١٤٥
 وجلَّ عز اللَّه أَمره كَما الْوضوَء أَتم من:  يقُولُ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ عن يحدثُ انَعثْم سمع أَنه الْمسجِد في بردةَ أَبا
، اتلَوفَالص سمالْخ اتا كَفَّارمل نهنيب. 

 

145. ...Osman � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � buyurdu: “Kim Allahın � 
əmr etdiyi şəkildə dəstəmaz alar və beş vaxt namazları qılarsa, bu onun 
üçün (namazların) arasında edilən günahlarına kəffarə olar”. 
 

:  قَالَ عنه اللَّه رضي عثْمانَ أَنَّ ، عثْمانَ ىمولَ حمرانَ عن ، أَبِيه عن ، عروةَ بنِ هشامِ عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ١٤٦
تعمولَ سساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ صا:  يم نرِئٍ مأُ امضوتي ِسنحفَي وَءهضو ، لِّي ثُمصالَةَ يإِالَّ الص رغُف ا لَهم هنيب نيبو 
الَةى الصرى اُألختا حهلِّيصي. 

 

146. ...Rəvayət edilir ki, Osman � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � belə 
buyurduğunu eşitdim: “Kim əmr olunduğu kimi dəstəmaz alar və bu 
dəstəmazını gözəl şəkildə edər, sonra namaz qılarsa, o namazla sonrakı 
namaz arasında olan günahları bağışlanır”. 
 

:  قَالَ صالحٍ بن معاوِيةُ حدثَنا ، سعد ابن هو - اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، إِياسٍ أَبِي بن آدم حدثَنا ، منصورٍ بن عمرو أَخبرنا - ١٤٧
 عمرو سمعت:  يقُولُ الْباهلي أُمامةَ أَبا سمعنا:  قَالُوا زِياد بن نعيم طَلْحةَ وأَبو حبِيبٍ بن مرةُوض عامرٍ بن سلَيم يحيى أَبو أَخبرنِي

نةَ بسبقُولُ عي  :ا:  قُلْتولَ يساِهللا ر فوُء كَيضا:  قَالَ ؟ الْووُء أَمضالْو كإِذَا فَإِن ضوتأْت لْتسفَغ كا ، كَفَّيمهتقَيفَأَن تجرخ 
اكطَايخ ننِ ميب أَظْفَارِك كلامأَنفَإِذَا ، و تضمضم قْتشنتاسو كيرخنم لْتغَسو كهجو كيدينِ إِلَى وفَقَيرالْم تحسمو كأْسر 
لْتغَسو كلَينِا إِلَى رِجيبلْكَع لْتساغْت نم ةامع اكطَايفَإِنْ ، خ تأَن تعضو كهجو لَّهل زلَّ عجو تجرخ نم اكطَايخ موكَي 
كتلَدو كو قَالَ.  أُمةَ أَبامأُم ا:  فَقُلْتو يرمع نةَ بسبع ظُرا انقُولُ مذَا أَكُلُّ ته طَىيي عسٍ فلجم داحا:  فَقَالَ ؟ وأَم اللَّهو لَقَد 
تي كَبِرنا سندي ولا أَجمبِي و نفَقْرٍ م بلَى فَأَكْذولِ عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ، لَقَدو هتعمس ايأُذُن اهعوقَلْبِي و نولِ مسر 

 .ُهللا علَيه وسلَّمصلَّى ا اِهللا

 

147. ...Rəvayət edilir ki, Amr ibn Abəsə � demişdir: “Mən dedim: “Ey 
Allahın Elçisi, dəstəmaz necə alınır?” O buyurdu: “O ki qaldı dəstəmaz 
almağa, həqiqətən, dəstəmaz alaraq əllərini təmizləyib yuduqda sənin 
günahların barmaq uclarından və dırnaqlarından çıxır. Ağzını və burnunu 
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yaxaladıqda, üzünü və əllərini dirsəklərə qədər yuduqda, başına məsh 
çəkdikdə və ayaqlarını topuqlara qədər yuduqda bütün xətaların yuyulur.1 
Əgər sən Allaha � səcdə etsən, anan səni doğduğu gündəki kimi - 
günahların olmaz”. Əbu Umamə deyir: “Mən dedim: “Ey Amr ibn Abəsə, 
dediyinə fikir ver! Bunların hamısı bir məclisdəmi deyildi?” O dedi: 
“Allaha and olsun, yaşım çoxalıb və əcəlim də yaxınlaşıb. Allah Elçisindən 
� yalan danışmağıma ehtiyac yoxdur. Mən bunu öz qulaqlarımla eşit-
mişəm və qəlbim bunu Allah Elçisindən � əzbərləmişdir”. 
 

  الْوضوِء من الْفَراغِ بعد الْقَولُ - ١٠۹
109-cu fəsil: Dəstəmaz aldıqdan sonra deyilən söz 

 

 بنِ ربِيعةَ عن ، صالحٍ بن معاوِيةُ حدثَنا:  قَالَ ، الْحبابِ بن زيد حدثَنا:  قَالَ ، الْمروزِي حربٍ بنِ علي بن محمد أَخبرنا - ١٤٨
زِيدي ، نأَبِي ع رِيسإِد الَنِيوالْخ انَ أَبِي وثْمع ، نةَ عقْبنِ عرٍ بامع نِيهالْج ، نع رمنِ عطَّابِ بالْخ يضر اللَّه هنقَالَ:  قَالَ ع 

 ، ورسولُه عبده محمدا أَنَّ وأَشهد اللَّه إِالَّ إِلَه الَ أَنْ أَشهد قَالَ ثُم ، الْوضوَء فَأَحسن توضأَ من:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ
تحفُت ةُ لَهانِيابِ ثَموأَب نالْجلُ ةخدي نا مهاَء أَيش. 

 

148. ...Rəvayət edilir ki, Ömər ibn əl-Xattab � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Kim dəstəmaz alar və bunu gözəl şəkildə edərsə, sonra 
“Şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur və 
şəhadət edirəm ki, Muhəmməd Allahın qulu və elçisidir2”- deyərsə, onun 
üçün Cənnətin səkkiz qapısı açılar və o, hansından istəsə, (oradan 
Cənnətə) daxil olar”. 
 

  الْوضوِء حلْيةُ - ١١٠
110-cu fəsil: Dəstəmazın zinəti (nuru) 

 

 وهو هريرةَ أَبِي خلْف كُنت:  قَالَ حازِمٍ أَبِي عن ، اَألشجعي مالك أَبِي عن ، خليفَةَ ابن وهو فخلَ عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ١٤۹
 لَو هاهنا أَنتم فَروخ بنِي يا:  لي فَقَالَ ؟ وُءالْوض هذَا ما هريرةَ أَبا يا:  فَقُلْت إِبطَيه يبلُغَ حتى يديه يغِسلُ وكَانَ ، للصالَة يتوضأُ
تملع كُما أَنناها هم أْتضوذَا توَء هضالْو ، تعمي سيللخ لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ صلُغُ:  يبةُ تلْينِ حمؤثُ الْميلُغُ حبوُء يضالْو. 

 

149. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hazim � demişdir: “Mən Əbu Hureyranın 
arxasında dayanmışdım. O, namaz üçün dəstəmaz alırdı və əllərini qoltuq 

                                                      
1 Böyük günahlara tövbə olunur. 
2 Transkripsiyası: Əşhədu ən lə: ilə:hə illəllah va ənnə Muhəmmədən abduhu və rasu:luhu. 
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altına çatana qədər yudu. Mən dedim: “Ey Əbu Hureyra, bu necə 
dəstəmazdı?” O, mənə dedi: “Ey Fərruxun övladı, siz burdasınınz?!  Mən 
bilsəydim ki, siz burdasınız bu cür dəstəmaz almazdım. Mənim dostumun 
(yəni Peyğəmbərin) � belə dediyini eşitmişəm: “Möminin zinəti (nuru) 
dəstəmaz aldığı yerlərə qədər olacaq”. 
 

 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، هريرةَ أَبِي عن ، أَبِيه عن ، الرحمنِ دعب بنِ الْعالَِء عنِ ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ١٥٠
جرإِلَى خ ةرقْبفَقَالَ الْم  :الَمالس كُملَيع ارمٍ دقَو نِنيمؤا ، مإِناَء إِنْ وش اللَّه قُونَ بِكُمالَح ، تددو يأَن قَد تأَيا رنانوا قَالُوا.  إِخي 

 اِهللا رسولَ يا:  قَالُوا.  الْحوضِ علَى فَرطُهم وأَنا بعد يأْتوا لَم الَّذين وإِخوانِي أَصحابِي أَنتم بلْ:  قَالَ ؟ إِخوانك أَلَسنا ، اِهللا رسولَ
، فكَي رِفعت ني مأْتي كدعب نم كتقَالَ ؟ أُم  :تأَيأَر لٍ كَانَ لَوجرلٌة لخي لَةٌ غُرجحي ملٍ فيمٍ خهمٍ بهأَالَ د رِفعي لَهيقَالُوا ؟ خ 
 .الْحوضِ علَى طُهمفَر وأَنا الْوضوِء من محجلني غُرا الْقيامة يوم يأْتونَ فَإِنهم:  قَالَ.  بلَى: 

 

150. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � qəbiris-
tanlığa tərəf çıxdı və dedi: “Salam olsun sizə, (bu) diyarın mömin sakinləri! 
Allah istəsə, biz də sizə qovuşacağıq. Mən qardaşlarımı görmək istəyər-
dim”. Səhabələr soruşdular: “Ey Allahın Elçisi, biz sənin qardaşların 
deyilikmi?” Peyğəmbər � buyurdu: “Əksinə, siz mənim səhabələrimsiniz. 
Qardaşlarım isə hələ (dünyaya) gəlməmiş kimsələrdir. Mən onları hovu-
zun ətrafında qarşılayacağam”. Səhabələr soruşdular: “Ey Allahın Elçisi, 
hələ (dünyaya) gəlməmiş kimsələrin sənin ümmətindən olduğunu necə 
tanıyacaqsan?” 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!”- deyə cavab verdilər. Peyğəmbər � 
buyurdu: “Heç şübhəsiz ki, onlar da dəstəmaz aldıqlarına görə Qiyamət 
günü üzləri parlaq, əlləri və ayaqları nurlu halda (məhşərə) gələcəklər. 
Mən onları Hovuzun yanında qarşılayacam”. 
 

١١١ - ابابِ بثَو نم نسوَء أَحضالْو لَّى ثُمنِ صيتكْعر  
111-ci fəsil: Gözəl şəkildə dəstəmaz alıb iki rükət namaz qılanın mükafatı 

 

 حدثَنا:  قَالَ ، صالحٍ بن معاوِيةُ حدثَنا:  قَالَ ، الْحبابِ بن زيد حدثَنا قَالَ:  الْمسروقي الرحمنِ عبد بن موسى أَخبرنا - ١٥١
 قَالَ الْجهنِي عامرٍ بنِ عقْبةَ عن ، الْحضرمي نفَيرٍ بنِ جبيرِ عن ، عثْمانَ وأَبِي الْخوالَنِي إِدرِيس أَبِي عن ، الدمشقي يزِيد بن ربِيعةُ

  .الْجنةُ لَه وجبت ووجهِه بِقَلْبِه علَيهِما يقْبِلُ ركْعتينِ صلَّى ثُم ، الْوضوَء فَأَحسن توضأَ من:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ: 
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151. ...Rəvayət edilir ki, Uqbə ibn Amir əl-Cuhəni � demişdir: “Allah Elçisi 
� belə buyurdu: “Kim dəstəmaz alarsa və bunu gözəl şəkildə yerinə 
yetirərsə, sonra qəlbi və üzü ilə yönələrək iki rükət namaz qılarsa, Cənnət 
ona vacib olar”. 
 

١١٢ - ابا بم قُضنوَء يضالْو مالَ او قُضنوَء يضالْو نذْيِ مالْم  
112-ci fəsil: Məzinin dəstəmazı pozub-pozmaması 

 
 رجالً كُنت:  علي قَالَ:  قَالَ الرحمنِ عبد أَبِي عن ، حصنيٍ أَبِي عن ، عياشٍ بنِ بكْرِ أَبِي عن ، السرِي بن هناد أَخبرنا - ١٥٢
 فَسأَلَه.  سلْه:  جنبِي إِلَى جالسٍ لرجلٍ فَقُلْت ، أَسأَلَه أَنْ فَاستحييت - تحتي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي ابنةُ وكَانت - ، مذَّاًء
 .الْوضوُء فيه:  فَقَالَ

 
152. ...Rəvayət edilir ki, Əli � demişdir: “Məndən tez-tez məzi gəlirdi. 
Peyğəmbərin � qızı ilə evli olduğuma görə ona bu sualı verməyə həya 
edirdim. Yanımda oturan bir nəfərə dedim: “Ondan soruş!” O da soruşdu, 
Peyğəmbər � də dedi: “Belə olduqda dəstəmaz almaq lazımdır!”   
 

:  للْمقْداد قُلْت:  قَالَ عنه اللَّه رضي علي عن ، أَبِيه عن ، عروةَ بنِ هشامِ عن ، جرِير أَخبرنا ، إِبراهيم بن اقإِسح أَخبرنا - ١٥٣
 وابنته ذَلك عن أَسأَلَه أَنْ أَستحي فَإِني ؛ ذَلك عن ه وسلَّمصلَّى اُهللا علَي النبِي فَسلِ - يجامع ولَم ، فَأَمذَى بِأَهله الرجلُ بنى إِذَا

 .للصالَة وضوَءه ويتوضأُ ، مذَاكريه يغِسلُ:  فَقَالَ فَسأَلَه -  تحتي

 
153. ...Rəvayət edilir ki, Əli � demişdir: “Mən Miqdada dedim: “Bir kişi 
zövcəsi ilə oynaşar və yaxınlıq etməzsə, (cinsi orqanından) məzi gələrsə, nə 
etməlidir?” Bu sualı Peyğəmbərə � ver, mən onun qızı ilə evli olduğuma 
görə ona bu sualı verməyə həya edirəm”. Miqdad ona sual verdikdə, o 
dedi: “Cinsi orqanını yusun, namaz üçün aldığı dəstəmaz kimi dəstəmaz 
alsın”. 
 

 رجالً كُنت:  قَالَ عليا أَنَّ ، أَنسٍ بنِ عائشِ عن ، عطَاٍء عن ، عمرٍو عن ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن قُتيبةُ أَخبرنا - ١٥٤
 .الْوضوُء ذَلك من يكْفي:  فَقَالَ عندي ابنته أَجلِ من صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ يسأَلُ ياسرٍ بن عمار فَأَمرت مذَّاًء

 
154. ...Rəvayət edilir ki, Əli � demişdir: “Məndən tez-tez məzi gəlirdi. 
Allah Elçisinin � qızı mənim həyat yoldaşım olduğu üçün Ammər ibn 
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Yasirə bunu Allah Elçisindən � soruşmasını dedim. Peyğəmbər � dedi: 
“Dəstəmaz almaq buna kifayət edir”.1 
 

 ، نجِيحٍ أَبِي ابنِ عنِ ، اسمِالْقَ بن روح حدثَنا ، زريعٍ بن يزِيد حدثَنا:  قَالَ ، أُميةُ أَخبرنا:  قَالَ اِهللا عبد بن عثْمانُ أَخبرنا - ١٥٥
نطَاٍء عع ، ناسِ عنِ إِييفَةَ بلخ ، نعِ عافنِ ريجٍ بدا أَنَّ ، خيلع را أَمارمأَلَ أَنْ عسولَ يساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عنِ صذْيِ عالْم 

 .ضأُويتو مذَاكريه يغِسلُ:  فَقَالَ

 
155. ...Rafi ibn Xadic � rəvayət edir ki, Əli Ammərdən xahiş etdi ki, Allah 
Elçisindən � məzi haqda soruşsun. Allah Elçisi � də belə cavab verdi: 
“Cinsiyyət üzvünü yusun və dəstəmaz alsın!”2 
 

 بنِ الْمقْداد عنِ ، يسارٍ بنِ سلَيمانَ عن ، النضرِ أَبِي عن ، أَنسٍ ابن وهو مالك عن ، يالْمروزِ اِهللا عبد بن عتبةُ أَخبرنا - ١٥٦
دوا أَنَّ ، اَألسيلع هرأَلَ أَنْ أَمسولَ يساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عنِ صلِ عجا إِذَا الرند نم هلأَه جرفَخ هنم ذْياذَا الْمم هلَيفَإِنَّ -  ؟ ع 
 فَلْينضح ذَلك أَحدكُم وجد إِذَا:  فَقَالَ ذَلك عن صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ فَسأَلْت - أَسأَلَه أَنْ أَستحي وأَنا ابنته عندي
هجأْ فَرضوتيو ووَءهض الَةلصل. 

 
156. ...Miqdad ibn əl-Əsvəd � rəvayət edir ki, Əli ona dedi ki, Allah 
Elçisindən � zövcəsi ilə (cinsi əlaqə olmadan) oynaşan və bu zaman 
özündən məzi ifraz olan kişinin nə edəcəyi haqda soruşsun. Əli dedi: 
“Allah Elçisinin � qızı məndə ərdə idi və mən bunu ondan soruşmağa 
həya edirdim”. Miqdad dedi: “Mən Allah Elçisindən � bu haqda 
soruşdum. O dedi: “Sizdən biriniz övrət yerində bir şey görsə, qoy övrət 
yerini yusun və namaz üçün aldığı dəstəmaz kimi dəstəmaz alsın”.  
 

١٥٧ - نرباأَخ دمحم نب دبلَى عا:  قَالَ ، اَألعثَندح خالد ، نةَ عبعنِي:  قَالَ شربانُ أَخملَيقَالَ س  :تعما سرذنم ، نع دمحم 
 بن الْمقْداد فَأَمرت - فَاطمةَ أَجلِ من - الْمذْيِ عنِ مصلَّى اُهللا علَيه وسلَّ النبِي أَسأَلَ أَنْ استحييت:  قَالَ علي عن ، علي بنِ

دواَألس أَلَهفَقَالَ فَس  :يهوُء فضالْو. 
 
157. ...Rəvayət edilir ki, Əli � demişdir: “Mən Peyğəmbərdən � məzi 
haqda soruşmağa həya etdim, çünki Fatimə ilə evli idim. Miqdad ibn əl-
Əsvədə dedim ki, o soruşsun. O soruşduqda Peyğəmbər � dedi: “Belə 
olduqda dəstəmaz almaq lazımdır!” 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
2 Hədis zəifdir. 
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١١٣ - ابوِء بضالْو نم طائلِ الْغوالْبو  
113-cü fəsil: Böyük və kiçik subaşına çıxdıqdan sonra dəstəmaz almaq 

 
:  قَالَ يحدثُ حبيشٍ بن زِر سمع أَنه ، عاصمٍ عن ، شعبةُ حدثَنا ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَى عبد بن محمد أَخبرنا - ١٥٨
تيالً أَتجى رعدانَ يفْوص نالٍ بسع  :تدلَى فَقَعع ابِهب ، جرا:  فَقَالَ فَخم كأْن؟ ش قُلْت  :أَطْلُب لْمكَةَ إِنَّ:  قَالَ.  الْعالَئالْم 
عضا تهتنِحبِ أَجطَاللْمِ لا الْعا رِضبِم طْلُبفَقَالَ.  ي  :نع ٍء أَييأَلُ شس؟ ت نِ:  قُلْتنِ عفَّيا:  قَالَ.  الْخا إِذَا كُنكُن عولِ مساِهللا ر 

لَيلَّى اُهللا عصلَّمسو ي هفَرٍ فا سنرالَ أَنْ أَم هزِعنإِالَّ ثَالَثًا ن نم ةابنج ، نلَكو نم طلٍ غَائوبمٍ وونو. 
 
158. ...Rəvayət edilir ki, Zirr ibn Hubeyş � demişdir: “Mən Safvən ibn 
Assalın yanına gedib qapısının ağzında oturdum. O çıxıb dedi: “Nə lazım-
dır?” Mən dedim: “Elm tələb etmək üçün (gəlmişəm)”. O dedi: “Həqiqə-
tən, mələklər elm tələb edənin əməlinə razılıq olaraq qanadlarını elm 
tələbəsinin ayaqları altına qoyurlar”. Sonra dedi: “Sən hansı məsələ haqda 
soruşmaq istəyirsən?” Mən dedim: “Xuflar haqda”. O dedi: “Biz Allah 
Elçisi � ilə bir yerdə səfərdə ikən, o, bizə cənabət halından başqa, böyük və 
kiçik subaşı, həmçinin yatmaq daxil olmaqla üç gün xufları çıxartmamağı 
əmr etdi”. 
 

  الْغائط من الْوضوُء - ١١٤
114-cü fəsil: Böyük subaşına çıxdıqdan sonra dəstəmaz almaq 

 
:  قَالَ زِر عن ، عاصمٍ عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، زريعٍ بن يزِيد حدثَنا:  قَاالَ مسعود بن وإِسماعيلُ علي بن عمرو أَخبرنا - ١٥۹

 من ولَكن ، جنابة من إِالَّ ثَالَثًا ننزِعه الَ أَنْ أَمرنا سفَرٍ في صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ مع كُنا إِذَا اكُن:  عسالٍ بن صفْوانُ قَالَ
طلٍ غَائوبمٍ وونو. 

 
159. ...Rəvayət edilir ki, Safvən ibn Assəl � demişdir: “Biz Allah Elçisi � ilə 
bir yerdə səfərdə ikən, o, bizə cənabət halından başqa, böyük və kiçik 
subaşı, həmçinin yatmaq daxil olmaqla üç gün xufları çıxartmamağı əmr 
etdi”.  
 

  الريحِ من الْوضوُء - ١١٥
115-ci fəsil: Yel çıxdıqdan sonra dəstəmaz almaq 

 
:  قَالَ الزهرِي حدثَنا:  قَالَ ، سفْيانَ عن ، منصورٍ بن محمد وأَخبرنِي) ح( الزهرِي عنِ ، سفْيانَ عن ، تيبةُقُ أَخبرنا - ١٦٠
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 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي إِلَى شكي:  قَالَ زيد بن اِهللا عبد وهو عمه عن ، تميمٍ بن وعباد ، الْمسيبِ ابن:  يعنِي سعيد أَخبرنِي
 .صوتا يسمع أَو رِحيا يجِد حتى ينصرِف الَ:  قَالَ الصالَة في الشيَء يجِد الرجلُ

 
160. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Zeyd � demişdir: “Bir kişi namaz 
vaxtı özündə bəzi şeylər hiss etməsi (yelin çıxıb-çıxmaması) haqda 
Peyğəmbərə � şikayət etdi. Peyğəmbər � dedi: “İy hiss etmədikcə və səs 
eşitmədikcə, (namazdan) çıxmasın!”  
 

  النومِ من الْوضوِء - ١١٦
116-cı fəsil: Yuxudan oyandıqdan sonra əlləri yumaq 

 
 أَبِي عن ، الزهرِي عنِ ، معمر حدثَنا:  قَالَ ، زريعٍ بن يزِيد حدثَنا:  قَاالَ مسعدةَ بن وحميد مسعود بن إِسماعيلُ أَخبرنا - ١٦١
 حتى اِإلناِء في يده يدخلْ فَالَ منامه من أَحدكُم استيقَظَ إِذَا:  قَالَ علَيه وسلَّمصلَّى اُهللا  اِهللا رسولَ أَنَّ ، هريرةَ أَبِي عن ، سلَمةَ
 .يده باتت أَين يدرِي الَ فَإِنه ؛ مرات ثَالَثَ علَيها يفْرِغَ

 
161. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � buyurdu: “Heç kim 
yuxudan oyandıqda əlini üç dəfə yumadıqca, su qabına salmasın. 
Həqiqətən, o yatdıqda əlinin gecə harada olduğunu bilmir”. 
 

١١٧ - اباسِ بعالن  
117-ci fəsil: Mürgüləmək 

 
 اللَّه رضي عائشةَ عن ، أَبِيه عن ، عروةَ بنِ هشامِ عن ، أَيوب عن ، ارِثالْو عبد حدثَنا:  قَالَ ، هالَلٍ بن بِشر أَخبرنا - ١٦٢
 الَ وهو نفِْسه علَى يدعو لَعلَّه ، فَلْينصرِف الصالَة في وهو الرجلُ نعس إِذَا:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَت عنها

 .يدرِي
 
162. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Sizdən birinizi namazda mürgü tutsa, namazdan uzaqlaşsın. O, özü də 
bilmədən özünə qarşı bəd dua edə bilər”. 
 

  الذَّكَرِ مس من الْوضوِء - ١١٨
118-ci fəsil: Övrət yerinə toxunduqdan sonra dəstəmaz almaq 
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 الْقَاسمِ ابنِ عنِ ، أَسمع وأَنا علَيه قراَءةً ، مسكنيٍ بن والْحارِثُ) ح( مالك أَنبأَنا ، معن حدثَنا ، اِهللا عبد بن هارونُ أَخبرنا - ١٦٣
 مروانَ علَى دخلْت:  يقُولُ الزبيرِ بن عروةَ سمع أَنه ، حزمٍ بنِ عمرِو بنِ محمد بنِ بكْرِ أَبِي بنِ اِهللا عبد عن ، مالك ناأَنبأَ:  قَاالَ
:  مروانُ فَقَالَ.  ذَلك علمت ما عروةُ فَقَالَ.  الْوضوُء الذَّكَرِ مس من:  مروانُ فَقَالَ.  الْوضوُء منه يكُونُ ما فَذَكَرنا الْحكَمِ بنِ

 .فَلْيتوضأْ ذَكَره أَحدكُم مس إِذَا:  يقُولُ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ سمعت أَنها ، صفْوانَ بِنت بسرةُ أَخبرتنِي
 
163. ...Rəvayət edilir ki, Urva ibn əz-Zubeyr � demişdir: “Mərvan ibn əl-
Həkəmin yanına daxil oldum. Hansı şeylərə görə dəstəmaz alınması haqda 
bir-birimizlə danışdıq. Mərvan dedi: “Övrət yerinə toxunduqdan sonra 
dəstəmaz alınır”. Urva dedi: “Bunu bilmirdim”. Mərvan dedi: “Bunu mənə 
Busra bint Safvan xəbər verərək demişdir: “Mən Allah Elçisinin � belə 
buyurduğunu eşitdim: “Sizdən biriniz övrət yerinə toxunduqda dəstəmaz 
alsın”. 
 

 بن اِهللا عبد أَخبرنِي:  قَالَ الزهرِي عنِ ، شعيبٍ عن ، سعيد بن انُعثْم حدثَنا:  قَالَ ، الْمغرية بنِ محمد بن أَحمد أَخبرنا - ١٦٤
 إِذَا الذَّكَرِ مس نم يتوضأُ أَنه الْمدينة علَى إِمارته في مروانُ ذَكَر:  يقُولُ الزبيرِ بن عروةَ سمع أَنه ، حزمٍ بنِ عمرِو بنِ بكْرِ أَبِي

 سمعت أَنها صفْوانَ بِنت بسرةُ أَخبرتنِي:  مروانُ فَقَالَ مسه من علَى وضوَء الَ:  وقُلْت ، ذَلك فَأَنكَرت ، بِيده الرجلُ إِلَيه أَفْضى
 فَلَم:  عروةُ قَالَ الذَّكَرِ مس من ويتوضأُ:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَقَالَ منه يتوضأُ ما رذَكَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ

 الَّذي بِمثْلِ بسرةُ إِلَيه فَأَرسلَت ، مروانَ تحدثَ عما فَسأَلَها بسرةَ إِلَى فَأَرسلَه حرسه من رجالً دعا حتى مروانَ أُمارِي أَزلْ
 .مروانُ عنها حدثَنِي

 
164. ...Urva ibn əz-Zubeyr � demişdir: “Mədinədə əmirlik etdiyi vaxt-
larda Mərvan dedi: “Bir kişi əli ilə övrət yerinə toxunsa, buna görə 
dəstəmaz almalıdır”. Mən ona etiraz edərək dedim: “Öz övrət yerinə 
toxunanın dəstəmaz almasına ehtiyac yoxdur”. Mərvan dedi: “Busra bint 
Safvan mənə xəbər verdi ki, o, Allah Elçisinin � nəyin səbəbi ilə dəstəmaz 
alınması haqqında belə dediyini eşitmişdir: “Övrət yerinə toxunan 
dəstəmaz almalıdır”. Urva deyir: “Mən bu məsələdə Mərvanla hələ də 
mübahisə edirdim, Mərvan da Busranın yanına adam göndərdi. Busra da 
Mərvanın dediyi kimi eyni şeyi (o adama deyərək onu geri) göndərdi”. 
  

١١۹ - ابب كروِء تضالْو نم كذَل  
119-cu fəsil: Övrət yerinə toxunanın dəstəmaz almaması 
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 حتى وفْدا خرجنا:  قَالَ أَبِيه عن ، علي بنِ طَلْقِ بنِ قَيسِ عن ، بدرٍ بن اِهللا عبد حدثَنا:  قَالَ ، مالَزِمٍ عن ، هناد أَخبرنا - ١٦٥
 ، اِهللا رسولَ يا:  فَقَالَ بدوِي كَأَنه رجلٌ جاَء الصالَةَ قَضى فَلَما ، معه وصلَّينا فَبايعناه ى اُهللا علَيه وسلَّمصلَّ اِهللا رسولِ علَى قَدمنا

 .منك بِضعةٌ أَو منك مضغةٌ إِالَّ هو وهلْ:  قَالَ ؟ الصالَة في ذَكَره مس رجلٍ في ترى ما
 
165. ...Qeys ibn Talq ibn Əli atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: “Biz 
heyət olaraq Allah Elçisinin � yanına gəldik, ona beyət etdik və onunla 
birlikdə namaz qıldıq. Namaz qurtarandan sonra bədəviyə oxşar bir kişi 
gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi, namazda övrət yerinə toxunan adam haqda 
nə deyirsən?” Peyğəmbər � dedi: “O, səndən bir ət parçası və ya bir hissə 
deyilmi?!” 
 

١٢٠ -  اببكروِء تضالْو نم سلِ مجالر هأَترام نرِ مغَي ةوهش  
120-ci fəsil: Zövcəsinə şəhvətsiz toxunan kişinin dəstəmaz almaması 

 
 عنِ ، الْقَاسمِ بنِ الرحمنِ عبد عن ، الْهاد ابن أَنبأَنا:  قَالَ اللَّيث عنِ ، شعيبٍ عن ، الْحكَمِ بنِ اِهللا عبد بن محمد أَخبرنا - ١٦٦

 إِذَا حتى ، الْجنازة اعتراض يديه بين لَمعترِضةٌ وإِني لَيصلِّي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ نْإِ:  قَالَت عائشةَ عن ، الْقَاسمِ
ادأَنْ أَر روتنِي يسم هلبِرِج. 

 
166. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Cənazə uzadıldığı kimi mən 
də Allah Elçisinin � qarşısında uzanar, o da namaz qılardı. Vitr namazını1 
qılmaq istədikdə isə (oyatmaq üçün) mənə ayağı ilə toxunardı”. 
 

 عائشةَ عن ، يحدثُ محمد بن الْقَاسم سمعت:  قَالَ اِهللا عبيد عن ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن يعقُوب أَخبرنا - ١٦٧
قَالَت  :ونِي لَقَدمتأَيةً ررِضتعم نيب يدولِ يساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ صسراِهللا و لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علِّي صصفَإِذَا ي ادأَنْ أَر 

دجسي زغَم يرِجا لهتممفَض إِلَي ، ثُم دجسي. 
 
167. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � qarşı-
sında uzanardım, Allah Elçisi � isə namaz qılardı. Səcdə etmək istədikdə 
ayağıma toxunar, mən də ayaqlarımı özümə tərəf çəkərdim. Sonra isə o, 
səcdə edərdi”. 
 

                                                      
1 Vitr namazı – İşadan Sübhə qədər olan vaxtda qılınan tək rükətli namaz. 
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صلَّى اُهللا  اِهللا رسولِ يدي بين أَنام كُنت:  قَالَت عائشةَ عن ، سلَمةَ أَبِي عن ، النضرِ أَبِي عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ١٦٨
لَّمسو هلَيع الَيرِجي وف هلَتبفَإِذَا ، ق دجنِي سزغَم تضفَقَب لَيفَإِذَا ، رِج ا قَاممهطْتسب ، وتيالْبو ذئموي سا لَييهف ابِيحصم. 

 
168. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən Peyğəmbərin � önündə 
yatdıqda ayaqlarım onun qibləsi tərəfdə idi. O, səcdəyə getdikdə ayağıma 
toxunar və mən də ayaqlarımı yığardım. O, qiyama 1  qalxdıqda mən 
ayaqlarımı uzadardım. O vaxtlar evlərdə qəndil2 yox idi”. 
 

 عن ، عمر بنِ اِهللا عبيد عن ، أُسامةَ وأَب حدثَنا:  قَاالَ لَه واللَّفْظُ الْفَرجِ بن ونصير الْمبارك بنِ اِهللا عبد بن محمد أَخبرنا - ١٦۹
دمحنِ مى بيحنِ يانَ ببنِ ، حجِ عراَألع ، نةَ أَبِي عريره ، نةَ عشائع يضر ا اللَّههنع قَالَت  :تفَقَد بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص 
ذَات لَةلْ لَيعفَجت هي أَطْلُبدبِي تقَعي فَودلَى يع هيما قَدمهو انتوبصنم وهو اجِدقُولُ سوذُ:  يأَع اكبِرِض نم كطخس ، 

كافَاتعبِمو نم كتقُوبوذُ ، عأَعو بِك كني الَ مصاًء أُحثَن كلَيع تا أَنكَم تيلَى أَثْنع فِْسكن. 

 
169. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Bir dəfə gecə vaxtı Peyğəm-
bərin � olmadığını hiss edib əlimlə onu axtarmağa başladım. Əlim onun 
ayaqlarına dəydi. Onun ayaqları dikili vəziyyətdə səcdə halında idi və belə 
dua edirdi: “Sənin qəzəbindən razılığına, cəzandan əfvinə sığınıram! 
Səndən Sənə pənah aparıram! Mən Səni (layiqincə) tərif edə bilmərəm. Sən 
Özün Özünü tərif etdiyin kimisən!3” 
 

١٢١ - ابب كروِء تضالْو نم لَةالْقُب 

121-ci fəsil: Qadını öpdükdən sonra dəstəmaz almamaq 
 

 عائشةَ عن ، التيمي إِبراهيم عن ، روقٍ أَبو أَخبرنِي:  قَالَ سفْيانَ عن ، سعيد بنِ يحيى عن ، الْمثَنى بن محمد أَخبرنا - ١٧٠
يضر ا اللَّههنأَنَّ:  ع بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَ كَانَ صلُيب ضعب اجِهوأَز ، لِّي ثُمصالَ يأُ وضوتو قَالَ .يأَب دبنِ عمحالر  :سي لَيف 

  مرسالً كَانَ وإنْ الْحديث هذَا من أَحسن حديثٌ البابِ هذَا

 
170. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � belə demişdir: “Peyğəmbər � 
zövcələrindən bəzilərini öpdükdən sonra dəstəmaz almadan namaz 

                                                      
1 Qiyam – namazda ayaq üstə durmaqdır. 
2 Şam kimi istifadə etmək üçün asma lampa. 
3 Transkripsiyası: Əu:zu birida:kə min səxatikə va bimu'a:fə:tikə min uqu:bətikə va əu:zu bikə 
minkə, lə: uhsi: sənə:ən aleykə əntə kəmə əsneytə alə: nəfsik! 
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qılardı”. Əbu Abdur-Rahmən (ən-Nəsəi) deyir: “Səhabənin sözü olsa da, 
bu məsələdə bu hədisdən daha yaxşı hədis görmədim”. 
 

١٢٢ - ابوِء بضا الْومم ترغَي ارالن 

122-ci fəsil: Odda bişən şeyləri yedikdən sonra dəstəmaz almaq1 
 

 ، الْعزِيزِ عبد بنِ عمر عن ، الزهرِي عنِ ، معمر حدثَنا:  قَاالَ الرزاقِ وعبد إِسماعيلُ أَخبرنا ، إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ١٧١
نع يماهرنِ إِبب دبنِ اِهللا عب قَارِظ ، نةَ أَبِي عريرقَالَ ه  :تعمولَ سساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ صئُوا:  يضوا تمم تسم ارالن. 

 
171. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitdim: “Odda bişən bir şeyi yedikdən sonra dəstəmaz 
alın”. 
 

 بن عمر أَنَّ ، الزهرِي عنِ ، الزبيدي حدثَنِي:  قَالَ حربٍ ابن:  يعنِي محمد حدثَنا:  قَالَ ، الْملك عبد بن هشام أَخبرنا - ١٧٢
دبزِيزِ عالْع هربأَنَّ ، أَخ بعاِهللا د نب قَارِظ هربا أَنَّ ، أَخةَ أَبريرقَالَ ه  :تعمولَ سساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ صئُوا:  يضوا تمم 

تسم ارالن. 

 
172. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitdim: “Odda bişən bir şeyi yedikdən sonra dəstəmaz 
alın”. 
 

 عن ، ربِيعةَ بنِ جعفَرِ عن ، أَبِي حدثَنِي:  قَالَ مضرٍ ابن وهو بكْرٍ بن إِسحاق حدثَنا:  قَالَ ، سلَيمانَ بن الربِيع أَخبرنا - ١٧٣
 يتوضأُ هريرةَ أَبا رأَيت:  قَالَ قَارِظ بنِ إِبراهيم بنِ اِهللا عبد عن ، الْعزِيزِ عبد بنِ عمر عن ، مسلمٍ بنِ محمد عن ، دةَسوا بنِ بكْرِ
 مست مما بِالْوضوِء يأْمر صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ سمعت نيإِ ، منها فَتوضأْت أَقط أَثْوار أَكَلْت:  فَقَالَ الْمسجِد ظَهرِ علَى
ارالن. 

 
173. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn İbrahim ibn Qariz � demişdir: “Əbu 
Hureyranın məscidin arxasında dəstəmaz aldığını gördüm. O dedi: 
“Bişmiş pendir yemişəm, ona görə dəstəmaz alıram, çünki Allah Elçisinin 
� odda bişmiş bir şeyi yedikdən sonra dəstəmaz almağı əmr etməsini 
eşitmişəm“. 
 

                                                      
1 Bu fəsildə olan hədislərin hökmü digər hədislərlə nəsx olunmuş, yəni hökmü ləğv edilmişdir. 
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:  قَالَ الْمعلِّمِ حسينٍ عن ، أَبِي حدثَنا:  لَقَا ، الْوارِث عبد بن الصمد عبد حدثَنا:  قَالَ ، يعقُوب بن إِبراهيم أَخبرنا - ١٧٤
 ابن قَالَ:  يقُولُ حنطَبٍ بنِ اِهللا عبد بن الْمطَّلب سمع أَنه ، اَألوزاعي عمرٍو بنِ الرحمنِ عبد عن ، كَثريٍ أَبِي بن يحيى حدثَنِي
 أَنَّ الْحصى هذَا عدد أَشهد:  فَقَالَ حصى هريرةَ أَبو فَجمع ، مسته النار َألنَّ حالَالً اِهللا كتابِ في أَجِده طَعامٍ من أَتوضأُ:  عباسٍ
 .النار مست مما توضئُوا:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ

 
174. ...Rəvayət edilir ki, Muttalib ibn Abdullah ibn Hantab � demişdir: 
“İbn Abbas belə dedi: “Allahın Kitabında bizə yemək üçün halal etdiyi bir 
şeyə od toxunduqdan sonra yediyinə görə dəstəmazmı alırsan!?” Əbu 
Hureyra bir neçə xırda daş götürüb dedi: “Bu daşların sayı qədər şahidlik 
gətirirəm ki, həqiqətən, Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: “Od toxunan bir 
şeyi yedikdən sonra dəstəmaz alın!” 
 

 عبد عن ، جعدةَ بنِ يحيى عن ، ينارٍد بنِ عمرِو عن ، شعبةَ عن ، عدي أَبِي ابن حدثَنا:  قَالَ ، بشارٍ بن محمد أَخبرنا - ١٧٥
 .النار مست مما توضئُوا:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، هريرةَ أَبِي عن ، عمرٍو بنِ اِهللا

 
175. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Od 
toxunan bir şeyi yedikdən sonra dəstəmaz alın!” 
 

 جعدةَ بنِ يحيى عن ، دينارٍ بنِ عمرِو عن ، شعبةَ عن ، عدي أَبِي ابن أَنبأَنا:  قَاالَ بشارٍ بن ومحمد علي بن عمرو أَخبرنا - ١٧٦
، نع دبنِ اِهللا عرٍو بمقَالَ ع دمحم  :الْقَارِي ، نأَبِي ع وبقَالَ:  قَالَ أَي بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عئُوا صضوا تمم ترغَي ارالن. 

 
176. ... Rəvayət edilir ki, Əbu Əyyub � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Odda bişən bir şey yedikdən sonra dəstəmaz alın!” 
 

 ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، حفْصةَ أَبِي بنِ عمارةَ ابن وهو حرمي حدثَنا:  قَاالَ اِهللا عبد بن وهارونُ سعيد بن اِهللا عبيد أَخبرنا - ١٧٧
نرِو عمنِ عارٍ بينقَالَ د  :ستعى ميحي نةَ بدعثُ جدحي ، نع دبنِ اِهللا عرٍو بمع الْقَارِي ، نةَ أَبِي عولَ أَنَّ ، طَلْحسلَّى  اِهللا رص

لَّمسو هلَيئُوا:  قَالَ اُهللا عضوا تمم ترغَي ارالن. 

 
177. ...Əbu Talha � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Odda 
bişən bir şeyi yedikdən sonra dəstəmaz alın!” 
 

 ابنِ عنِ ، حفْصٍ بنِ بكْرِ أَبِي عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، عمارةَ بن حرمي حدثَنا:  قَالَ ، اِهللا عبد بن هارونُ أَخبرنا - ١٧٨
 .النار أَنضجت مما توضئُوا:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَنَّ ، طَلْحةَ أَبِي عن ، طَلْحةَ أَبِي نِاب عنِ ، شهابٍ

 



Təmizlənmə kitabı                                                                              Sunən ən-Nəsəi 

73 
 

178. ...Əbu Talha � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Odda 
bişib qızarmış bir şey yedikdən sonra dəstəmaz alın!” 
 

 أَبِي بن الْملك عبد أَنَّ ، الزهرِي أَخبرنِي:  قَالَ الزبيدي حدثَنا:  قَالَ ، محمد حدثَنا:  قَالَ ، الْملك عبد بن هشام أَخبرنا - ١٧۹
:  يقُولُ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ سمعت:  قَالَ:  ثَابِت بن زيد أَنَّ ، أَخبره ثَابِت بنِ زيد بن خارِجةَ أَنَّ ، أَخبره بكْرٍ

 .النار مست مما توضئُوا

 
179. ...Rəvayət edilir ki, Zeyd ibn Sabit � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitdim: “Odda bişən bir şeyi yedikdən sonra dəstəmaz 
alın!” 
 

 الرحمنِ عبد بن سلَمةَ أَبا أَنَّ الزهرِي عنِ ، الزبيدي حدثَنا:  قَالَ ، حربٍ ابن حدثَنا:  قَالَ ، الْملك عبد بن هشام أَخبرنا - ١٨٠
هربأَخ ، نانَ يأَبِ عفْينِ سب يدعنِ سسِ بننِ اَألخرِيقٍ بش هأَن هربأَخ ، هلَ أَنخلَى دع ةَ أُمبِيبجِ حوز بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص يهو 
هالَتخ هقَتوِيقًا فَسس ، ثُم قَالَت أْ:  لَهضوا تي ني ابتولَ نَّفَإِ ؛ أُخساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عئُوا:  قَالَ صضوا تمم تسم ارالن. 

 
180. ...Əbu Sufyan ibn Səid ibn əl-Əxnəs ibn Şəqiq � deyir ki, xalası və 
Peyğəmbərin � zövcəsi olan Ummu Həbibənin yanına gəldi. O da ona un 
şorbası verdi, sonra dedi: “Dəstəmaz al, ey bacım oğlu! Həqiqətən, Allah 
Elçisi � belə buyurmuşdur: “Odda bişən bir şeyi yedikdən sonra dəstəmaz 
alın!” 
 

 بنِ جعفَرِ عن ، مضر بن بكْر حدثَنِي : قَالَ مضر بنِ بكْرِ بن إِسحاق حدثَنا:  قَالَ ، داود بنِ سلَيمانَ بن الربِيع أَخبرنا - ١٨١
 بنِ سعيد بنِ سفْيانَ أَبِي عن ، الرحمنِ عبد بنِ سلَمةَ أَبِي عن ، شهابٍ بنِ مسلمِ بنِ محمد عن ، سوادةَ بنِ بكْرِ عن ، ربِيعةَ

 اِهللا رسولَ سمعت فَإِني ؛ توضأْ أُختي ابن يا:  سوِيقًا وشرِب لَه قَالَت صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي زوج حبِيبةَ أُم أَنَّ ، اَألخنسِ
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ صئُوا:  يضوا تمم تسم ارالن. 

 
181. ...Əbu Sufyan ibn Səid ibn əl-Əxnəs � rəvayət edir ki, Peyğəmbərin � 
zövcəsi Ummu Həbibə ona un şorbası yedirtdi və dedi: “Ey bacım oğlu, 
dəstəmaz al! Həqiqətən, mən Allah Elçisinin � belə buyurduğunu 
eşitmişəm: “Odda bişən bir şeyi yedikdən sonra dəstəmaz alın!” 
 

١٢٣ - ابب رتوِء كضا الْومم ترغَي ارالن  
123-cü fəsil: Odda bişmiş bir şey yedikdən sonra dəstəmaz almamaq 
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 بِنت زينب عن ، نِالْحسي بنِ علي عن ، أَبِيه عن ، محمد بنِ جعفَرِ عن ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، الْمثَنى بن محمد أَخبرنا - ١٨٢
ةَ أُملَمس ، نع ةَ أُملَمولَ أَنَّ ، سساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عفًا أَكَلَ صكَت اَءهبِالَلٌ فَج جرإِلَى فَخ الَةالص لَمو سماًء يم. 

 
182. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Sələmə � demişdir: “Allah Elçisi � 
qoyunun qolundan yemişdi. Bu vaxt Bilal gəldi və Peyğəmbər � dəstəmaz 
almadan namaz qıldı”. 
 

 بنِ لَيمانَس عن ، يوسف بنِ محمد عن ، جريجٍ ابن حدثَنا:  قَالَ ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَى عبد بن محمد أَخبرنا - ١٨٣
 يصوم ثُم ، احتالَمٍ غَيرِ من جنبا يصبِح كَانَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، فَحدثَتنِي سلَمةَ أُم علَى دخلْت:  قَالَ يسارٍ

 ولَم الصالَة إِلَى قَام ثُم ، منه فَأَكَلَ مشوِيا جنبا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النيب إِلَى قَربت هاأَن:  حدثَته أَنها الْحديث هذَا مع وحدثَنا
 .يتوضأْ

 
183. ...Rəvayət edilir ki, Süleyman ibn Yəsar � demişdir: “Ummu Sələmə-
nin yanına gəldim və o, mənə hədis danışdı: “Allah Elçisi � pollusiya halı1 
olmadan cənabətli halda sabahlayar və oruc tutardı”. Bununla yanaşı, 
mənə başqa bir hədis də danışdı. Bir dəfə o, Peyğəmbərə � yemək üçün 
qoyunun qızardılmış böyrünü gətirdi. Peyğəmbər � də ondan yedi və 
dəstəmaz almadan namaza durdu”. 
 

 ابنِ عنِ ، يوسف بن محمد حدثَنِي:  قَالَ جريجٍ ابن حدثَنا:  قَالَ ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَى عبد بن محمد أَخبرنا - ١٨٤
 .يتوضأْ ولَم الصالَة إِلَى قَام ثُم ، ولَحما خبزا أَكَلَ ى اُهللا علَيه وسلَّمصلَّ اِهللا رسولَ شهِدت:  قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ ، يسارٍ

 
184. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
çörək və ət yediyinə, sonra dəstəmaz almadan qalxıb namaz qıldığına 
şahid oldum”. 
 

 سمعت:  قَالَ الْمنكَدرِ بنِ محمد عن ، شعيب حدثَنا:  قَالَ ، عياشٍ بن علي حدثَنا:  قَالَ ، منصورٍ بن عمرو أَخبرنا - ١٨٥
ابِرج نب دبكَانَ:  قَالَ اِهللا ع رنِ آخيراَألم نولِ مسلَّى  اِهللا رصلَّمسو هلَياُهللا ع كروِء تضا الْومم تسم ارالن. 

 
185. ...Rəvayət edilir ki, Muhəmməd ibn Munkədir � demişdir: “Mən 
Cabir ibn Abdullahın belə dediyini eşitdim: “Allah Elçisinin � əmr etdiyi 

                                                      
1 Pollusiya – yuxuda ikən qeyri-ixtiyari olaraq məninin, yəni spermanın axması. 
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iki şeydən biri də od toxunan bir şeyi yedikdən sonra dəstəmaz almamaq 
idi”. 
 

  السوِيقِ من الْمضمضةُ - ١٢٤
124-cü fəsil: Un şorbası yedikdən sonra ağzı yaxalamaq 

 
 ، مالك حدثَنِي:  قَالَ الْقَاسمِ بنِا عنِ ، لَه واللَّفْظُ أَسمع وأَنا علَيه قراَءةً ، مسكنيٍ بن والْحارِثُ سلَمةَ بن محمد أَخبرنا - ١٨٦

نى عيحنِ يب يدعس ، نرِ عيشنِ بارٍ بسلَى يونِي مارِثَةَ بأَنَّ ، ح ديوس نب انمعالن هربأَخ  :هأَن جرخ عولِ مساِهللا ر  هلَيلَّى اُهللا عص
لَّمسو امع ربيخ توا إِذَا ىحاِء كَانبهبِالص يهو نى منأَد ربيلَّى خص رصالْع ، ا ثُمعد ادوبِاَألز فَلَم تؤوِيقِ إِالَّ يبِالس رفَأَم بِه يفَثُر 
 .يتوضأْ ولَم لَّىص ثُم ، وتمضمضنا فَتمضمض الْمغرِبِ إِلَى قَام ثُم ، وأَكَلْنا فَأَكَلَ

 
186. ...Rəvayət edilir ki, Suveyd ibn ən-Numan � demişdir: “Xeybərin fəth 
edildiyi ildə Allah Elçisi � ilə yola çıxmışdıq. Səbhə deyilən yerə çatdıqda 
– həmin yer Xeybərin yaxınlığında idi – Peyğəmbər � Əsr namazını qıldı. 
Sonra bizə azuqələri gətirməyi əmr etdi, lakin un şorbasından başqa bir 
şey yox idi. Peyğəmbər � onun bir yerə yığılaraq bişirilməsini əmr etdi. 
Özü də yedi, biz də yedik. Sonra Məğrib namazını qılmaq üçün ayağa 
qalxdı. O, ağzını yaxaladı, biz də ağzımızı yaxaladıq, sonra dəstəmaz 
almadan (yəni dəstəmazı yeniləmədən) namaz qıldı”. 
 

  اللَّبنِ من الْمضمضةُ - ١٢٥
125-ci fəsil: Süd içdikdən sonra ağzı yaxalamaq 

 
صلَّى  النبِي أَنَّ ، عباسٍ ابنِ عنِ ، اِهللا عبد بنِ اِهللا عبيد نع ، الزهرِي عنِ ، عقَيلٍ عن ، اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ١٨٧

لَّمسو هلَياُهللا ع رِبا شنلَب ، ا ثُمعاٍء دبِم ضمضمفَت ، إِنَّ:  قَالَ ثُم ا لَهمسد. 

 
187. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Peyğəmbər � süd içdi, 
sonra da su gətizdirib ağzını yaxaladı və dedi: “Həqiqətən, o, yağlıdır”. 
 

١٢٦ - كْرا ذم وجِبلَ يسا الْغمالَ و هوجِبلُ يرِ غُسإِذَا الْكَاف لَمأَس  
126-cı fəsil: Qüslu vacib edən və vacib etməyənlər, həmçinin İslamı qəbul 

etdikdə kafirin qüsl alması 
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 ، حصينٍ بنِ خليفَةَ عن ، الصباحِ ابن وهو اَألغَر عنِ ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ١٨٨
نسِ عنِ قَيمٍ باصع ، هأَن لَمأَس هربِ فَأَمالني لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عِسلَ أَنْ:  صتغاٍء يرٍ بِمدسو. 

 
188. ...Qeys ibn Asim � rəvayət edir ki, o, İslamı qəbul etdikdə Peyğəmbər 
� ona: “Su və sidr ilə qüsl al!”- deyə əmr etdi. 
 

١٢٧ - ميقْدلِ ترِ غُسإِذَا الْكَاف ادأَنْ أَر سيمل  
127-ci fəsil: İslamı qəbul etmək istəyən kafirin qüsl alması 

 
 انطَلَق الْحنفي أُثَالٍ بن ثُمامةَ إِنَّ:  يقُولُ هريرةَ أَبا سمع أَنه ، سعيد أَبِي بنِ سعيد عن ، اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ١٨۹

 عبده محمدا وأَنَّ ، لَه شرِيك الَ وحده اللَّه إِالَّ إِلَه الَ أَنْ أَشهد:  فَقَالَ الْمسجِد دخلَ ثُم ، فَاغْتسلَ الْمسجِد من قَرِيبٍ نجلٍ إِلَى
ولُهسرا.  وي دمحم ، اللَّها ولَى كَانَ مضِ عاَألر هجو ضغأَب إِلَي نم هِكجو ، فَقَد حبأَص كهجو بأَح وهجا الْوكُلِّه إِنَّ إِلَيو 
لَكينِي خذَتا أَخأَنو ةَ أُرِيدرماذَا الْعى فَمر؟ ت هرشولُ فَبساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص هرأَمأَنْ و رمتعي خمرصت 

 
189. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Sumamə ibn Usəl əl-
Hənəfi məscidin yaxınlığında olan axar su (hövzəsində) qüsl aldı, sonra 
məscidə daxil olub dedi: “Əşhədu əl-lə: ilə:hə illəllah, vahdəhu lə: şəri:kə 
ləh, və ənnə Muhəmmədən abduhu va rasu:luh. Ey Muhəmməd, Allaha 
and olsun ki, yer üzündə sənin üzündən daha çox qəzəbləndiyim üz yox 
idi. Artıq sənin üzün mənə üzlərin hamısından ən sevimli üz oldu. Sənin 
göndərdiyin dəstə məni saxladı. Mən isə ümrə etmək istəyirəm, mənə nəyi 
məsləhət bilirsən?” Peyğəmbər � ona ümrə etməyi əmr etdi”. Hədis 
müxtəsər olaraq nəql edilmişdir. 
 

١٢٨ - ابلَ بسالْغ نم اةاروم رِكشالْم  
128-ci fəsil: Müşriki basdırdıqdan sonra onu basdıranın qüsl alması 

 
 علي عن ، كَعبٍ بن ناجِيةَ سمعت:  قَالَ إِسحاق أَبِي عن ، شعبةُ حدثَنِي:  قَالَ محمد عن ، الْمثَنى بن محمد أَخبرنا - ١۹٠
يضر اللَّه هنع  :هى أَنأَت بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا إِنَّ:  فَقَالَ صبٍ أَبطَال اتفَقَالَ.  م  :اذْهب ارِهقَالَ.  فَو  :هإِن اترِكًا مشم  .

 .اغْتِسلْ:  لي فَقَالَ ، إِلَيه رجعت واريته فَلَما.  فَوارِه اذْهب:  قَالَ

 
190. ...Rəvayət edilir ki, Əli � Peyğəmbərin � yanına gəlib dedi: “Əbu 
Talib öldü”. O dedi: “Get onu basdır!” Əli dedi: “Həqiqətən, o, müşrik 
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olaraq öldü”. Peyğəmbər � dedi: “Get onu basdır!” Mən onu basdırdıqdan 
sonra Peyğəmbərin � yanına qayıtdım və o dedi: “(İndi isə get) qüsl al!” 
 

١٢۹ - ابوبِ بجلِ وسقَى إِذَا الْغالْت انانتالْخ  
129-cu fəsil: Kişi ilə qadının övrət yerləri bir-birinə daxil olduqda qüslun 

vacib olması 
 

 عن ، يحدثُ الْحسن سمعت:  قَالَ قَتادةَ عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَى عبد بن محمد أَخبرنا - ١۹١
 .الْغسلُ وجب فَقَد اجتهد ثُم ، اَألربعِ شعبِها بين جلَس إِذَا:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، هريرةَ أَبِي عن ، رافعٍ أَبِي

 
191. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “(Kişi 
qadının) dörd əzası (ayaqları və qolları) arasında oturar və əlaqədə olarsa, 
artıq ona qüsl vacib olar”. 
  

 قَالَ ، سيون بن عيسى حدثَنا:  قَالَ ، يوسف بن اِهللا عبد حدثَنِي:  قَالَ الْجوزجانِي إِسحاق بنِ يعقُوب بن إِبراهيم أَخبرنا - ١۹٢
 شعبِها بين قَعد إِذَا:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، هريرةَ أَبِي عن ، سريِين ابنِ عنِ ، الْملك عبد بن أَشعثُ حدثَنا: 

 وقَد.  هريرةَ أَبِي عن ، الْحسنِ عنِ ، أَشعثُ والصواب خطَأٌ هذَا:  الرحمنِ عبد بوأَ قَالَ .الْغسلُ وجب فَقَد اجتهد ثُم ، اَألربعِ
 خالد رواه كَما وغَيره ، شميلٍ بن النضر ، شعبةَ عن الْحديثَ روى

 
192. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “(Kişi 
qadının) dörd əzası (ayaqları və qolları) arasında oturar və cəhd edərsə, 
artıq ona qüsl vacib olar”. 
 

  الْمنِي من الْغسلُ - ١٣٠
130-cu fəsil: Məni1 çıxdıqdan sonra qüslun alınması 

 
 بنِ حصينِ عن ، الربِيعِ بنِ الركَينِ عنِ ، حميد بن عبِيدةُ حدثَنا:  قَاالَ لقُتيبةَ واللَّفْظُ حجرٍ بن ليوع سعيد بن قُتيبةُ أَخبرنا - ١۹٣
 فَاغِْسلْ الْمذْي رأَيت إِذَا:  ُهللا علَيه وسلَّمصلَّى ا اِهللا رسولُ لي فَقَالَ مذَّاًء رجالً كُنت:  قَالَ عنه اللَّه رضي علي عن ، قَبِيصةَ
كأْ ، ذَكَرضوتو وَءكضو الَةلصإِذَا ، لو تخاَء فَضِسلْ الْمفَاغْت. 

 
193. ...Rəvayət edilir ki, Əli � demişdir: “Məndən çoxlu məzi gəlirdi. Allah 
Elçisi � mənə dedi: “Əgər sən özündə məzi görsən, övrət yerini yu və 

                                                      
1 Məni – cinsi yaxınlıq zamanı kişilərin cinsiyyət üzvündən xaric olan sperma. 
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namaz üçün dəstəmaz aldığın kimi dəstəmaz al. Məninin axdığını gördük-
də isə qüsl al!” 
 

 أَبو أَنبأَنا ، لَه واللَّفْظُ إِبراهيم بن إِسحاق وأَخبرنا) ح( زائدةَ عن ، الرحمنِ عبد أَنبأَنا:  قَالَ سعيد بن اِهللا عبيد أَخبرنا - ١۹٤
يدلا ، الْوثَندةُ حدائنِ ، زنِ عكَينِ الربِيعِ بنِ الريلَةَ بمع ارِيالْفَز ، ننِ عيصنِ حةَ بقَبِيص ، نع يلع يضر اللَّه هنقَالَ ع  :تكُن 
 .فَاغْتِسلْ الْماِء فَضخ رأَيت وإِذَا ، ذَكَرك واغِْسلْ فَتوضأْ الْمذْي رأَيت إِذَا:  فَقَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَلْتفَس مذَّاًء رجالً

 
194. ...Rəvayət edilir ki, Əli � demişdir: “Məndən çoxlu məzi gəlirdi. 
Peyğəmbərdən � bu haqda soruşdum, o da dedi: “Əgər sən özündə məzi 
görsən, övrət yerini yuyub dəstəmaz al. Məninin axdığını gördükdə isə 
qüsl al!” 
 

  الرجلُ يرى ما منامها في ترى الْمرأَة غَسلِ - ١٣١
131-ci fəsil: Kişinin yuxuda gördüyünü qadın da gördükdə qüsl alması 

 
 رسولَ سأَلَت سلَيمٍ أُم أَنَّ:  أَنسٍ عن ، قَتادةَ عن ، سعيد حدثَنا:  قَالَ ، عبدةُ حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ١۹٥

 .فَلْتغتِسلْ الْماَء أَنزلَت إِذَا:  قَالَ الرجلُ يرى ما هامنام في ترى الْمرأَة عنِ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا

 
195. ...Ənəs � rəvayət edir ki, Ummu Suleym � Allah Elçisindən � 
kişinin yuxuda gördüyünü qadının da görməsi haqda soruşduqda o dedi: 
“Əgər səndən məni çıxsa, qüsl al!” 
 

١۹٦ - اأَخنرب ريكَث نب ديبع ، نع دمحنِ مبٍ برنِ ، حع يديبنِ ، الزع رِيهالز ، نةَ عورةَ أَنَّ ، عشائع هتربأَنَّ:  أَخ مٍ أُملَيس 
تولَ كَلَّمساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عةُ صشائعةٌ وسالفَقَالَ جت ا:  لَهولَ يسيِي الَ اِهللا إِنَّ ، اِهللا رحتسي نم قالْح تأَيأَةَ أَررى الْمرت 

.  لَك أُف:  لَها لْتفَقُ عائشةُ قَالَت.  نعم:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ لَها فَقَالَ ؟ ذَلك من أَفَتغتِسلُ الرجلُ يرى ما النومِ في
ى أَورأَةُ ترالْم ك؟ ذَل فَتفَالْت ولُ إِلَيساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عفَقَالَ ص  :ترِبت كينمي نفَم نكُونُ أَيي هب؟ الش 

 
196. ...Aişə � rəvayət edir ki, Ummu Suleym Allah Elçisi � ilə danışırdı, 
mən də orda oturmuşdum. Ummu Suleym dedi: “Ey Allahın Elçisi! Allah 
haqqı deməkdən həya etməz. Yuxuda kişinin gördüyü şeyi qadının da 
görməsi haqda nə deyirsən (qüsl almalıdırmı)?” O dedi: “Bəli, (qüsl alma-
lıdır)”. Aişə Ummu Suleymə dedi: “Ayıb olsun sənə! Məgər qadın belə 
şeyləri görürmü!?” Allah Elçisi � ona tərəf dönərək dedi: “Ay yazıq, belə 
olmasa, övladı ona necə oxşaya bilər?” 
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 ، سلَمةَ أُم عن ، سلَمةَ أُم بِنت زينب عن ، أَبِي أَخبرنِي:  قَالَ هشامٍ عن ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، يوسف بن شعيب أَخبرنا - ١۹٧
 الْماَء رأَت إِذَا نعم:  قَالَ ؟ احتلَمت هي إِذَا غُسلٌ الْمرأَة علَى هلْ ، الْحق من يستحيِي الَ اِهللا إِنَّ ، اِهللا رسولَ يا:  قَالَت امرأَةً أَنَّ
، كَتحفَض ةَ أُملَمس فَقَالَت  :ملتحأَةُ أَترولُ فَقَالَ ؟ الْمساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  :يما فَفهبِهشي لَدالْو. 

 
197. ...Ummu Sələmə � rəvayət edir ki, bir qadın gəlib dedi: “Ey Allahın 
Elçisi! Allah haqqı deməkdən həya etməz. Qadın pollusiya olduqda qüsl 
almalıdırmı?” Peyğəmbər � buyurdu: “Bəli, əgər (üzərində) su (məni) gö-
rübsə, (qüsl) almalıdır!” Ummu Sələmə gülümsədi və dedi: “Qadın da 
pollusiya ola bilər!?” Allah Elçisi � buyurdu: “Belə olmasa, övladı ona 
necə oxşaya bilər?” 
 

 عن ، الْمسيبِ بنِ سعيد عن ، الْخراسانِي عطَاًء سمعت:  قَالَ شعبةَ عن ، حجاج حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن يوسف أَخبرنا - ١۹٨
 .فَلْتغتِسلْ الْماَء رأَت إِذَا:  فَقَالَ ؟ منامها في تحتلم الْمرأَة عنِ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ سأَلْت:  قَالَت حكيمٍ بِنت خولَةَ

 
198. ...Rəvayət edilir ki, Xavlə bint Həkim � demişdir: “Allah Elçisindən 
� yuxuda pollusiya olan qadın haqqında soruşdum. O dedi: “Əgər 
(üzərində) su (məni) görübsə, (qüsl) almalıdır”. 
 

١٣٢ - ابي بالَّذ ملتحالَ يى وراَء يالْم  
132-ci fəsil: Pollusiya olan, lakin məni çıxmayan nə etməlidir? 

 
 عن ، سعاد ابنِ الرحمنِ عبد عن ، السائبِ بنِ الرحمنِ عبد عن ، عمرٍو عن ، سفْيانَ عن ، الْعالَِء بن الْجبارِ عبد أَخبرنا - ١۹۹

 .الْماِء من الْماُء:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي عنِ ، أَيوب أَبِي

 
199. ...Əbu Əyyub � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Məni su 
ilə təmizlənir (bədənindən şəhvətlə çıxan məni, qüsl almaqla təmizlənir)”. 
 

١٣٣ - ابلِ بالْفَص نياِء بلِ مجاِء الرمو أَةرالْم  
133-cü fəsil: Qadının və kişinin mənisi arasındakı fərq 

 
صلَّى اُهللا  اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ أَنسٍ عن ، قَتادةَ عن ، سعيد حدثَنا:  قَالَ ، عبدةُ أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٢٠٠

لَّمسو هلَياُء علِ مجيظٌ الرغَل ضياُء ، أَبمو أَةرالْم يققر فَرا ، أَصمهفَأَي قبكَانَ س هبالش. 
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200. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Kişinin mənisi qatı və ağ olur. Qadının mənisi duru və sarı olur. 
Onlardan hansı hansını üstələyərsə, uşaq da ona oxşayar”. 
 

١٣٤ - كْرالِ ذسغْتاال نضِ ميالْح  
134-cü fəsil: Heyz bitdikdən sonra qüsl almaq 

 
 بن يحيى حدثَنا:  قَالَ ، اَألوزاعي حدثَنا:  قَالَ ، الْعدوِي اِهللا عبد بن إِسماعيلُ حدثَنا:  قَالَ ، يزِيد بن عمرانُ أَخبرنا - ٢٠١
يدعثَنِي:  قَالَ سدح امشه نةَ بورع ، نةَ عورع ، نع ةَفَاطم تسٍ بِنقَي ننِي مب دشٍ أَسيا:  قُرهأَن تأَت بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص 

، تا فَذَكَرهأَن اضحتست ، تمعفَز ها قَالَ أَنا:  لَهمإِن كذَل قرفَإِذَا ، ع لَتةُ أَقْبضيي الْحعالَةَ فَدإِ ، الصذَاو تربي أَدفَاغِْسل كنع 
مالد ، لَّى ثُمص. 

 
201. ...Rəvayət edilir ki, Bəni Əsəd Qureyşi tayfasından olan Fatimə bint 
Qeys � Peyğəmbərin � yanına gəldi və istihazə 1  olduğunu söylədi. 
Peyğəmbər � buyurdu: “Bu, (xəstəlik səbəbi ilə) damardan gələn qandır. 
Heyz qanı başladıqda namazı tərk et, heyz qanı dayandıqda isə qanı yu, 
sonra namaz qıl”. 
 

 ، عائشةَ عن ، عروةَ عن ، الزهرِي عنِ ، اَألوزاعي حدثَنا:  قَالَ ، هاشمٍ بن سهلُ حدثَنا:  قَالَ ، عمارٍ بن هشام أَخبرنا - ٢٠٢
 .فَاغْتِسلي أَدبرت وإِذَا ، الصالَةَ فَاتركي الْحيضةُ أَقْبلَت إِذَا:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَنَّ

 
202. ...Aişə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Heyz başla-
dıqda namazı tərk et, heyz qurtardıqda isə qüsl al!” 
 

 عروةَ عن ، الزهرِي حدثَنا:  قَالَ ، اَألوزاعي حدثَنا:  قَالَ ، اِهللا عبد بن إِسماعيلُ حدثَنا:  قَالَ ، يزِيد بن عمرانُ أَخبرنا - ٢٠٣
 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ إِلَى ذَلك فَاشتكَت ، سنِني سبع جحشٍ بِنت حبِيبةَ أُم ضتاستحي:  قَالَت عائشةَ عن ، وعمرةَ

 .صلِّي ثُم ، فَاغْتِسلي عرق هذَا ولَكن بِالْحيضة لَيست هذه إِنَّ:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَقَالَ

 
203. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Ummu Həbibə bint Cəhş 
yeddi il istihazə olmuşdu. O, bu haqda Allah Elçisinə � şikayət etdikdə 

                                                      
1 İstihazə - qadınlarda heyz olmayan günlərdə qanın gəlməsi. 
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(soruşduqda) Allah Elçisi � ona dedi: “Bu, heyz deyil, (xəstəlik səbəbi ilə) 
damardan gələn qandır. Qüsl al, sonra namaz qıl!”1 
  

 أَخبرنِي:  قَالَ حميد بن الْهيثَم حدثَنا:  قَالَ ، يوسف بن اِهللا عبد حدثَنا:  قَالَ ، داود بنِ سلَيمانَ بن الربِيع أَخبرنا - ٢٠٤
 عن ، الرحمنِ عبد بِنت وعمرةُ الزبيرِ بن عروةُ أَخبرنِي:  قَالَ الزهرِي عنِ ، غَيالَنَ بن حفْص وهو معيد وأَبو واَألوزاعي النعمانُ
 رسولَ فَاستفْتت ، جحشٍ نتبِ زينب أُخت وهي عوف بنِ الرحمنِ عبد امرأَةُ جحشٍ بِنت حبِيبةَ أُم استحيضت:  قَالَت عائشةَ

 أَدبرت فَإِذَا ، عرق هذَا ولَكن ، بِالْحيضة لَيست هذه إِنَّ:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ لَها:  فَقَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا
 تغتِسلُ وكَانت ، وتصلِّي صالَة لكُلِّ تغتِسلُ فَكَانت:  عائشةُ قَالَت الصالَةَ لَها فَاتركي أَقْبلَت إِذَاو ، وصلِّي فَاغْتِسلي الْحيضةُ
 فَتصلِّي وتخرج الْماَء لَتعلُو الدمِ حمرةَ أَنْ ىحت صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ عند وهي زينب أُختها حجرة في مركَنٍ في أَحيانا

عولِ مساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا ، صا فَمهعنمي كذَل نم الَةالص 

 
204. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Abdur-Rahmən ibn Aufun 
zövcəsi və Zeynəb bint Cəhşin bacısı Ummu Həbibə bint Cəhş istihazə 
olmuşdu. O, bu haqda Allah Elçisindən � soruşdu. Allah Elçisi � də ona 
dedi: “Bu, heyz qanı deyil, (xəstəlik səbəbi ilə) damardan gələn qandır. 
Heyz vaxtın qurtardıqda qüsl al və namaz qıl. Heyz başladıqda isə namazı 
tərk et”. Aişə dedi: “O, hər namaz üçün yuyunar və namaz qılardı. O, 
Allah Elçisinin � zövcəsi olan bacısı Zeynəbin otağında yuyunar və onun 
yuyunduğu ləyəndə çoxlu qan görsənərdi. (Bundan sonra) o, çıxıb Allah 
Elçisi � ilə namaz qılardı (camaat namazına qoşulardı). Bu hal onu 
namazdan uzaqlaşdırmazdı”. 
 

 عن ، وعمرةَ عروةَ عن ، شهابٍ ابنِ عنِ ، الْحارِث بنِ عمرِو عن ، وهبٍ ابن حدثَنا:  قَالَ ، سلَمةَ بن محمد أَخبرنا - ٢٠٥
 استفْتت سنِني سبع استحيضت - عوف بنِ الرحمنِ عبد وتحت ، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ ةَختن - حبِيبةَ أُم أَنَّ ، عائشةَ
 ، عرق هذَا ولَكن بِالْحيضة لَيست ذهه إِنَّ:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَقَالَ ، ذَلك في صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ

 .وصلِّي فَاغْتِسلي

 
205. ...Rəvayət edilir ki, Allah Elçisinin � baldızı və Abdur-Rahmən ibn 
Aufun zövcəsi Ummu Həbibə yeddi il istihazə olmuşdu. Bu haqda Allah 

                                                      
1 İstihazə haqda irəlidə gələcək hədislərin bəzilərində hər namazdan qabaq dəstəmaz almaq, 
bəzilərində isə iki namazı bir-birinə yaxın vaxta qədər gözləyib yuyunmaq, sonra da namaz 
qılmağın lazım olduğu deyilir. Bu haldan hər dəfə dəstəmaz almaq vacib, namazlardan qabaq 
yuyunmaq isə müstəhəbdir. Doğrusunu Allah bilir. 
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Elçisindən � soruşduqda, o dedi: “Bu, heyz qanı deyil, (xəstəlik səbəbi ilə) 
damardan gələn qandır. Qüsl al və namaz qıl!” 
 

 جحشٍ بِنت حبِيبةَ أُم استفْتت:  قَالَت عائشةَ عن ، عروةَ عن ، شهابٍ ابنِ عنِ ، اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٢٠٦
ساِهللا ولَر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ا:  فَقَالَتولَ يسي ، اِهللا رإِن اضحتا:  فَقَالَ.  أُسمإِن كذَل قري عِسللِّي فَاغْتصو تِسلُ فَكَانتغت 

 صالَة لكُلِّ

 
206. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Ummu Həbibə bint Cəhş 
Allah Elçisindən � soruşdu: “Ey Allahın Elçisi, mən (uzun müddətdir ki, 
arası kəsilmədən) heyz oluram”. Peyğəmbər � dedi: “Həqiqətən, bu, 
(xəstəlik səbəbi ilə) damardan gələn qandır. Qüsl al və namaz qıl!” O da 
hər namaz üçün yuyunub namaz qılardı”. 
 

 عن ، عروةَ عن ، مالك بنِ عراك عن ، ربِيعةَ بنِ جعفَرِ عن ، حبِيبٍ أَبِي بنِ يزِيد عن ، اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٢٠٧
 رأَيت:  عنها اللَّه رضي عائشةُ:  قَالَت الدمِ عنِ اُهللا علَيه وسلَّم صلَّى اِهللا رسولَ سأَلَت حبِيبةَ أُم أَنَّ ، عنها اللَّه رضي عائشةَ

 اغْتِسلي ثُم ، حيضتك تحبِسك كَانت ما قَدر امكُثي:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ لَها فَقَالَ.  دما مآلنَ مركَنها

 
207. ...Aişə � rəvayət edir ki, Ummu Həbibə Allah Elçisindən � 
(davamiyyətli gələn heyz) qanı haqda soruşdu. Aişə deyir: “Mən onun 
yuyunmaq üçün olan ləyəninin qan ilə dolu olduğunu gördüm”. Allah 
Elçisi � ona dedi: “Heyzdən hesab etdiyin vaxtı gözlə, sonra qüsl al (və 
namaz qıl)!” 
 

  جعفَرا يذْكُر ولَم أُخرى مرةً قُتيبةُ أَخبرنا - ٢٠٧
 
207. ...Eyni hədisdir. 
 

 عهد علَى الدم تهراق كَانت ةًامرأَ أَنَّ ، تعنِي سلَمةَ أُم عن ، يسارٍ بنِ سلَيمانَ عن ، نافعٍ عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٢٠٨
 الَّتي واَأليامِ اللَّيالي عدد لتنظُر:  فَقَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ سلَمةَ أُم لَها فَاستفْتت ، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ
تكَان يضحت نم رِالشلَ ها أَنْ قَبهيبصي يا الَّذهابأَص ، كرتالَةَ فَلْتالص رقَد كذَل نرِ مهفَإِذَا ، الش لَّفَتخ كِسلْ ذَلتغفَلْت ، ثُم 

رثْفتستل ، لِّي ثُمصتل. 

 
208. ...Ummu Sələmə � rəvayət edir ki, Allah Elçisinin � dövründə bir 
qadından davamlı şəkildə qan gəlirdi. Ummu Sələmə bu hadisəni Allah 
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Elçisindən � soruşduqda o belə cavab verdi: “Bu xəstəlik baş verməmiş-
dən qabaq, hər ay heyz olduğu gecələr və gündüzlər qədər gözləsin. Bu 
günlər ərzində namazı tərk etsin. Bu müddət keçdikdən sonra qüsl alsın. 
Sonra bu haldan qorunmaq üçün bir əski parçası ilə qorunsun, sonra 
namaz qılsın”. 
 

١٣٥ - كْراِء ذاَألقْر  
135-ci fəsil: Heyz vaxtının hesablanması 

 
 ، اِهللا عبد بنِ يزِيد عن ، أَبِي حدثَنِي:  قَالَ بكْرٍ بن إِسحاق حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بنِ داود بنِ سلَيمانَ بن الربِيع أَخبرنا - ٢٠۹

نكْرِ أَبِي عنِ بب دمحم ، نةَ عرمع ، نةَ عشائع يضر ا اللَّههنأَنَّ:  ع ةَ أُمبِيبح تشٍ بِنحي جالَّت تكَان تحت بعنِ دمحنِ الرب 
فوا ، عهأَنو تيضحتالَ اس رطْهت ، را فَذُكهأْنولِ شسراِهللا ل لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا:  فَقَالَ ، صهإِن تسلَي ةضيا ، بِالْحهنلَكةٌ وكْضر 

نمِ محالر ، ظُرنفَلْت را قَدهئقُر يالَّت تكَان يضحا تلَه كرتالَةَ فَلْتالص ، ثُم ظُرنا تم دعب كِسلْ ذَلتغفَلْت دنكُلِّ ع الَةص.  

 
209. ...Aişə � rəvayət edir ki, Abdur-Rahmən ibn Aufun həyat yoldaşı 
Ummu Həbibə bint Cəhş istihazə olurdu və təmizlənmirdi. Onun halı 
Allah Elçisinə � bildirildikdə o buyurdu: “Həqiqətən, bu, heyz deyil, 
(xəstəlik səbəbi ilə) ana bətnindən gələn damar qanıdır. Heyz günlərinin 
müddəti qədər gözləsin və namaz qılmasın, sonra hər namaz üçün 
dəstəmaz alsın”. 
 

 بِنت حبِيبةَ أُم أَنَّ:  عنها اللَّه رضي عائشةَ عن ، عمرةَ عن ، الزهرِي عنِ ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، الْمثَنى بن محمد أَخبرنا - ٢١٠
 تترك أَنَّ فَأَمرها ، عرق هو إِنما بِالْحيضة لَيست:  فَقَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي فَسأَلَت ، سنِني سبع تستحاض كَانت جحشٍ
 صالَة كُلِّ عند تغتِسلُ فَكَانت وتصلِّي وتغتِسلَ وحيضتها أَقْرائها قَدر الصالَةَ

 
210. ...Aişə � rəvayət edir ki, Ummu Həbibə bint Cəhş yeddi il istihazə 
olmuşdu. Bu haqda Peyğəmbərdən � soruşduqda o dedi: “Bu, heyz ilə 
əlaqədar deyil, (xəstəlik səbəbi ilə) damardan gələn qandır”. Ona heyz 
müddəti qədərində namazı tərk etməyi, sonra qüsl alıb namaz qılmasını 
əmr etdi. Ummu Həbibə də hər namaz üçün yuyunardı. 
 

 ، الْمغرية بنِ الْمنذرِ عنِ ، اِهللا عبد بنِ بكَيرِ عن ، حبِيبٍ أَبِي بنِ يزِيد عن ، اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، حماد بن عيسى أَخبرنا - ٢١١
نةَ عورةَ أَنَّ عمفَاط تشٍ أَبِي بِنيبح ثَتدح ، هاأَن تولَ أَتساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص كَتفَش هإِلَي ما فَقَالَ.  الدولُ لَهساِهللا ر 

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا «:  صمإِن كذَل قرظُرِي ، عإِذَا فَان اكأَت كؤصلِّى فَالَ قُرفَإِذَا ، ت رم كؤرِ قُرطَهيفَت ، لِّي ثُما صم نيِء بإِلَى الْقُر 
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 ولَم ، عروةَ عن ، عروةَ بن هشام الْحديثَ هذَا روى وقَد:  الرحمنِ عبد أَبو قَالَ . حيض اَألقْراَء أَنَ علَى الدليلُ هذَا » الْقُرِء
ذْكُري يها فم ذَكَر رذنالْم. 

 
211. ...Urva � rəvayət edir ki, Fatimə bint Əbu Hubeyş Allah Elçisinin � 
yanına gələrək ondan davamlı şəkildə qan gəldiyindən şikayət etdi. Allah 
Elçisi � ona dedi: “Bu, (xəstəlik səbəbi ilə) damardan gələn qandır. Adi 
halda heyz olduğun günlər qədər hesabla və namaz qılma. Bu vaxt bitib 
qurtardıqda təmizlən və hesabladığın ilk heyz arasında namaz qıl”. Bu, 
dəlildir ki, bu iki ara heyzdir”. 
 

 عائشةَ عن ، أَبِيه عن ، عروةَ بن هشام دثَناح:  قَالُوا معاوِيةَ وأَبو ووكيع عبدةُ أَخبرنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٢١٢
قَالَت  :اَءتةُ جمفَاط تشٍ أَبِي بِنيبولِ إِلَى حساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ي:  فَقَالَتأَةٌ إِنرام اضحتفَالَ أُس رأَطْه ، عالَةَ أَفَأَدالص 

 .وصلِّي الدم عنك فَاغِْسلي أَدبرت وإِذَا ، الصالَةَ فَدعي الْحيضةُ أَقْبلَت فَإِذَا ، بِالْحيضة ولَيس عرق ذَلك إِنما.  الَ:  قَالَ ؟

 
212. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Fatimə bint Əbu Hubeyş Allah 
Elçisinin � yanına gələrək dedi: “Mən istihazə olan bir qadınam və (qan 
dayanmır deyə) təmizlənmirəm. Mən namazı tərk edimmi?” O dedi: 
“Xeyr, bu, (xəstəlik səbəbi ilə) gələn qandır, heyz deyil. Heyzin vaxtı 
gəldikdə namazı tərk et. (Heyz) qurtardıqda isə qanı üzərindən təmizlə-
yərək qüsl al və namaz qıl”. 
  

١٣٦ - كْرالِ ذساغْت ةاضحتسالْم  
136-cı fəsil: İstihazə olan qadının yuyunması 

 
 اللَّه رضي عائشةَ عن ، أَبِيه نع ، الْقَاسمِ بنِ الرحمنِ عبد عن ، شعبةُ:  قَالَ محمد حدثَنا:  قَالَ ، بشارٍ بن محمد أَخبرنا - ٢١٣
 وتعجلَ الظُّهر تؤخر أَنْ فَأُمرت ، عانِد عرق أَنه:  لَها قيلَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ عهد علَى مستحاضةً امرأَةً أَنَّ:  عنها

رصِسلَ الْعتغتو الَهالً ما غُسداحو ، رخؤتو رِبغلَ الْمجعتاَء وشِسلَ الْعتغتا ومالً لَها غُسداحِسلَ ، وتغتو الَةصحِ لبالً الصغُس 
 .واحدا

 
213. ...Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisinin � vaxtında istihazə olan bir 
qadına deyildi: “Bu, (xəstəlik səbəbi ilə) damardan davamiyyətli şəkildə 
gələn qandır”. Ona əmr olundu ki, Zöhr namazını gecikdirib Əsr namazını 
tezləşdirsin və bunlar üçün bir dəfə yuyunsun. Məğrib namazını 
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gecikdirib İşa namazını tezləşdirsin və bunlar üçün bir yuyunsun. Sübh 
namazı üçün isə bir dəfə yuyunsun”. 
 

١٣٧ - ابالِ بسغْتاال نفَاسِ مالن  
137-ci fəsil: Nifas halından qüsl almaq1 

 
 عبد بنِ جابِرِ عن ، أَبِيه عن ، محمد بنِ جعفَرِ عن ، سعيد بنِ يحيى عن ، جرِير حدثَنا:  قَالَ ، قُدامةَ بن محمد أَخبرنا - ٢١٤

 أَنْ مرها:  بكْرٍ َألبِي قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، الْحلَيفَة بِذي نفست حني عميسٍ بِنت أَسماَء حديث في:  اِهللا
 .وتهِلَّ تغتِسلَ

 
214. ...Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir ki, Əsma bint Umeys Zul-
Huleyfə deyilən yerdə nifas oldu. Allah Elçisi � də Əbu Bəkrə (Əsma bint 
Umeys Əbu Bəkrin zövcəsi idi) dedi: “Ona əmr et ki, yuyunub ehrama2 
girsin”. 
 

١٣٨ - ابقِ بالْفَر نيمِ بضِ ديالْح اضحتساالوة  
138-ci fəsil: İstihazə və heyz qanının fərqi 

 
 عن ، شهابٍ ابنِ عنِ ، وقَّاصٍ بنِ علْقَمةَ بنِ عمرِو ابن وهو محمد عن ، عدي أَبِي ابن حدثَنا ، الْمثَنى بن محمد أَخبرنا - ٢١٥
 الْحيضِ دم كَانَ إِذَا:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ لَها فَقَالَ تستحاض كَانت أَنها حبيشٍ أَبِي بِنت فَاطمةَ عن ، الزبيرِ بنِ عروةَ
هفَإِن مد دوأَس فرعي يِسكنِ فَأَمع الَةكَانَ فَإِذَا ، الص ري اآلخئضوفَت افَإِنم وه قرع 

 
215. ...Urva ibn əz-Zubeyr � rəvayət edir ki, Fatimə bint Əbu Hubeyş 
istihazə olurdu. Allah Elçisi � də ona dedi: “Heyz qanı qara və fərqli olur. 
Əgər heyz qanıdırsa, namaz qılma. Bundan başqa bir şey olanda isə 
dəstəmaz al, çünki bu, (xəstəlik səbəbi ilə) damarlardan gələn qandır”. 
 

 من عدي أَبِي ابن حدثَنا ، الْمثَنى بن محمد أَخبرنا كتابِه من هذَا عدي أَبِي ابن حدثَنا:  قَالَ ، الْمثَنى بن محمد أَخبرنا - ٢١٦
هفْظثَ:  قَالَ ، حداحن دمحم نرٍو بمنِ ، عنِ عابٍ ابهش ، نةَ عورع ، نةَ عشائع يضر ا اللَّههنةَ أَنَّ عمفَاط تشٍ أَبِي بِنيبح 
تكَان اضحتسا فَقَالَ تولُ لَهساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِنَّ:  ص مضِ ديالْح مد وأَسد فرعكَانَ فَإِذَا ، ي كي ذَلِسكنِ فَأَمع الَةالص 

                                                      
1 Nifas - doğuşdan sonra qadınlardan gələn qan. 
2 Ehram - həcc və ümrə edənlərin özlərini iki ağ parça ilə örtdükləri geyim. Ehramda cib və 
düymə olmur.  
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 أَبِي ابن ذَكَره ما منهم أَحد يذْكُر لَم واحد غَير الْحديثَ هذَا روى قَد:  الرحمنِ عبد أَبو قَالَ .وصلِّي فَتوضئي اآلخر كَانَ وإِذَا ،
يداللَّ ، عوالَى هعت لَمأَع 

 
216. ...Aişə � rəvayət edir ki, Fatimə bint Əbu Hubeyş istihazə olurdu. 
Allah Elçisi � ona dedi: “Heyz qanı qara və fərqli olur. Belə olduqda 
namaz qılma. Bundan başqa bir şey olduqda isə dəstəmaz al və namaz 
qıl”. 
 

٢١٧ - نربى اأَخيحي نبِيبِ بنِ حب بِيرا:  قَالَ ، عثَندح ادمح وهو ناب ديز ، نامِ عشنِ هةَ بورع ، نع أَبِيه ، نةَ عشائع يضر 
ا اللَّههنع قَالَت  :تيضحتةُ اسمفَاط تشٍ أَبِي بِنيبح أَلَتفَس بِيلَّى  النصلَّمسو هلَياُهللا ع ا:  فَقَالَتولَ يسي ، اِهللا رإِن اضحتفَالَ أُس 

رأَطْه ، عالَةَ أَفَأَدولُ قَالَ ؟ الصساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا:  صمإِن كذَل قرع تسلَيو ةضيفَإِذَا ، بِالْح لَتةُ أَقْبضيالْح يفَدع 
 الَ ذَلك:  قَالَ ؟ فَالْغسلُ:  لَه قيلَ.  بِالْحيضة ولَيست عرق ذَلك فَإِنما ؛ وتوضئي الدمِ أَثَر عنك فَاغِْسلي أَدبرت وإِذَا ، الصالَةَ
كشي يهف دو قَالَ  .أَحأَب دبنِ عمحالَ:  الر لَمأَع داأَح ي ذَكَرذَا فه يثدي الْحئضوتو رغَي ادمنِ حب ديز ، قَدى وور رغَي داحو 

نامٍ عشه ، لَمو ذْكُري يهي فئضوتو. 

 
217. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Fatimə bint Əbu Hubeyş 
istihazə olurdu və Peyğəmbərdən � soruşdu: “Ey Allahın Elçisi! Həqiqə-
tən, mən istihazə oluram və (qan dayanmır deyə) təmizlənmirəm. Buna 
görə mən namazı tərk edimmi?” Allah Elçisi � dedi: “Həqiqətən, bu, 
(xəstəlik səbəbi ilə) damardan gələn qandır və heyz deyil. Heyzin vaxtı 
gəldikdə namazı tərk et, heyzın vaxtı qurtardıqda isə özündə olan qan 
ləkələrini sil və dəstəmaz al. Bu, (xəstəlik səbəbi ilə) damardan gələn 
qandır və heyz deyil”. Raviyə deyildi: “O, (heyz vaxtı bitdikdə) qüsl 
aldımı?” O dedi: “Bunda heç bir şübhə yoxdur”. 
  

 بِنت فَاطمةُ قَالَت:  قَالَت عنها اللَّه رضي عائشةَ عن ، أَبِيه عن ، عروةَ بنِ هشامِ عن ، مالك عن ، سعيد بن قُتيبةُ خبرناأَ - ٢١٨
 ، بِالْحيضة ولَيست عرق ذَلك إِنما:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَقَالَ ؟ الصالَةَ أَفَأَدع أَطْهر الَ ، اِهللا رسولَ يا حبيشٍ أَبِي
 .وصلِّي الدم عنك فَاغِْسلي قَدرها ذَهب فَإِذَا ، الصالَةَ فَدعي الْحيضةُ أَقْبلَت فَإِذَا

 
218. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Fatimə bint Əbu Hubeyş dedi: 
“Ey Allahın Elçisi, mən heyzdən sonra təmizlənə bilmirəm, namazı tərk 
edimmi?” Allah Elçisi � dedi: “Bu, (xəstəlik səbəbi ilə) damardan gələn 
qandır və heyz deyil. Heyz vaxtı başladıqda namazı tərk et. Heyzin vaxtı 
bitdikdə isə özündən qanı təmizlə və namaza başla!” 
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 عنها اِهللا رضي عائشةَ عن ، أَبِيه عن ، عروةَ بن هشام سمعت:  قَالَ الْحارِث بن خالد حدثَنا:  قَالَ ، اَألشعث أَبو أَخبرنا - ٢١۹
 علَيه قَرأْت فيما خالد قَالَ - عرق هو إِنما.  الَ:  قَالَ ؟ الصالَةَ أَفَأَترك أَطْهر الَ إِني ، اِهللا رسولَ يا:  قَالَت حبيشٍ أَبِي بِنت أَنَّ: 
- تسلَيو ةضيفَإِذَا ، بِالْح لَتةُ أَقْبضيي الْحعالَةَ فَدإِذَا ، الصو تربي أَدفَاغِْسل كنع ملِّي الدصو. 

 
219. ...Aişə � rəvayət edir ki, Bint Hubeyş dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mən 
(heyz vaxtı bitdikdən sonra qan dayanmadığına görə) təmizlənə bilmirəm, 
namazı tərk edimmi?” O dedi: “Xeyr, bu, (xəstəlik səbəbi ilə) damardan 
gələn qandır və heyzdən deyil. Heyz vaxtı başladıqda namazı tərk et. 
Heyzin vaxtı bitdikdə isə özündən qanı təmizlə və namaza başla!” 
 

١٣۹ - ابيِ بهنِ النالِ عسبِ اغْتني الْجاِء فمِ الْمائالد  
139-ci fəsil: Cənabət halında olan kimsənin durğun suda qüsl almasının 

qadağan olması 
 

 الْحارِث بنِ عمرِو عن ، وهبٍ ابنِ عنِ ، لَه واللَّفْظُ أَسمع وأَنا علَيه قراَءةً ، مسكنيٍ بن والْحارِثُ داود بن سلَيمانُ أَخبرنا - ٢٢٠
، نرٍ عكَيا أَنَّ ، ببِ أَبائالس هربأَخ ، هأَن عما سةَ أَبريرقُولُ هولُ قَالَ:  يساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عِسلْ الَ صتغي كُمدي أَحاِء فالْم 

 .جنب وهو الدائمِ

 
220. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Heç biriniz cənabətli halda olduqda durğun suda qüsl alma-
sın”. 
  

١٤٠ - ابيِ بهنِ النلِ عوي الْباِء فالْم داكالِ الرسغْتاالو هنم  
140-cı fəsil: Durğun suya kiçik subaşına çıxmağın və oradan qüsl almağın 

(yuyunmağın) qadağan olması 
 

 أَبِي عن ، أَبِيه عن ، عثْمانَ أَبِي بنِ موسى عن ، الزناد أَبِي عن ، سفْيانَ عن ، الْمقْرِئ يزِيد بنِ اِهللا عبد بن محمد أَخبرنا - ٢٢١
 .منه يغتِسلُ ثُم ، لراكدا الْماِء في أَحدكُم يبولَن الَ:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، هريرةَ
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221. ...Əbu Hureyara � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Heç 
kim durğun suya kiçik subaşına çıxmasın, çünki oradan qüsl ala bilər”. 
 

١٤١ - ابكْرِ بالِ ذسغْتلَ االلِ أَواللَّي  
141-ci fəsil: Gecənin əvvəlində (cənabət halından) qüsl almaq 

 
 بنِ غُضيف عن ، نسي بنِ عبادةَ عن ، الْعالَِء أَبِي عن ، سفْيانَ عن ، مخلَد حدثَنا:  قَالَ ، هشامٍ بن عمرو أَخبرنا - ٢٢٢

ارِثالْح  :هأَلَ أَنةَ سشائع يضر ا اللَّههنع  :لِ أَيِسلُ كَانَ اللَّيتغولُ يساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ا:  قَالَتمبلَ رسلَ اغْتلِ أَواللَّي 
 سعةً اَألمرِ في جعلَ الَّذي للَّه الْحمد:  قُلْت آخره اغْتسلَ وربما ،

 
222. ...Rəvayət edilir ki, Ğudeyf ibn Haris � Aişədən � soruşdu: “Allah 
Elçisi � gecənin hansı vaxtı qüsl alardı?” O dedi: “Bəzən gecənin 
əvvəlində, bəzən də gecənin axırında qüsl alardı”. Mən dedim: “İşlərdə 
genişlik əmr edən Allaha həmd olsun!” 
 

  وآخره لِاللَّي أَولَ االغْتسالُ - ١٤٢
142-ci fəsil: Gecənin əvvəlində və axırında qüsl almaq 

 
:  قَالَ الْحارِث بنِ غُضيف عن ، نسي بنِ عبادةَ عن ، برد عن ، حماد حدثَنا:  قَالَ ، عربِي بنِ حبِيبِ بن يحيى أَخبرنا - ٢٢٣

لْتخلَى دا عةَعشئ يضر ا اللَّههنا عهأَلْتفَس ولُ أَكَانَ:  قُلْتساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عِسلُ صتغي نلِ ملِ أَواللَّي أَو نم رِه؟ آخ 
كُلَّ:  قَالَت كا ، ذَلمبلَ رساغْت نم هلا ، أَومبرلَ وساغْت نم رِهآخ قُلْت  :دمالْح لَّهي للَ الَّذعي جرِ فةً اَألمعس. 

 
223. ...Rəvayət edilir ki, Ğudeyf ibn Haris � demişdir: “Aişənin yanına 
gəlib soruşdum: “Allah Elçisi � gecənin əvvəlində, yoxsa axırında qüsl 
alardı?” O dedi: “Bu (deyilən vaxtların) hamısında, bəzən gecənin 
əvvəlində, bəzən də gecənin axırında qüsl alardı”. Mən dedim: “İşlərdə 
genişlik əmr edən Allaha həmd olsun!” 
 

١٤٣ - ابكْرِ بارِ ذتتساال دنالِ عسغْتاال  
143-cü fəsil: Qüsl aldıqda örtünmək 

 
 بن محلُّ حدثَنِي:  قَالَ الْوليد بن يحيى حدثَنِي:  قَالَ مهدي بن الرحمنِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، ىموس بن مجاهد أَخبرنا - ٢٢٤
 قَفَاك ولِّنِي:  قَالَ يغتِسلَ أَنْ أَراد إِذَا نَفَكَا ، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَخدم كُنت:  قَالَ ، السمحِ أَبو حدثَنِى:  قَالَ خليفَةَ

، لِّيهفَأُو قَفَاي هرتفَأَس بِه. 
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224. ...Rəvayət edilir ki, Əbu əs-Səmh � demişdir: “Mən Allah Elçisinə � 
xidmət edirdim. O, qüsl etmək istədikdə mənə deyərdi: “(Kürəyini) mənə 
tərəf çevir”. Mən də kürəyimi ona tərəf çevirər və onun üçün sipər 
olardım”. 
 

 أُم عن ، طَالبٍ أَبِي بنِ عقيلِ مولَى مرةَ أَبِي عن ، سالمٍ عن ، مالك عن ، الرحمنِ عبد عن ، إِبراهيم بن يعقُوب أَخبرنا - ٢٢٥
انِئه يضاللَّ را ههنا:  عهأَن تبإِلَى ذَه بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص موحِ يالْفَت ، هتدجِسلُ فَوتغةُ يمفَاطو هرتسبٍ تبِثَو ، تلَّمفَس 
 .بِه ملْتحفًا ثَوبٍ في ركَعات ثَمانِي فَصلَّى ، قَام غُسله من فَرغَ فَلَما.  هانِئ أُم:  قُلْت ؟ هذَا من:  فَقَالَ

 

225. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Hani � Fəth (Məkkənin fəthi) günü 
Peyğəmbərin � yanına getdi. O, qüsl alırdı və Fatimə onu bir paltarla 
örtürdü. Ona salam verdi və Peyğəmbər � dedi: “Kimdir o?” Mən dedim: 
“Ummu Hani”. Peyğəmbər � qüsl alıb qurtardıqdan sonra durub 
geyindiyi paltarda səkkiz rükət namaz qıldı”. 
 

١٤٤ - ابكْرِ برِ ذي الْقَدي الَّذفكْتي لُ بِهجالر ناِء ملِ الْمسلْغل  
144-cü fəsil: Qüsl almaq üçün bir adama kifayət edən suyun miqdarı 

 
 حزرته بِقَدحٍ مجاهد أُتي:  قَالَ الْجهنِي موسى عن ، زائدةَ أَبِي بنِ زكَرِيا بن يحيى حدثَنا:  قَالَ ، عبيد بن محمد أَخبرنا - ٢٢٦
 .هذَا بِمثْلِ يغتِسلُ كَانَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ:  عنها اللَّه رضي عائشةُ حدثَتنِي:  فَقَالَ أَرطَالٍ ثَمانِيةَ

 
226. ...Rəvayət edilir ki, Musa əl-Cuhəni � demişdir: “Mücahidə bir qabda 
səkkiz ərtal1 su gətirildi və o dedi: “Aişə mənə dedi: “Allah Elçisi � bunun 
miqdarında (su ilə) qüsl alardı”. 
 

 يقُولُ سلَمةَ أَبا سمعت حفْصٍ بنِ بكْرِ أَبِي عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَى عبد بن محمد أَخبرنا - ٢٢٧
 :لْتخلَى دةَ عشائع يضر ا اللَّههنا عوهأَخو نم ةاعضا ، الرأَلَهفَس نلِ عغُس بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ، تعاٍء فَدبِإِن يهاٌء فم 

راعٍ قَدص ، ترتا فَسرتس ، لَتسفَاغْت غَتلَى فَأَفْرا عهأْسثَالَثًا ر. 

 
227. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Sələmə � demişdir: “Mən və Aişənin süd 
qardaşı onun yanına gəldik. O, Aişədən Peyğəmbərin � qüsl alması haqda 

                                                      
1 Ərtal - ölçü vahididir və təqribən 450 qrama bərabərdir. 
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soruşdu: “Aişə qabın içində bir saa1 su istədi. O, özü ilə bizim aramızda bir 
pərdənin (arxasında) qüsl aldı və başına üç dəfə su tökdü”. 
 

٢٢٨ - اأَخنرةُ ببيقُت نب يدعا:  قَالَ ، سثَندثُ حنِ ، اللَّينِ عابٍ ابهش ، نةَ عورع ، نةَ عشائا عهأَن ولُ كَانَ:  قَالَتسلَّى  اِهللا رص
لَّمسو هلَيِسلُ اُهللا عتغي يحِ فالْقَد  - وهو قالْفَر - تكُنِسلُ واأَ أَغْتن وهي واٍء فإِن داحو. 

 
228. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � “əl-fəraq” adlı 
bir qabdan qüsl alardı, mən də onunla birlikdə həmin qabdan qüsl alar-
dım”. 
 

 يقُولُ مالك بن أَنس سمعت:  قَالَ جبرٍ بنِ اِهللا عبد عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، اِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٢٢۹
 .مكَاكي بِخمسة ويغتِسلُ ، بِمكُّوك يتوضأُ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ: 

 
229. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � bir 
məkkuk2 (su ilə) dəstəmaz, beş məkkuk (su ilə) də qüsl alardı”. 
 

 جابِرِ عند الْغسلِ يف تمارينا:  قَالَ جعفَرٍ أَبِي عن ، إِسحاق أَبِي عن ، اَألحوصِ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن قُتيبةُ أَخبرنا - ٢٣٠
 كَانَ قَد:  جابِر قَالَ.  صاعان والَ صاع يكْفي ما قُلْنا.  ماٍء من صاع الْجنابة من الْغسلِ من يكْفي:  جابِر فَقَالَ ، اِهللا عبد بنِ

 .شعرا وأَكْثَر منكُم خيرا كَانَ من يكْفي

 
230. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Cəfər � demişdir: “Biz Cabir ibn Abdullahın 
yanında qüsl haqda mübahisə etdik. Cabir bizə belə dedi: “Cənabət 
halından qüsl almaq üçün bir saa su kifayət edir”. Biz dedik: “Bizə qüsl 
almaq üçün bir və iki saa su da kifayət etmir”. Cabir dedi: “(Bu qədər su) 
sizdən də xeyirli, saçı sizdən də çox olana kifayət edərdi”. 
 

١٤٥ - ابكْرِ بذ الَلَةلَى الدع هالَ أَن قْتي وف كذَل  
145-ci fəsil: Qüsl almaq üçün iki nəfərə nə qədər su kifayət edir 

 

                                                      
1 Saa – ölçü vahididir və dörd mudda bərabərdir. Bir mudd isə insanın iki ovucuna bərabərdir 
ki, bu da 700 qrama bərabərdir. Bir saa təxminən 2 kiloqram 800 qrama bərabərdir. (Səmərul-
Mustətab, 1/28). 
2 Bir məkkuk - bir mudd edir. Bir mudd da təqribən 700 qrama bərabərdir. 
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 حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن إِسحاق وأَنبأَنا) ح( الزهرِي عنِ ، معمرٍ عن ، اِهللا عبد حدثَنا:  قَالَ ، نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٢٣١
دباقِ عزا:  قَالَ الرأَنبأَن رمعم نابجٍ ويرنِ ، جع رِيهالز ، نةَ عورع ، نع ةَعشائ يضر ا اللَّههنع قَالَت  :تِسلُ كُنا أَغْتأَن 

 .الْفَرقِ قَدر وهو ، واحد إِناٍء من صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا ورسولُ

 
231. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən Allah Elçisi � ilə birlikdə 
“əl-fəraq” deyilən qab qədər su ilə qüsl alardıq”. 
 

١٤٦ - ابكْرِ بالِ ذسلِ اغْتجالر أَةرالْمو نم هائنِس ناٍء مإِن داحو  
146-cı fəsil: Kişinin zövcəsi ilə bir qabdan (su götürərək) qüsl alması 

 
 عن ، عروةَ بنِ هشامِ عن ، مالك عن ، قُتيبةُ وأَنبأَنا) ح( عروةَ بنِ هشامِ عن ، اِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٢٣٣

أَبِيه ، نةَ عشائع يضر ا اللَّههنولَ أَنَّ:  عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عِسلُ كَانَ صتغا يأَنو ناٍءإِ من داحو رِفتغن هنا ميعمج. 

 
232. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən Allah Elçisi � ilə birlikdə 
bir qabdan ovuc ilə (su götürərək) qüsl alardım”. 
 

:  قَالَ الْقَاسمِ بن الرحمنِ عبد حدثَنِي:  قَالَ شعبةُ حدثَنا:  لَقَا ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَى عبد بن محمد أَخبرنا - ٢٣٣
تعمس مثُ الْقَاسدحي ، نةَ عشائع يضا اِهللا رهنع قَالَت  :تِسلُ كُنا أَغْتولُ أَنسراِهللا و لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ناٍء مإِن داحو نم 
ةابنالْج. 

 
233. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən və Allah Elçisi � bir 
qabdan (su götürərək) cənabət qüslu alardıq”. 
 

 عنها اللَّه رضي عائشةَ عن ، اَألسود عنِ ، إِبراهيم عن ، منصورٍ عن ، حميد بن عبِيدةُ حدثَنا ، سعيد بن قُتيبةُ أَخبرنا - ٢٣٤
قَالَت  :نِي لَقَدتأَير ازِعولَ أُنساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عاَء صِسلُ اِإلنا أَغْتأَن وهو هنم. 

 
234. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən Allah Elçisi � ilə birlikdə 
bir qabdan qüsl alar və mən onunla su üstündə rəqabət aparardım”. 
  

 عن ، اَألسود عنِ ، إِبراهيم عن ، منصور حدثَنِي:  قَالَ سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ٢٣٥
 .واحد إِناٍء من صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا ورسولُ أَنا أَغْتِسلُ كُنت:  قَالَت عنها اللَّه رضي عائشةَ

 
235. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən Allah Elçisi � ilə bir 
qabdan (su götürərək) qüsl alardım”. 



نني سائسالن                                                                                                               ابتك ةارالطَّه  

92 
 

 أَنها ميمونةُ خالَتي أَخبرتنِي:  قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ ، زيد بنِ جابِرِ عن ، عمرٍو عن ، سفْيانَ عن ، موسى بن يحيى أَخبرنا - ٢٣٦
تِسلُ كَانتغولُ تسراِهللا و لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ناٍء مإِن داحو. 

 
236. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Xalam Məymunə Allah 
Elçisi � ilə bir qabdan (su götürərək) qüsl aldığını deyərdi”. 
 

:  يقُولُ اَألعرج هرمز بن نِالرحم عبد سمعت:  قَالَ يزِيد بنِ سعيد عن ، اِهللا عبد حدثَنا:  قَالَ ، نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٢٣٧
 كَيسةً كَانت إِذَا.  نعم:  قَالَت ؟ الرجلِ مع الْمرأَةُ أَتغتِسلُ سئلَت سلَمةَ أُم أَنَّ ، عنها اللَّه رضي سلَمةَ أُم مولَى ناعم حدثَنِي
 قَالَ الْماَء علَيها نفيض ثُم ، ننقيهما حتى أَيدينا علَى نفيض واحد مركَنٍ من نغتِسلُ ُهللا علَيه وسلَّمصلَّى ا اِهللا ورسولَ رأَيتنِي

جرالَ:  اَألع ذْكُرا تجالَ فَرو الَهبت. 

 
237. ...Ummu Sələmənin � azad etdiyi köləsi Naim � rəvayət edir ki, bir 
dəfə Ummu Sələmədən qadının əri ilə birlikdə qüsl alması haqda soruş-
dular. O dedi: “Bəli, əgər sudan düzgün istifadə edə bilirsə (birlikdə qüsl 
ala bilər)”. Mənim yadımdadır ki, Allah Elçisi � ilə bir qabdan su 
götürərək qüsl alardıq. Əllərimiz təmizlənənədək əllərimizə, sonra isə 
üzərimizə su tökərdik”. 
 

١٤٧ - ابكْرِ بيِ ذهنِ النالِ عسغْتلِ االبِ بِفَضنالْج  
147-ci fəsil: Cənabət qüslu alandan sonra ondan artıq qalan su ilə 

yuyunmağın qadağan olması 
 

 النبِي صحب رجالً لَقيت:  قَالَ الرحمنِ عبد بنِ حميد عن ، اَألودي داود عن ، عوانةَ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٢٣٨
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا صكَم هبحو صةَ أَبريره يضر اللَّه هنع عبأَر نِنيقَالَ س  :ىنولُ هساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عطَ أَنْ صشتما يندأَح 

 .جميعا ولْيغترِفَا الرجلِ بِفَضلِ والْمرأَةُ ، الْمرأَة بِفَضلِ الرجلُ يغتِسلَ أَو ، مغتسله في يبولَ أَو ، يومٍ كُلَّ

 
238. ...Rəvayət edilir ki, Humeyd ibn Abdur-Rahmən � demişdir: “Mən 
Peyğəmbərə � dörd il səhabəlik etmiş Əbu Hureyranı görmüşdüm. O 
mənə dedi: “Hər gün (həddindən artıq) üst-başımızı darayıb bəzənməyi, 
yuyunduğu yerə kiçik subaşına çıxmağı, qadının yuyunaraq artıq qalan su 
ilə kişinin qüsl etməsini və kişinin yuyunaraq artıq qalan su ilə qadının 
qüsl etməsini qadağan etdi. Həmçinin ovuclayaraq bir qabdan qüsl almağı 
əmr etdi”. 
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١٤٨ - ابب ةصخي الرف كذَل  
148-ci fəsil: Birlikdə qüsl almağın icazəli olması 

 
٢٣۹ - نرباأَخ دمحم نارٍ بشب ، نع دمحا:  قَالَ ، مثَندةُ حبعش ، نمٍ عاصا) ح( عنربأَخو ديوس نرٍ بصا ، نأَنبأَن دباِهللا ع ، نع 
 ، واحد إِناِء من صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا ورسولُ ناأَ أَغْتِسلُ كُنت:  قَالَت عنها اللَّه رضي عائشةَ عن ، معاذَةَ عن ، عاصمٍ

 .لي دع.  لي دع:  فَأَقُولُ وأُبادره يبادرنِي:  سويد قَالَ لي دع:  أَنا وأَقُولُ.  لي دعي:  يقُولَ حتى.  وأُبادره يبادرنِي

 
239. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən Allah Elçisi � ilə birlikdə 
bir qabdan (su götürərək) qüsl alardım. O məni, mən də onu qabaqlayar, 
hətta o: “Mənə də su saxla!”- deyərdi. Mən də: “Mənə də saxla!”- deyər-
dim”. 
 

١٤۹ - ابكْرِ بالِ ذسغْتي االف ةعي الْقَصالَّت نجعا ييهف 
149-cu fəsil: Xəmir yoğurmaq üçün taxta qabdan su götürüb qüsl almaq 

 
 ، مجاهد عن ، نجِيحٍ أَبِي ابنِ عنِ ، نافعٍ بن إِبراهيم حدثَنا:  قَالَ ، الرحمنِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، بشارٍ بن محمد أَخبرنا - ٢٤٠

نع أُم انِئه يضا اِهللا رهنولَ أَنَّ عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَ صساغْت وةُ هونميمو ناٍء مإِن داحي وف ةعا قَصيهف جِنيِ أَثَرالْع. 
 
240. ...Ummu Hani � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � Məymunə ilə birlikdə, 
içində xəmirin izləri olan xəmir yoğurmaq üçün taxtadan düzəldilmiş 
qabdan (su götürərək) qüsl aldı. 
 

١٥٠ - ابكْرِ بذ كرت أَةرالْم قْضفْرِ نا ضهأْسر دنا عهالساغْت نم ةابنالْج  
150-ci fəsil: Qadının cənabət qüslu aldıqda hörüklərini açmaması 

 
 أُم عن ، رافعٍ بنِ اِهللا عبد عن ، سعيد أَبِي بنِ سعيد عن ، موسى بنِ أَيوب عن ، سفْيانَ عن ، منصورٍ بن سلَيمانُ أَخبرنا - ٢٤١
 عند أَفَأَنقُضها رأْسي ضفْر أَشد امرأَةٌ إِني ، اِهللا رسولَ يا قُلْت:  قَالَت  علَيه وسلَّمصلَّى اُهللا النبِي زوجِ عنها اللَّه رضي سلَمةَ

 .جسدك علَى تفيضني ثُم ، ماٍء من حثَيات ثَالَثَ رأْسك علَى تحثي أَنْ يكْفيك إِنما:  قَالَ ؟ الْجنابة من غَسلها

 
241. ...Peyğəmbərin � zövcəsi Ummu Sələmə � demişdir: “Mən dedim: 
“Ey Allahın Elçisi! Mən sıx hörükləri olan qadınam. Cənabət halından qüsl 
aldıqda hörüklərimi açmalıyammı?” O dedi: “Sənə başına üç ovuc su 
tökməyin, sonra bədəninin digər hissələrinə su tökməyin kifayət edər”. 
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١٥١ - ابكْرِ برِ ذاَألم كضِ بِذَلائلْحل دنالِ عسغْتامِ االرِإلحل  
151-ci fəsil: Heyzdən sonra ehrama girmək üçün qüsl alan qadının qüsl 

alarkən hörüklərini açması 
 

 ، عروةَ عن حدثَاه ، عروةَ بن وهشام شهابٍ ابن أَنَّ ، مالك عن ، أَشهب حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَى عبد بن يونس أَخبرنا - ٢٤٢
نةَ عشائع يضر ا اللَّههنع ا:  قَالَتنجرخ عولِ مساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص امع ةجاعِا حدلْو ، لَلْتفَأَه ةرمبِالْع ، تمكَّةَ فَقَدم 

 انقُضي:  فَقَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ إِلَى ذَلك فَشكَوت ، والْمروة الصفَا بين والَ بِالْبيت أَطُف فَلَم ، حائض وأَنا ،
كأْسي رطشتاملِّي ، وأَهو جي بِالْحعدةَ ورمالْع  .لْتا ، فَفَعا فَلَمنيقَض جلَنِي الْحسأَر عم دبنِ عمحنِ الركْرٍ أَبِي بيمِ إِلَى بعنالت ، 

ترمتفَقَالَ فَاع  :هذكَانُ هم كترمو قَالَ .عأَب دبنِ عمحذَا:  الري هدثٌح غَرِيب نم يثدح كالم ، نامِ عشنِ هةَ بورع لَم وِهري 
دإِالَّ أَح بهأَش 

 
242. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � ilə Vida həccinə 
gedirdik. Mən ümrə etmək üçün ehrama girdim və Məkkəyə çatdıqda 
heyz oldum. Buna görə Kəbəni təvaf etmədim. Həmçinin Səfa və Mərva 
arasında səy etmədim. Bu məsələ haqda Allah Elçisinə � dedikdə o dedi: 
“Saçını (hörüyünü) aç və onu dara! Həcc üçün ehrama gir və ümrəni 
etmə!” Mən də belə etdim. Həcci bitirdikdə Allah Elçisi � məni ehrama 
girmək üçün Abdur-Rahmən ibn Əbu Bəkr ilə Tənim adlı yerə göndərdi. 
Mən də ümrə etdim. Peyğəmbər � dedi: “Bu sənin ümrə etdiyin yerdir”. 
  

١٥٢ - كْرلِ ذبِ غُسنالْج هيدلَ يا أَنْ قَبملَهخداَء ياِإلن  
152-ci fəsil: Cənabət qüslu alanın əllərini qaba salmadan yuması  

 
 بن سلَمةَ أَبو حدثَنِي:  قَالَ السائبِ بن عطَاُء حدثَنا:  قَالَ ، زائدةَ عن ، حسين حدثَنا:  قَالَ ، سلَيمانَ بن أَحمد أَخبرنا - ٢٤٣
دبنِ عمحنِي:  قَالَ الرثَتدةُ حشائع ضري ا اللَّههنولَ أَنَّ ، عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَ إِذَا كَانَ صساغْت نم ةابنالْج عضو اُء لَهاِإلن 

، بصلَى فَيع هيدلَ يا أَنْ قَبملَهخداَء يى ، اِإلنتلَ إِذَا حغَس هيدلَ يخأَد هدى ينمي الْياِء فاِإلن ، ثُم بى صنملَ بِالْيغَسو هجفَر 
 كَفَّيه ملَْء رأْسه علَى يصب ثُم ، ثَالَثًا واستنشق تمضمض ثُم ، فَغسلَهما الْيسرى علَى بِالْيمنى صب فَرغَ إِذَا حتى ، بِالْيسرى

 .جسده علَى يفيض ثُم ، مرات ثَالَثَ

 
243. ...Aişə � rəvayət edərək edir ki, Allah Elçisi � cənabət qüslu aldıqda 
onun üçün qabda su qoyulardı. O, əllərini qaba salmamışdan qabaq 
onların üzərinə su tökərdi. Əllərini yuduqda, sağ əlini qaba salar, sonra sol 
əlinə su tökərdi. Övrət yerini sol əli ilə yuyar, yumağı bitirdikdən sonra 
sağ əli ilə sol əlinə su tökər və onları yuyardı. Sonra ağzını və burnunu üç 
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dəfə yaxalayardı. Sonra başına üç dəfə ovuc dolusu su tökər, sonra da 
bədəninin qalan hissəsinə su töküb (yuyardı)”. 
 

١٥٣ - ابكْرِ بذ ددلِ عغَس نيدلَ الْيا قَبهِمالخاَء إِداِإلن  
153-cü fəsil: (Qüsl alarkən) əlləri qaba salmamışdan qabaq əllərin 

yuyulmasının sayı  
 

 سأَلْت:  قَالَ سلَمةَ أَبِي عن ، السائبِ بنِ عطَاِء عن ، شعبةُ ثَناحد:  قَالَ ، يزِيد حدثَنا:  قَالَ ، سلَيمانَ بن أَحمد أَخبرنا - ٢٤٤
 يفْرِغُ مصلَّى اُهللا علَيه وسلَّ اِهللا رسولُ كَانَ:  فَقَالَت.  الْجنابة من صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ غُسلِ عن عنها اللَّه رضي عائشةَ

 سائرِ علَى يفيض ثُم ، ثَالَثًا رأْسه علَى يفْرِغُ ثُم ، ويستنشق يمضمض ثُم ، يديه يغِسلُ ثُم ، فَرجه يغِسلُ ثُم ، ثَالَثًا يديه علَى
هدسج. 

 
244. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Sələmə � demişdir: “Aişədən Allah Elçisinin 
� cənabət qüslu haqda soruşdum. O dedi: “Peyğəmbər � əllərinin üzərinə 
üç dəfə su tökər, sonra övrət yerini yuyar, sonra əllərini yuyar, sonra 
ağzını və burnunu yaxalayar, sonra başına üç dəfə su tökər, sonra 
bədəninin qalan hissəsinə su töküb yuyardı”. 
 

  يديه غَسلِ بعد جسده عن اَألذَى الْجنبِ إِزالَةُ - ١٥٤
154-ci fəsil: Cənabət halında olanın əllərini yuduqdan sonra bədəninə 

bulaşan (mənini) təmizləməsi 
 

 دخلَ أَنه ، سلَمةَ أَبا سمعت:  قَالَ السائبِ بن عطَاُء أَنبأَنا:  قَالَ شعبةُ أَنبأَنا:  قَالَ ضرالن أَنبأَنا ، غَيالَنَ بن محمود أَخبرنا - ٢٤٥
صلَّى اُهللا علَيه  النبِي كَانَ:  فَقَالَت . الْجنابة من صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ غُسلِ عن فَسأَلَها عنها اللَّه رضي عائشةَ علَى

لَّمسى وتؤاِء يبِاِإلن بصلَى فَيع هيدا ثَالَثًا يمِسلُهغفَي ، ثُم بصي ينِهملَى بِيع هالمِسلُ ، شغا فَيلَى مع هذَيفَخ ، ِسلُ ثُمغي هيدي 
ضمضمتيو سيوقشنت ، بصيلَى وع هأْسثَالَثًا ر ، ثُم يضفلَى يرِ عائس هدسج. 

 
245. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Sələmə � Aişənin yanına gəlib ondan Allah 
Elçisinin � cənabət qüslu haqda soruşdu. Aişə dedi: “Peyğəmbərə � bir 
qab su gətirilər, əllərinə üç dəfə su tökərək onları yuyardı. Sonra sağ əli ilə 
sol əlinə su tökər və budlarına bulaşan (pislikləri) yuyardı. Sonra əllərini 
yuyar, ağzını və burnunu yaxalayar və başına üç dəfə su tökərdi. Sonra 
bədəninin digər hissələrinə su tökərdi (yuyardı)”. 
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١٥٥ - ابب ةادبِ إِعنلَ الْجغَس هيدي دعب الَةاَألذَى إِز نع هدسج  
155-ci fəsil: Qüsl aldıqda bədəndəki pislikləri yuduqdan sonra yenidən 

əlləri yumaq 
 

:  قَالَ الرحمنِ عبد بنِ سلَمةَ أَبِي عن ، السائبِ بن عطَاِء عن ، عبيد بن عمر حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٢٤٦
فَتصةُ وشائلَ عغُس بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص نم ةابنالْج  .ِسلُ كَانَ:  قَالَتغي هيدثَالَثًا ي ، ثُم يضفي هدى بِينمالْي ى لَىعرسالْي 

 ، ثَالَثًا يتمضمض ثُم ، مرات ثَالَثَ الْيسرى علَى الْيمنى بِيده يفيض:  قَالَ إِالَّ أَعلَمه والَ:  عمر قَالَ أَصابه وما فَرجه فَيغِسلُ ،
قشنتسيِسلُ ، ثَالَثًا وغيو ههجثَالَثًا و ، ثُم يضفلَى يع هأْسثَالَثًا ر ، ثُم بصي هلَياَء عالْم. 

 
246. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Sələmə ibn Abdur-Rahmən � demişdir: 
“Aişə bizə Peyğəmbərin � cənabət qüslunu vəsf edərək buyurdu: “O, üç 
dəfə əllərini yuyar, sonra sağ əli ilə sol əlinə su tökərək övrət yerinə 
bulaşan pislikləri yuyub təmizləyərdi”. Ömər: “Mən bildiyim belədir” - 
dedi, sonra buyurdu: “Sağ əli ilə sol əlinə üç dəfə su tökər, sonra üç dəfə 
ağzını və üç dəfə burnunu yaxalayar, üç dəfə də üzünü yuyardı. Sonra 
başına üç dəfə su tökər, sonra (bədəninin) qalan hissələrini yuyardı”.  
 

١٥٦ - كْروِء ذضبِ ونلَ الْجلِ قَبسالْغ  
156-cı fəsil: Cənabət halında olan insanın qüsl almamışdan qabaq 

dəstəmaz alması 
 

 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَنَّ ، عنها اللَّه رضي عائشةَ عن ، أَبِيه عن ، ةَعرو بنِ هشامِ عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٢٤٧
 ثُم ، شعرِه أُصولَ بِها فَيخلِّلُ اَءالْم أَصابِعه يدخلُ ثُم ، للصالَة يتوضأُ كَما توضأَ ثُم ، يديه فَغسلَ بدأَ الْجنابة من اغْتسلَ إِذَا كَانَ

بصلَى يع هأْسثَالَثَ ر فغُر ، ثُم يضفاَء يلَى الْمع هدسج كُلِّه. 

 
247. ...Aişə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � cənabət qüslu aldıqda əllərini 
yumaqdan başlayar, sonra namaz üçün alınan dəstəmaz kimi dəstəmaz 
alardı. Sonra barmaqlarını suya salar və barmaqları ilə saçının diblərini 
ovxalayardı. Sonra başına üç ovuc su tökər, sonra bədənin qalan hissəsinə 
su töküb yuyardı”. 
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١٥٧ - ابيلِ بلخبِ تنالْج هأْسر  
157-ci fəsil: Cənabət qüslu alanın suyu barmaqları ilə saçının dibinə 

çatdırması 
 

 اللَّه رضي عائشةُ حدثَتنِي:  قَالَ أَبِي حدثَنِي:  قَالَ عروةَ بن هشام أَنبأَنا:  قَالَ يحيى أَنبأَنا:  قَالَ علي بن عمرو أَخبرنا - ٢٤٨
 ثُم ، شعرِه إِلَى يصلَ حتى رأْسه ويخلِّلُ ، ويتوضأُ يديه يغِسلُ كَانَ أَنه:  الْجنابة من صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم لنبِيا غُسلِ عن عنها
 .جسده سائرِ علَى يفْرِغُ

 
248. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � Peyğəmbərin � cənabət qüslu haqda 
demişdir: “O, əllərini yuyar, dəstəmaz alar və suyu başına (saçlarının 
dibinə) barmaqları ilə ovxalayaraq çatdırardı. Sonra da bədəninin qalan 
hissələrinə su tökərək (yuyardı)”. 
 

 ، عنها اللَّه رضي عائشةَ عن ، أَبِيه عن ، عروةَ بنِ هشامِ عن ، سفْيانُ حدثَنا:  الَقَ ، يزِيد بنِ اِهللا عبد بن محمد أَخبرنا - ٢٤۹
 .ثَالَثًا علَيه يحثي ثُم ، رأْسه يشرب كَانَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ

 
249. ...Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � qüsl alarkən suyu başına 
(saçının dibinə) çatdırdıqdan sonra (başına) üç dəfə su tökərdi. 
 

١٥٨ - ابكْرِ با ذي مكْفي بنالْج نم ةاِء إِفَاضلَى الْمع هأْسر  
158-ci fəsil: Cənabət qüslu alanın başına nə qədər su tökməsinin kifayət 

etməsi 
 

 في تماروا:  قَالَ مطْعمٍ بنِ جبيرِ عن ، صرد بنِ سلَيمانَ عن ، إِسحاق أَبِي عن ، اَألحوصِ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٢٥٠
:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَقَالَ.  وكَذَا كَذَا َألغِْسلُ إِني:  الْقَومِ بعض الَفَقَ.  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ عند الْغسلِ

 .أَكُف ثَالَثَ رأْسي علَى فَأُفيض أَنا أَما

 
250. ...Rəvayət edilir ki, Cubeyr ibn Mutim � demişdir: “Allah Elçisinin � 
yanında qüsl haqda mübahisə edildi. Bəziləri dedilər: “Mən belə və ya belə 
qüsl alıram”. Allah Elçisi � buyurdu: “O ki qaldı mənə, mən üç ovuc suyu 
başıma töküb (yuyunuram)”. 
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١٥۹ - ابكْرِ بلِ ذمي الْعلِ فسالْغ نضِ ميالْح  
159-cu fəsil: Heyzdən sonra qüsl almağın qaydası 

 
 عائشةَ عن ، أُمه عن ، صفيةَ ابن وهو منصورٍ عن ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، الرحمنِ عبد بنِ محمد بن اِهللا عبد أَخبرنا - ٢٥١
يضر ا اللَّههنأَةً أَنَّ ، عرام أَلْتس بِيلَّى ا النصلَّمسو هلَيُهللا ع نا عهلغُس نيضِ محا الْمهربفَأَخ فِسلُ كَيتغت ، ي:  قَالَ ثُمذخ 
 رضي عائشةُ قَالَت.  بِها تطَهرِي اِهللا سبحانَ:  قَالَ ثُم ، كَذَا فَاستتر ؟ بِها أَتطَهر وكَيف:  قَالَت.  بِها فَتطَهرِي مسك من فرصةً

ا اللَّههنع  :تذَبأَةَ فَجرالْم ، قُلْتو  :نيبِعتا تبِه مِ أَثَرالد. 
 
251. ...Aişə � rəvayət edir ki, bir qadın Peyğəmbərin � yanına gələrək 
heyzdən sonrakı qüsl haqda soruşdu. Peyğəmbər � də ona necə qüsl 
almağı başa saldı və dedi: “Müşk vurulmuş bir parça götür və onunla 
təmizlən”. Qadın dedi: “Mən onunla necə təmizlənim?” Peyğəmbər � 
(göstərərək) bu cür büründü və dedi: “Subhən-Allah! Onunla təmizlən!” 
Aişə dedi: “Mən o qadını qırağa çəkib dedim: “Qanın izlərini üzərindən 
təmizlə”. 
 

١٦٠ - ابب كروِء تضالْو نم دعلِ بسالْغ  
160-cı fəsil: Qüsl aldıqdan sonra dəstəmaz almamaq 

 
 وحدثَنا) ح( إِسحاق أَبِي عن ، صالحٍ ابن وهو الْحسن أَنبأَنا ، أَبِي حدثَنا:  قَالَ ، حكيمٍ بنِ عثْمانَ بن أَحمد أَخبرنا - ٢٥٢
 عنها اللَّه رضي عائشةَ عن ، اَألسود عنِ ، إِسحاق أَبِي عن ، شرِيك حدثَنا:  قَالَ ، الرحمنِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو
ولُ كَانَ:  قَالَتسلَّى اُهللا  اِهللا رصلَّمسو هلَيأُ الَ عضوتي دعلِ بسالْغ.  

 
252. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � qüsl aldıqdan 
sonra dəstəmaz almazdı”. 
 

١٦١ - ابلِ بنِ غَسلَيجي الررِ فغَي كَاني الْملُ الَّذستغي يهف  
161-ci fəsil: Qüsl alarkən sonda ayaqların kənarda yuyulması 

 
 خالَتى حدثَتنِي:  قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ ، كُريبٍ عن ، سالمٍ عن ، اَألعمشِ عنِ ، عيسى أَنبأَنا:  قَالَ حجرٍ بن علي أَخبرنا - ٢٥٣

 اِإلناِء في بِيمينِه أَدخلَ ثُم ، ثَالَثًا أَو مرتينِ كَفَّيه فَغسلَ ، الْجنابة من غُسلَه لَّى اُهللا علَيه وسلَّمص اِهللا لرسولِ أَدنيت:  قَالَت ميمونةُ
 أَفْرغَ ثُم ، للصالَة وضوَءه توضأَ ثُم ، شديدا دلْكًا فَدلَكَها اَألرض بِشماله ضرب ثُم ، بِشماله غَسلَه ثُم ، فَرجِه علَى بِها فَأَفْرغَ
 .دهفَر بِالْمنديلِ أَتيته ثُم:  قَالَت.  رِجلَيه فَغسلَ ، مقَامه عن تنحى ثُم ، جسده سائر غَسلَ ثُم ، كَفِّه ملَْء حثَيات ثَالَثَ رأْسه علَى
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253. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Xalam Məymunə dedi: 
“Mən cənabət halından qüsl almaq üçün su qabını Allah Elçisinə � 
yaxınlaşdırdım. O, ovuclarını iki və ya üç dəfə yudu, sonra sağ əlini qabın 
içinə salıb övrət yerinə su töküb sol əli ilə oranı yudu. Sonra sol əlini yerə 
vurub onu yaxşıca təmizlədi. Sonra namaz üçün alınan dəstəmaz kimi 
dəstəmaz aldı. Sonra başına üç ovuc dolusu su tökdü, sonra bədəninin 
qalan hissələrini yudu. Sonra yuyunduğu yerdən qırağa çəkilib ayaqlarını 
yudu”. Ummu Hani dedi: “Sonra mən onun üçün dəsmal gətirdikdə o, 
dəsmalı götürmədi”. 
 

١٦٢ - ابب كريلِ تدنالْم دعلِ بسالْغ  
162-ci fəsil: Qüsl aldıqdan sonra qurulanmamaq 

 
 ، كُريبٍ عن ، سالمٍ عن ، اَألعمشِ عنِ ، إِدرِيس بن اِهللا عبد حدثَنا:  الَقَ ، إِبراهيم بنِ أَيوب بنِ يحيى بن محمد أَخبرنا - ٢٥٤

 .هكَذَا:  بِالْماِء يقُولُ وجعلَ يمسه فَلَم ، بِمنديلٍ فَأُتي اغْتسلَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَنَّ:  عباسٍ ابنِ عنِ

 
254. ...İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � qüsl aldı və ona bir 
dəsmal gətirildi. O, dəsmal ilə qurulanmadı və dedi: “Belə (sulu) qalsın”. 
 

١٦٣ - ابوِء بضبِ ونإِذَا الْج ادأْكُلَ أَنْ أَري  
163-cü fəsil: Cənabət halında olanın yemək yemək istədikdə dəstəmaz 

alması 
 

 وعبد يحيى حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو وحدثَنا) ح( شعبةَ عن ، حبِيبٍ بنِ سفْيانَ عن ، مسعدةَ بن حميد أَخبرنا - ٢٥٥
صلَّى اُهللا علَيه  النبِي كَانَ:  قَالَت عنها اللَّه رضي عائشةَ عن ، اَألسود عنِ ، إِبراهيم عن ، الْحكَمِ عنِ ، شعبةَ عن ، الرحمنِ

لَّمسقَالَ -  وو ورمولُ كَانَ:  عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا -  ص ادأْكُلَ أَنْ أَري أَو امني وهو بنأَ جضوت زو ادرمي عف هيثدح  :
وَءهضو الَةلصل. 

 
255. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Amr dedi: “Peyğəmbər � 
cənabətli halda yemək yemək və ya yatmaq istədikdə dəstəmaz alardı”. 
Amr əlavə etdi: “Namaz üçün alınan dəstəmaz kimi dəstəmaz alardı”. 
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١٦٤ - ابارِ بصبِ اقْتنلَى الْجلِ عغَس هيدإِذَا ي ادأْكُلَ أَنْ أَري  
164-cü fəsil: Cənabət halında olanın yemək yemək istədikdə əllərini 

yumaqla kifayətlənməsi 
 

 عن ، سلَمةَ أَبِي عن ، الزهرِي عنِ ، يونس عن ، الْمبارك بن اِهللا عبد حدثَنا:  قَالَ ، محمد بنِ عبيد بن محمد أَخبرنا - ٢٥٦
 غَسلَ يأْكُلَ أَنْ أَراد وإِذَا ، توضأَ جنب وهو ينام أَنْ أَراد إِذَا كَانَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ:  عنها اللَّه رضي عائشةَ

هيدي. 

 
256. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � cənabət halında 
olarkən yatmaq istədikdə dəstəmaz alar, yemək yemək istədikdə isə 
əllərini yuyardı”. 
 

١٦٥ - ابارِ بصبِ اقْتنلَى الْجلِ عغَس هيدإِذَا ي ادأْكُلَ أَنْ أَري أَو برشي  
165-ci fəsil: Cənabət halında olanın yemək yemək və ya su içmək istədikdə 

əllərini yumaqla kifayətlənməsi 
 

:  قَالَت عنها اللَّه رضي عائشةَ أَنَّ ، سلَمةَ أَبِي عن ، الزهرِي عنِ ، يونس عن ، اِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٢٥٧
 ، يديه غَسلَ:  - قَالَت - يشرب أَو يأْكُلَ أَنْ أَراد وإِذَا ، توضأَ جنب وهو ينام أَنْ أَراد إِذَا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ

ثُم أْكُلُي أَو برشي. 

 
257. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � cənabət halında 
olarkən yatmaq istədikdə dəstəmaz alardı. Yemək yemək və ya su içmək 
istədikdə isə əllərini yuyar, sonra yemək yeyər və ya su içərdi”. 
 

١٦٦ - ابوِء بضبِ ونإِذَا الْج ادأَنْ أَر امني  
166-cı fəsil: Cənabət halında olan insanın yatmaq istədikdə dəstəmaz 

alması 
 

 اللَّه رضي عائشةَ عن ، الرحمنِ عبد بنِ سلَمةَ أَبِي عن ، شهابٍ ابنِ عنِ ، اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن قُتيبةُ أَخبرنا - ٢٥٨
 .ينام أَنْ قَبلَ للصالَة وضوَءه توضأَ جنب وهو ينام أَنْ أَراد إِذَا كَانَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ إِنَّ:  قَالَت عنها

 
258. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � cənabət halında 
olarkən yatmaq istədikdə yatmamışdan qabaq namaz üçün alınan 
dəstəmaz kimi dəstəmaz alardı”. 
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:  قَالَ عمر أَنَّ ، عمر بنِ اِهللا عبد عن ، نافع أَخبرنِي:  قَالَ اِهللا عبيد عن ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن اِهللا عبيد أَخبرنا - ٢٥۹
 .توضأَ إِذَا:  قَالَ ؟ جنب وهو أَحدنا أَينام اِهللا رسولَ يا

 
259. ...Abdullah ibn Ömər � rəvayət edir ki, Ömər dedi: “Ey Allahın 
Elçisi, bizdən birimiz cənabət halında yata bilərmi?” O dedi: “Əgər 
dəstəmaz alarsa, (yata bilər)”. 
 

١٦٧ - ابوِء بضبِ ونلِ ، الْجغَسو إِذَا ذَكَرِه ادأَنْ أَر امني  
167-ci fəsil: Cənabət halında olanın dəstəmaz alması, yatmaq istədikdə isə 

övrət yerini yuması 
 

 تصيبه أَنه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا لرسولِ عمر ذَكَر:  قَالَ عمر ابنِ عنِ ، دينارٍ بنِ اِهللا بدع عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٢٦٠
 .نم ثُم ، ذَكَرك واغِْسلْ توضأْ:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَقَالَ.  اللَّيلِ من الْجنابةُ

 
260. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Ömər Allah Elçisindən � 
gecə vaxtı cənabət halında olması haqda soruşdu. Allah Elçisi � dedi: 
“Dəstəmaz al, övrət yerini yu, sonra da yat!” 
 

١٦۸-  ابي ببِ فنإِذَا الْج أْ لَمضوتي 

168-ci fəsil: Cənabətli halda dəstəmaz almamaq 
 

:  قَالَ ، سعيد بن اِهللا عبيد وأَنبأَنا) ح( شعبةُ أَنبأَنا:  قَالَ الْملك عبد بن هشام حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٢٦١
 اللَّه رضي علي عن ، أَبِيه عن ، نجي بنِ اِهللا عبد عن ، زرعةَ أَبِي عن ، مدرِك بنِ علي عن ، لَه واللَّفْظُ شعبةَ عن ، يحيى حدثَنا

هننِ ، عع بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علُ الَ:  قَالَ صخدكَةُ تالَئا الْمتيب يهو فةٌصالَ رو الَ كَلْبو بنج. 

 
261. ...Əli � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Mələklər 
içərisində surət (şəkil və ya heykəl), it və cənabətli adam olan evə girməz-
lər”.1 
 

١٦۹ - ابي ببِ فنإِذَا الْج ادأَنْ أَر ودعي  
169-cu fəsil: Cənabət halında olan yenidən yaxınlıq etmək istədikdə nə 

etməlidir? 
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صلَّى اُهللا  النبِي عنِ ، سعيد أَبِي عن ، الْمتوكِّلِ أَبِي عن ، عاصمٍ عن ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، حريث بن الْحسين أَخبرنا - ٢٦٢
لَّمسو هلَيإِذَا:  لَقَا ع ادأَر كُمدأَنْ أَح ودعأَ يضوت. 

 

262. ...Əbu Səid � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Sizdən 
biriniz (zövcəsi ilə) yenidən cinsi yaxınlıq etmək istəsə, dəstəmaz alsın”. 
 

١٧٠ - ابب انياِء إِتسلَ النقَب اثدإِح لِالْغس  
170-ci fəsil: Qüsl almadan ikinci zövcə ilə yaxınlıq etmək 

 

 ، الطَّوِيلِ حميد عن ، إِبراهيم بن إِسماعيلُ حدثَنا:  قَاالَ لإِسحاق واللَّفْظُ إِبراهيم بن ويعقُوب إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٢٦٣
نسِ عنِ أَنب كالولَ أَنَّ ، مساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص لَى طَافع هائي نِسف لَةلٍ لَيسبِغ داحو. 

 

263. ...Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � bütün qadınları ilə 
yaxınlıq edər, sonda bir dəfə qüsl alardı. 
 

٢٦٤ - باأَخنر دمحم نب ديبا:  قَالَ ، عثَندح دباِهللا ع نب كاربا:  قَالَ الْمأَنبأَن رمعم ، نةَ عادقَت ، نسٍ عولَ أَنَّ ، أَنسلَّى  اِهللا رص
لَّمسو هلَيكَانَ اُهللا ع طُوفلَى يع هائي نِسلٍ فغُس داحو. 

 

264. ...Ənəs � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � qadınları ilə yaxınlıq edər, 
sonda bir qüsl alardı. 
 

١٧١ - اببِ بجبِ حنالْج نم اَءةرق آنالْقُر  
171-ci fəsil: Cənabət halında olmağın Quran oxumağa maneə olması  

 

:  قَالَ سلمةَ بنِ اِهللا عبد عن ، مرةَ بنِ عمرِو عن ، شعبةَ عن ، إِبراهيم بن إِسماعيلُ أَنبأَنا:  قَالَ حجرٍ بن علي أَخبرنا - ٢٦٥
تيا أَتيلا عأَن الَنجرولُ كَانَ:  فَقَالَ وساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص جرخي نالَِء مأُفَ الْخقْرآنَ يأْكُلُ ، الْقُريا ونعم ماللَّح ، لَمو 
كُني هبجحنِ يع آنٌء الْقُريش سةَ لَيابنالْج.  

 

265. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Sələmə � demişdir: “Mən və iki kişi 
Əlinin yanına gəldik. O dedi: “Allah Elçisi � ayaqyolundan çıxar, (elə 
olurdu ki, bəzən) Quran oxuyar və bizimlə birlikdə ət yeyərdi. Cənabət 
halından başqa heç bir şey onu Quran oxumaqdan saxlamazdı”.1 
 

 عمرِو عن ، اَألعمش حدثَنا:  قَالَ ، يونس بن يسىع حدثَنا:  قَالَ ، الرقِّي الصيدالَنِي يوسف أَبو أَحمد بن محمد أَخبرنا - ٢٦٦
 .الْجنابةَ لَيس حالٍ كُلِّ علَى الْقُرآنَ يقْرأُ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ:  قَالَ علي عن ، سلمةَ بنِ اِهللا عبد عن ، مرةَ بنِ
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266. ...Rəvayət edilir ki, Əli � demişdir: “Allah Elçisi � cənabət halından 
başqa hər bir halda Quran oxuyardı”.1 
 

١٧٢ - ابب ةاسمبِ منالْج هتالَسجوم  
172-ci fəsil: Cənabət halında olana toxunmaq və onunla oturmaq 

 
صلَّى اُهللا  اِهللا رسولُ كَانَ:  قَالَ حذَيفَةَ عن ، بردةَ أَبِي عن ، الشيبانِي عنِ ، جرِير أَنبأَنا:  قَالَ اهيمإِبر بن إِسحاق أَخبرنا - ٢٦٧

لَّمسو هلَيإِذَا ع يلَ لَقجالر نم ابِهحأَص هحاسا معدو قَالَ.  لَه  :هتأَيا فَرموكْ يةًبر تدفَح هنع ، ثُم هتيأَت نيح فَعتار ارهفَقَالَ الن  :
 الَ الْمسلم إِنَّ:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَقَالَ.  تمسنِي أَنْ فَخشيت جنبا كُنت إِني:  فَقُلْت.  عني فَحدت رأَيتك إِني
نيسج. 

 
267. ...Rəvayət edilir ki, Huzeyfə � demişdir: “Allah Elçisi � səhabələ-
rindən birini gördükdə, onunla əl ilə görüşər və onun üçün dua edərdi”. 
Huzeyfə deyir: “Bir gün onu səhər vaxtı gördüm və ondan uzaqlaşdım. 
Sonra günorta olanda onun yanına gəldim. O dedi: “Mən səni görmüş-
düm, lakin sən məndən uzaqlaşdın”. Mən dedim: “Mən cənabət halında 
idim və sənin mənə toxunmağından qorxdum (ehtiyat etdim)”. Allah Elçisi 
� buyurdu: “Həqiqətən, müsəlman murdar olmur”. 
 

:  حذَيفَةَ عن ، وائلٍ أَبِي عن ، واصلٌ حدثَنِي:  قَالَ مسعر حدثَنا:  قَالَ ، يحيى أَخبرنا:  قَالَ ورٍمنص بن إِسحاق أَخبرنا - ٢٦٨
 .ينجس الَ الْمسلم إِنَّ:  فَقَالَ.  جنب إِني:  فَقُلْت.  إِلَي فَأَهوى جنب وهو لَقيه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَنَّ

 
268. ...Rəvayət edilir ki, Huzeyfə � cənabətli halda olarkən Peyğəmbər � 
ilə rastlaşdı: “Peyğəmbər � mənə tərəf gəldikdə mən dedim: “Mən cənabət 
halındayam”. Peyğəmbər � dedi: “Həqiqətən, müsəlman murdar olmaz”. 
 

 أَبِي عن ، رافعٍ أَبِي عن ، بكْرٍ عن ، حميد حدثَنا:  قَالَ ، الْمفَضلِ ابن وهو بِشر حدثَنا:  قَالَ ، مسعدةَ بن حميد أَخبرنا - ٢٦۹
صلَّى اُهللا  النبِي فَفَقَده ، فَاغْتسلَ عنه فَانسلَّ ، جنب وهو الْمدينة طُرقِ من طَرِيقٍ في لَقيه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَنَّ ، هريرةَ

لَّمسو هلَيا ، عاَء فَلَمقَالَ ج  :نأَي تا كُنا يةَ أَبريرا:  قَالَ ؟ هولَ يساِهللا ر ، كنِي إِنيتا لَقأَنو بنج تأَنْ فَكَرِه كسالى أُجتح 
 .ينجس الَ الْمؤمن إِنَّ اِهللا سبحانَ:  فَقَالَ.  أَغْتِسلَ
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269. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � Mədinənin küçələ-
rindən birində mən cənabətli halda olarkən mənimlə rastlaşdı. Əbu Hu-
reyra ondan uzaqlaşıb qüsl aldı. Peyğəmbər � onu gözdən itirdi. Əbu 
Hureyra gələndə Peyğəmbər � dedi: “Sən harada idin, ey Əbu Hureyra?” 
O dedi: “Ey Allahın Elçisi! Həqiqətən, mən səninlə rastlaşdım, lakin 
cənabətli halda (olduğuma görə) qüsl alana qədər səninlə oturmaq 
istəmədim”. Peyğəmbər � dedi: “Subhən-Allah! Həqiqətən, müsəlman 
murdar olmur”. 
 

١٧٣ - ابامِ بدختضِ اسائالْح  
173-cü fəsil: Heyz olan qadının xidmət etməsi 

 
 أَبو قَالَ:  قَالَ حازِمٍ أَبو حدثَنِي:  قَالَ كَيسانَ بن يديزِ عن ، سعيد بن يحيى حدثَنا:  قَالَ ، الْمثَنى بن محمد أَخبرنا - ٢٧٠
 إِنه:  قَالَ.  أُصلِّي الَ إِني:  فَقَالَت.  الثَّوب ناوِلينِي عائشةُ يا:  قَالَ إِذْ الْمسجِد في صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ بينما هريرةَ
سي لَيف كدي هلَتاوفَن 

 
270. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hazim � demişdir: “Əbu Hureyra dedi ki, 
Allah Elçisi � məsciddə olarkən buyurdu: “Ey Aişə, paltarı mənə ver!” O 
dedi: “Mən (heyz olduğuma görə) namaz qılmıram”. Peyğəmbər � dedi: 
“Bu, (yəni heyz) sənin əlində deyil”. O da paltarı ona verdi”. 
 

 ، اَألعمشِ عنِ ، جرِير حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن إِسحاق وأَخبرنا) ح( اَألعمشِ عنِ ، عبِيدةَ عن ، سعيد بن قُتيبةُ أَخبرنا - ٢٧١
نع نِ ثَابِتب ديبنِ ، عمِ عنِ الْقَاسب دمحم ، نةَ عشائع يضر ا اللَّههنع ولُ قَالَ:  قَالَتساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عينِي:  صاوِلن 

 يدك في حيضتك لَيست : صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَقَالَ.  حائض إِني:  قَالَت.  الْمسجِد من الْخمرةَ

 
271. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � mənə dedi: 
“Mən məsciddəyəm, mənə bir örtük ver!” Mən dedim: “Mən heyzli 
haldayam”. Allah Elçisi � buyurdu: “Heyz sənin əlində deyil”. 
 

 .مثْلَه اِإلسناد بِهذَا اَألعمشِ عنِ ، معاوِيةَ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٢٧٢

 
272. ...Eyni hədisdir. 
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١٧٤ - ابب طسضِ بائةَ الْحرمي الْخف جِدسالْم  
174-cü fəsil: Heyz halında olan qadının məscidə xalça sərməsi 

 
 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ:  قَالَت ميمونةَ أَنَّ ، أُمه عن ، منبوذ عن ، سفْيانَ عن ، منصورٍ بن محمد أَخبرنا - ٢٧٣
عضي هأْسي ررِ فجا حاندلُو ، إِحتآنَ فَيالْقُر يهو ضائح ، قُومتا واندإِح ةرمإِلَى بِالْخ جِدسا الْمطُهسبفَت يهو ضائح. 

 
273. ...Rəvayət edilir ki, Məymunə � demişdir: “Bizdən birimiz heyzli 
olduğumuz halda Allah Elçisi � başını heyzli olanın qoynuna söykəyərək 
Quran oxuyardı. Həmçinin bizdən birimiz heyzli olduğumuz halda qalxıb 
məscidə girmədən səccadə1 sərirdi”. 
 

١٧٥ - ابي بي فأُ الَّذقْرآنَ يالْقُر هأْسري ورِ فجح هأَترام يهو ضائح  
175-ci fəsil: (Kişinin) başını heyz olan qadının qoynuna söykəyərək Quran 

oxuması 
 

٢٧٤ - باأَخنر اقحإِس نب يماهرإِب يلعو نرٍ بجاللَّفْظُ حو ا ، لَهأَنبانُ أَنفْيس ، نورٍ عصنم ، نع هأُم ، نةَ عشائع يضر ا اللَّههنع 
كَانَ:  قَالَت أْسولِ رساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي صرِ فجا حداإِحن يهو ضائح ، وهلُو وتآنَ يالْقُر. 

 
274. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Biz heyz olduğumuz halda 
Allah Elçisi � bizdən birimizin qoynuna söykənərək Quran oxuyardı”. 
  

١٧٦ - ابلِ بضِ غَسائالْح أْسا رجِهوز  
176-cı fəsil: Zövcə heyz halında olduqda ərinin başını yuması 

 
 عن ، اَألسود عنِ ، إِبراهيم عن ، منصور حدثَنِي:  قَالَ سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ٢٧٥
 .حائض وأَنا ، فَأَغِْسلُه معتكف وهو رأْسه إِلَي يومئُ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي كَانَ:  قَالَت عنها اللَّه رضي عائشةَ

 
275. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Peyğəmbər � etikafda2 olar-
kən başını (məsciddən kənara) mənə tərəf çıxardar, mən də heyzli 
olduğum halda onun başını (məscidin çölündən) yuyardım”. 
 

                                                      
1 Səccadə - namaz qılmaq üçün istifadə edilən kiçik xalça və ya parçadan tikilmiş döşənək, 
canamaz. 
2 Etikaf –məsciddə və məscid hökmündə olan bir məkanda bir müddət qalmaq. 
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 ، عروةَ عن ، اَألسود أَبِي عن ، آخر وذَكَر ، الْحارِث بنِ عمرِو عن ، وهبٍ ابن حدثَنا:  قَالَ ، سلَمةَ بن محمد أَخبرنا - ٢٧٦
نةَ عشائع يضا را للَّههنع ولُ كَانَ:  قَالَتساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص رِجخي إِلَي هأْسر نم جِدسالْم وهو اوِرجم ا فَأَغِْسلُهأَنو 

ضائح. 

 
276. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Məscid evə bitişik olduğuna 
görə Allah Elçisi � (etikafda olarkən) başını məsciddən kənara çıxardar, 
mən də heyzli olduğum halda onun başını yuyardım”. 
 

 رأْس أُرجلُ كُنت:  تقَالَ عنها اللَّه رضي عائشةَ عن ، أَبِيه عن ، عروةَ بنِ هشامِ عن ، مالك عن ، سعيد بن قُتيبةُ أَخبرنا - ٢٧٧
 حائض وأَنا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ

 
277. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən heyzli olduğum halda 
Allah Elçisinin � başını darayardım”. 
 

 ، الزهري عنِ ، مالك حدثَنا:  قَالَ ، معن حدثَنا:  قَالَ ، شعيبٍ بن علي وأَنبأَنا) ح( مالك عن ، سعيد بن قُتيبةُ أَخبرنا - ٢٧٨
نةَ عورع ، نةَ عشائع يضر ا اللَّههنثْلَ عم كذَل 

 
278. …Eyni hədisdir. 
 

١٧٧ - ابب اكَلَةؤضِ مائبِ الْحرالشو نا مرِهؤس  
177-ci fəsil: Heyz olan qadının öz əri ilə birlikdə yeyib-içməsi 

 
 عنها اللَّه رضي عائشةَ عن ، شريحٍ عن ، أَبِيه عن ، هانِئ بنِ شريحِ بنِ الْمقْدامِ ابن وهو يزِيد حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٢٧۹
 وأَنا معه فَآكُلُ يدعونِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ,  نعم:  قَالَت ؟ طَامثٌ وهي زوجِها مع الْمرأَةُ تأْكُلُ هلْ:  سأَلْتها
ارِككَانَ ، عذُ وأْخي قرالْع قِْسمفَي لَيع يهرِ فتفَأَعق هنم ، ثُم هعأَض ذُهأْخفَي رِقتعفَي هنم عضيو هثُ فَميح تعضي وفَم نقِ مرالْع ، 

 حيثُ فَمه ويضع ، منه شربفَي فَيأْخذُه أَضعه ثُم ، منه فَأَشرب فَآخذُه ، منه يشرب أَنْ قَبلَ فيه علَي فَيقِْسم بِالشرابِ ويدعو
تعضي وفَم نحِ مالْقَد. 

 
279. …Şureyh � rəvayət edir ki, Aişədən � soruşdu: “Qadın heyz halın-
da olarkən öz əri ilə yeyib-içə bilərmi?” O dedi: “Bəli, mən heyz halında 
olarkən Allah Elçisi � məni çağırar və birlikdə yemək yeyərdik. O, bir 
dişləm götürdükdən sonra (ət parçasını) mənə verər, mən də bir dişləm 
götürdükdən sonra ona verərdim. Sonra o, mən dişlədiyim yerə ağzını 
qoyar və oradan dişləyərdi. Sonra su içdikdə özü içməmişdən qabaq suyu 
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mənə verər, mən də bu sudan içərdim. İçdikdən sonra onu yerə qoyardım, 
o isə mənim ağzım dəyən yerdən içərdi”. 
 

 عنِ ، عمشِاَأل عنِ ، عمرٍو بن اِهللا عبيد حدثَنا:  قَالَ ، جعفَرٍ بن اِهللا عبد حدثَنا:  قَالَ ، الْوزانُ محمد بن أَيوب أَخبرنا - ٢٨٠
 الْموضعِ علَى فَاه يضع صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ:  قَالَت عنها اللَّه رضي عائشةَ عن ، أَبِيه عن ، شريحٍ بنِ الْمقْدامِ

 .ائضح وأَنا ، سؤرِي فَضلِ من فَيشرب منه أَشرب الَّذي

 
280. …Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən heyz olduğum halda 
Allah Elçisi � mənim içdiyim qabdan artıq qalan suyu götürərək həmin 
yerə ağzını qoyub içərdi”. 
 

١٧٨ - ابفَاعِ بتنلِ االضِ بِفَضائالْح  
178-ci fəsil: Heyz olan qadının (içdiyinin) artığından istifadə etmək 

 
 عائشةَ سمعت:  قَالَ أَبِيه عن ، شريحٍ بنِ الْمقْدامِ عنِ ، مسعرٍ عن ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، منصورٍ بن محمد أَخبرنا - ٢٨١
يضر ا اللَّههنقُولُ عولُ كَانَ:  تسلَّ اِهللا رصلَّمسو هلَياوِلُنِي ى اُهللا عناَء ياِإلن برفَأَش هنا مأَنو ضائح ، ثُم يهطى أُعرحتفَي عضوم 
 .فيه علَى فَيضعه,  فَمي

 
281. …Miqdam ibn Şureyh atasının � belə dediyini rəvayət edir: “Mən 
Aişənin belə dediyini eşitdim: “Mən heyzli olanda Allah Elçisi � içmək 
üçün su qabını mənə ötürər, mən içdikdən sonra həmin qabda ağzımın 
dəydiyi yeri tapar və ağzını ora qoyub (su içərdi)”. 
 

 عن ، أَبِيه عن ، شريحٍ بنِ الْمقْدامِ عنِ ، وسفْيانُ سعرم حدثَنا:  قَالَ ، وكيع حدثَنا:  قَالَ ، غَيالَنَ بن محمود أَخبرنا - ٢٨٢
 فَيشرب,  في موضعِ علَى فَاه فَيضع صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي وأُناوِلُه حائض وأَنا أَشرب كُنت:  قَالَت عنها اللَّه رضي عائشةَ

قرعأَتو قرا الْعأَنو ضائح ، اوِلُهأُنو بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ,عضفَي لَى فَاهعِ عضوي مف. 

 
282. …Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən heyzli olduğum halda su 
içərdim, onu Peyğəmbərə � ötürdükdə ağzını mənim ağzımın dəydiyi 
yerə qoyar və içərdi. Həmçinin mən heyzli olduğum halda bir ət 
parçasından dişləyər və onu Peyğəmbərə � ötürərdim. O da mənim ağzım 
dəyən yerə öz ağzını qoyar (və oradan yeyərdi)”. 
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١٧۹ - ابب ةعاجضضِ مائالْح  
179-cu fəsil: Heyz olan qadınla bir yataqda uzanmaq 

 
 إِبراهيم بن وإِسحاق سعيد بن اِهللا عبيد وأَنبأَنا) ح( هشام حدثَنا:  قَالَ ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، مسعود بن إِسماعيلُ أَخبرنا - ٢٨٣

 ، حدثَته سلَمةَ أَبِي بِنت زينب أَنَّ ، سلَمةَ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، يحيى عن ، أَبِي حدثَنِي:  قَالَ لَه للَّفْظُوا هشامٍ بن معاذُ حدثَنا:  قَاالَ
 فَأَخذْت فَانسلَلْت ، حضت إِذْ الْخميلَة في وسلَّم صلَّى اُهللا علَيه اِهللا رسولِ مع مضطَجِعةٌ أَنا بينما:  قَالَت حدثَتها سلَمةَ أُم أَنَّ

ابيي ثتضيولُ قَالَ.  حساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  :تسف؟ أَن قُلْت معانِي.  نعفَد تعطَجفَاض هعي مف يلَةمالْخ 

 
283. …Rəvayət edilir ki, Ummu Sələmə � demişdir: “Mən Allah Elçisi � 
ilə birlikdə bir örtüyün altında uzanmışdım. Bu vaxt mən heyz oldum və 
yavaşca çıxıb heyz paltarımı götürüb geyindim. Allah Elçisi � mənə dedi: 
“Sən heyz oldun?” Mən: “Bəli”- dedim. O, məni yanına çağırdı və onunla 
birlikdə bir örtüyün altında uzandım”. 
 

 عائشةَ عن ، يحدثُ خالَسا سمعت:  قَالَ صبحٍ بنِ جابِرِ عن ، سعيد بن يحيى حدثَنا:  قَالَ ، الْمثَنى بن محمد أَخبرنا - ٢٨٤
قَالَت  :تا كُنولُ أَنسراِهللا و لَيلَّى اُهللا عصلَّمسو ه بِيتي نارِ فعالش داحا الْوأَنثٌ وطَام أَو ضائفَإِنْ ، ح هابي أَصنٌء ميلَ شغَس 
هكَانم ، لَمو هدعلَّى يصو يهف ، ثُم ودعفَإِنْ ي هابي أَصنٌء ميلَ شثْلَ فَعم كذَل ، لَمو هدعلَّى يصو فيه. 

 
284. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən heyzli olduğum halda 
Allah Elçisi � ilə bir yataqda yatardım. Əgər onun üstünə məndən bir şey 
düşərdisə, həmin yeri yuyar və bunu bir şey sanmayıb bu paltarda namaz 
qılardı. Sonra qayıdar və əgər yenə məndən bir şey düşsəydi, eyni şeyi 
edərdi. Bunu bir şey sanmaz və bu paltarda namaz qılardı”. 
 

١٨٠ - ابب ةراشبضِ مائالْح  
180-ci fəsil: Heyz olan qadınla cinsi münasibətdən başqa hər şey etmək 

 
 اِهللا رسولُ كَانَ:  قَالَت عائشةَ عن ، شرحبِيلَ بنِ عمرِو عن ، إِسحاق أَبِي عن ، اَألحوصِ وأَب حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٢٨٥

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص رأْما ياندإِذَا إِح تا كَانضائأَنْ ح دشا تهارإِز ، ا ثُمهراشبي. 

 
285. …Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Bizdən birimiz heyzli olanda, 
Allah Elçisi � ona alt paltarını möhkəm bağlamağı əmr edər, sonra da 
(cinsi münasibət olmadan) ona yaxınlaşardı”. 
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 إِحدانا كَانت:  قَالَت عائشةَ عن ، اَألسود عنِ ، إِبراهيم عن ، ورٍمنص عن ، جرِير أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٢٨٦
 .يباشرها ثُم ، تتزِر أَنْ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ أَمرها حاضت إِذَا

 
286. …Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Bizdən birimiz heyz olanda 
Allah Elçisi � ona alt paltarını möhkəm bağlamağı əmr edər, sonra da 
(cinsi münasibət olmadan) ona yaxınlaşardı”. 
 

 حبِيبٍ عن ، شهابٍ ابنِ عنِ ، واللَّيث يونس عن ، وهبٍ ابنِ عنِ ، أَسمع وأَنا علَيه قراَءةً ، مسكنيٍ بن الْحارِثُ أَخبرنا - ٢٨٧
 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ:  قَالَت ميمونةَ عن - ميمونةَ موالَةُ ندبةَ:  يقُولُ اللَّيثُ وكَانَ - بديةَ عن ، عروةَ مولَى
راشبأَةُ يرالْم نم هائنِس يهو حضا كَانَ إِذَا ائهلَيع ارلُغُ إِزبي افصنِ أَنذَينِ الْفَخيتكْبالري وف يثدح ثةً -  اللَّيجِزتحم بِه. 

 
287. …Rəvayət edilir ki, Məymunə � demişdir: “Zövcələri heyz olanda 
əyinlərində dizlərinə və baldırlarına düşən libas olduqları halda, Allah 
Elçisi � (cinsi münasibət olmadan) onlara yaxınlaşardı”. Hədisin ravilə-
rindən biri olan Leysin hədisində: “Qadının libası övrət yerini bağlayardı”- 
deyilir.  
 

١٨١ - ابأْوِيلِ بلِ تاِهللا قَو زلَّ عجو : }كأَلُونسينِ وع يضِالْمح{  
181-ci fəsil: Allahın � “Səndən heyz barəsində soruşurlar...” (əl-Bəqərə, 

222) kəlamının yozumu 
 

:  قَالَ أَنسٍ عن ، ثَابِث عن ، سلَمةَ بن حماد حدثَنا:  قَالَ ، حربٍ بن سلَيمانُ حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٢٨٨
تكَان ودهإِذَا الْي تاضأَةُ حرالْم مهنم لَم نلُوهاكؤي لَمو نوهارِبشي لَمو نوهعامجي يف وتيأَلُوا ، الْبفَس بِياِهللا ن  هلَيلَّى اُهللا عص
لَّمسو نع كلَ ذَلزفَأَن اللَّه زع جلَّو  :}كأَلُونسينِ ويضِ عحقُلْ الْم وأَذًى ه{ ، مهرولُ فَأَمساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأَنْ ص 

نلُوهاكؤي نوهارِبشيو نوهعامجيي وف وتيأَنْ ، الْبوا وعنصي ٍء كُلَّ بِهِنيا شالَ مخ اعالْجِم. 

 
288. …Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Yəhudilər qadın heyz olduğu 
halda onunla birlikdə yemək yeməz, onunla birlikdə su içməz və onları 
evlərində saxlamazdılar. Yəhudilər Peyğəmbərdən � bu haqda soruş-
duqda Allah � bu ayəni nazil etdi: “Səndən heyz barəsində soruşurlar...” 
De: “Bu, əziyyətverici bir haldır…” (əl-Bəqərə, 222). Allah Elçisi � heyz 
olan qadınlarla birlikdə yeyib-içməyi, birlikdə evdə olmalarını və (ərlərinə) 
zövcələri ilə cinsi münasibətdən başqa hər şeyi etmələrinə icazə verdi”. 
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١٨٢ - ابا بم جِبلَى يع نى مأَت هيلَتلي حالِ فا حهتضيح دعب هلْميِ عاِهللا بِنه زلَّ عجو نا عهطْئو 

182-ci fəsil: Allahın � qadağan etdiyini bildikdən sonra zövcəsi heyz 
olduğu halda onunla yaxınlıq edən kişinin boynuna nə düşür? 

 
 ، عباسٍ ابنِ عنِ ، مقْسمٍ عن ، الْحميد عبد عن ، الْحكَمِ عنِ ، شعبةَ عن ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ٢٨۹

 .دينارٍ بِنِصف أَو بِدينارٍ يتصدق ائضح وهي امرأَته يأْتي الرجلِ في  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي عنِ

 
289. …İbn Abbas � Peyğəmbərdən � rəvayət edir ki, zövcəsi heyz 
olduğu halda onunla yaxınlıq edən kişi bir və ya yarım dinar sədəqə 
verməlidir.  
 

١٨٣ - ابا بلُ مفْعةُ ترِمحإِذَا الْم تاضح  
183-ci fəsil: Ehramda olan qadın heyz olduqda nə etməlidir? 

 
 مع خرجنا:  قَالَت عائشةَ عن ، أَبِيه عن ، الْقَاسمِ بنِ الرحمنِ عبد عن ، سفْيانُ أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٢۹٠
 وأَنا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ علَي فَدخلَ ، حضت بِسرِف كَانَ فَلَما ، الْحج إِالَّ نرى الَ  علَيه وسلَّمصلَّى اُهللا اِهللا رسولِ
 أَنَّ غَير الْحاج يقْضي ما فَاقْضي آدم بنات علَى وجلَّ زع اللَّه كَتبه أَمر هذَا:  قَالَ.  نعم:  فَقُلْت ؟ أَنفست لَك ما:  فَقَالَ.  أَبكي

 .بِالْبقَرِ نِسائه عن صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ وضحى بِالْبيت تطُوفي الَ

 
290. …Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � ilə birlikdə həcc 
etmək üçün yola düşdük. Sərif deyilən yerə çatdıqda mən heyz oldum. 
Allah Elçisi � mənim yanıma gəldikdə mən ağlayırdım. O dedi: “Sənə nə 
olub, heyz olmusan?” Mən də: “Bəli”- dedim. O dedi: “Bu elə şeydir ki, 
Allah � onu Adəmin qızlarına (qadınlara) yazıb. Evi (Kəbəni) təvaf 
etməkdən başqa boynuna düşən həcc ərkanlarını yerinə yetir”. Sonra Allah 
Elçisi � zövcələrinin adından (qurban olaraq) bir inək kəsdi”. 
 

١٨٤ - ابا بلُ مفْعاُء تفَسالن دنامِ عراِإلح  
184-ci fəsil: Qadın ehramda olaraq doğarsa, nə etməlidir? 

 
 حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن يحيى أَخبرنا:  قَالَ لَه واللَّفْظُ إِبراهيم بن ويعقُوب الْمثَنى بن ومحمد علي بن عمرو أَخبرنا - ٢۹١
فَرعج نب دمحثَنِي:  قَالَ مدا:  قَالَ أَبِي حنيأَت ابِرج نب دباِهللا ع اهأَلْنفَس نع ةجح بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا صثَندولَ أَنَّ فَحساِهللا ر 

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص جرسٍ خمخل نيقب ني مذ ةدا ، الْقَعنجرخو هعى متى إِذَا حذَا أَت فَةلَيالْح تلَداُء ومأَس تسٍ بِنيمع دمحم 
نكْرٍ أَبِي بب ، لَتسولِ إِلَى فَأَرساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  :فكَي عني:  قَالَ ؟ أَصِسلرِي اغْتثْفتاسو ، لِّي ثُمأَه. 
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291. …Cəfər ibn Muhəmməd atasının � belə rəvayət etdiyini demişdir: 
“Cabir ibn Abdullahın yanına gəlib Peyğəmbərin � həcci haqda soruşduq. 
O dedi: “Zul-Qadə ayından beş gün qalmışdı və biz Allah Elçisi � ilə çıxıb 
Zul-Huleyfə adlı yerə çatdıq. Ora çatdıqda Əsma bint Umeys Muhəmməd 
ibn Əbu Bəkri dünyaya gətirdi. Nə etməsini soruşması üçün Allah 
Elçisinin � yanına adam göndərdi. O dedi: “Yuyun və qanı saxlamaq üçün 
əski parçasından istifadə et, sonra ehrama gir!”  
 

١٨٥ - ابمِ بضِ ديالْح يبصي بالثَّو  
185-ci fəsil: Paltarın heyz qanına bulaşması 

 
 عدي عن ، الْحداد ثَابِت الْمقْدامِ أَبو حدثَنِي:  قَالَ سفْيانَ عن ، سعيد بن يحيى حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن اِهللا عبيد أَخبرنا - ٢۹٢

:  قَالَ ؟ الثَّوب يصيب الْحيضِ دمِ عن صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ سأَلَت اأَنه محصنٍ بِنت قَيسٍ أُم سمعت:  قَالَ دينارٍ بنِ
كِّيهلَعٍ حبِض يهاغِْسلاٍء ورٍ بِمدسو. 

 
292. …Rəvayət edilir ki, Adiy ibn Dinar � demişdir: “Ummu Qeys bint 
Mihsandan eşitdim ki, o, Allah Elçisindən � heyz qanının paltara dəyməsi 
haqda soruşduqda Peyğəmbər � demişdi: “Onu daşla (budaqla, sümüklə) 
sürtüb təmizlə, su və sidrlə yu!” 
 

 بِنت أَسماَء عن ، الْمنذرِ بِنت فَاطمةَ عن ، عروةَ بنِ هشامِ عن ، زيد بنِ حماد عن ، عربِي بنِ حبِيبِ بن يحيى أَخبرنا - ٢۹٣
 ، حتيه:  فَقَالَ ؟ الثَّوب يصيب الْحيضِ دمِ عن صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي استفْتت امرأَةً أَنَّ:  حجرِها في تكُونُ وكَانت بكْرٍ أَبِي
ثُم يهصاِءبِ اقْرالْم ، ثُم يهحضلِّي انصو يهف. 

 
293. …Fatimə bint əl-Munzir � rəvayət edir ki, Əsma bint Əbu Bəkr 
otağında olarkən bir qadın Peyğəmbərdən � heyz qanının paltara dəyməsi 
haqda soruşdu. O buyurdu: ”Dırnağınla onu qaşı, sonra onu su ilə 
ovxalayıb yu və namazını qıl”. 
   

١٨٦ - ابب نِيالْم يبصي بالثَّو  
186-cı fəsil: Məninin paltara toxunması 
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 ، حديجٍ بنِ معاوِيةَ عن ، قَيسٍ بنِ سويد عن ، حبِيبٍ أَبِي بنِ يزِيد عن ، اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، حماد بن عيسى أَخبرنا - ٢۹٤
نةَ عاوِيعنِ مانَ أَبِي بفْيس  :هأَلَ أَنس ةَ أُمبِيبح جوز بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علْ ، صولُ كَانَ هساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علِّي صصي 
 .أَذًى فيه ير لَم إِذَا.  نعم:  لَتقَا ؟ فيه يجامع كَانَ الَّذي الثَّوبِ في

 
294. …Muaviyə ibn Əbu Sufyan � Peyğəmbərin � zövcəsi Ummu 
Həbibədən � soruşdu: “Allah Elçisi � yaxınlıq etdiyi paltarda namaz 
qılardımı?” O dedi: “Bəli, əgər onun üzərində pisliyin izini görməzdisə, 
qılardı”. 
 

١٨٧ - ابلِ بغَس نِيالْم نبِ مالثَّو  
187-ci fəsil: Paltardan məninin yuyulub təmizlənməsi 

 
:  قَالَت ئشةَعا عن ، يسارٍ بنِ سلَيمانَ عن ، الْجزرِي ميمون بنِ عمرِو عن ، اِهللا عبد أَخبرنا:  قَالَ نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٢۹٥
تةَ أَغِْسلُ كُنابنالْج نبِ مولِ ثَوساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص جرخإِلَى فَي الَةإِنَّ الصو قَعاِء بي الْملَف بِهثَو. 

 
295. …Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisinin � paltarından 
pislikləri yuyardım. O, paltarında suyun izləri qaldığı halda namaza 
gedərdi”. 
 

١٨٨ - ابب كفَر نِيالْم نبِ مالثَّو  
188-ci fəsil: Paltara dəyən (qurumuş) mənini sürtüb təmizləmək 

 
 كُنت:  قَالَت عائشةَ عن ، نوفَلٍ بنِ الْحارِث عنِ ، مجلَزٍ أَبِي عن ، مٍهاش أَبِي عن ، حماد حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٢۹٦
كةَ أَفْرابنالْج - قَالَتةً ورى مرأُخ - نِيالْم نبِ مولِ ثَوساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص. 

 
296. …Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən cinsi münasibətdən 
sonra qalan ləkələri paltardan sürtüşdürüb təmizləyərdim”. Həmçinin belə 
dedi: “Mən Allah Elçisinin � paltarından mənini təmizləyərdim”. 
  

 بنِ همامِ عن ، إِبراهيم عن ، أَخبرنِي الْحكَم:  قَالَ ، ةُشعب حدثَنا:  قَالَ ، بهز حدثَنا:  قَالَ ، يزِيد بن عمرو أَخبرنا - ٢۹٧
ارِثةَ أَنَّ ، الْحشائع قَالَت  :نِي لَقَدتأَيا رمو لَى أَزِيدأَنْ ع كَهأَفْر نبِ مولِ ثَوساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص. 
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297. …Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � palta-
rında gördüyüm məninin ləkəsini sadəcə (onu) bir-birinə sürtməklə təmiz-
ləyərdim”. 
 

 من أَفْركُه كُنت:  قَالَت عائشةَ عن ، همامٍ عن ، إِبراهيم عن ، منصورٍ عن ، سفْيانُ أَخبرنا ، حريث بن الْحسين أَخبرنا - ٢۹٨
 .صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي ثَوبِ

 
298. …Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən Peyğəmbərin � paltarına 
dəyən (qurumuş) mənini sürtüşdürərək təmizləyərdim”. 
 

 أَراه كُنت:  قَالَت عائشةَ عن ، همامٍ عن ، إِبراهيم عن ، اَألعمشِ عنِ ، سعيد بنِ يحيى عن ، وسفي بن شعيب أَخبرنا - ٢۹۹
 .فَأَحكُّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ ثَوبِ في

 
299. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən mənini Allah Elçisinin � 
paltarında görər və onu əlimlə ovuşdurub təmizləyərdim”. 
 

 عن ، اَألسود عنِ ، إِبراهيم عن ، معشرٍ أَبِي عن ، حسانَ بنِ هشامِ عن ، زيد بن حماد حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٣٠٠
 .صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ ثَوبِ من الْجنابةَ أَفْرك رأَيتنِي لَقَد:  الَتقَ عائشةَ

 
300. …Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
paltarından cinsi münasibətdən sonra qalan (məni) ləkələrini bir-birinə 
sürtərək təmizləyərdim”. 
 

 لَقَد:  قَالَت عائشةَ عن ، اَألسود عنِ ، إِبراهيم عن ، مغريةَ عن ، هشيم حدثَنا:  قَالَ ، الْمروزِي كَاملٍ بن محمد أَخبرنا - ٣٠١
 .عنه فَأَحته ه وسلَّمصلَّى اُهللا علَي اِهللا رسولِ ثَوبِ في أَجِده رأَيتنِي

 
301. …Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
paltarında tapdığım (məni ləkələrini) ovuşduraraq təmizləyərdim”. 
 

١٨۹ - ابلِ بوب يبي الصالَّذ أْكُلِ لَمي امالطَّع  
189-cu fəsil: Yemək yeməyən (südəmər) oğlan uşağının sidiyi 
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 بِابنٍ أَتت أَنها:  محصنٍ بِنت قَيسٍ أُم عن ، عتبةَ بنِ اِهللا عبد بنِ اِهللا عبيد عن ، شهابٍ ابنِ عنِ ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٣٠٢
 علَى فَبالَ ، حجرِه في صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَأَجلَسه ، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ ىإِلَ الطَّعام يأْكُلِ لَم صغريٍ لَها

بِها ، ثَوعاٍء دبِم هحضفَن لَمو ِسلْهغي. 

 
302. …Rəvayət edilir ki, Ummu Qeys bint Mihsan � yemək yeməyən 
(südəmər) oğlu ilə Allah Elçisinin � yanına gəldi. Allah Elçisi � uşağı öz 
otağında qucağında otuzdurdu. Uşaq onun paltarını sidik ilə batırdı. 
Peyğəmbər � bir qab su istədi. Suyu paltarın üzərinə çilədi və paltarı 
yumadı. 
 

 بِصبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ أُتي:  قَالَت عائشةَ عن ، أَبِيه عن ، عروةَ بنِ هشامِ عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٣٠٣
 .إِياه فَأَتبعه بِماٍء فَدعا علَيه فَبالَ

 
303. …Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisinin � yanına 
südəmər oğlan uşağı gətirdilər. Uşaq onun üstünü sidik ilə batırdı. Allah 
Elçisi � bir az su istədi və o suyu ora çilədi”. 
 

١۹٠ - ابلِ بوب ةارِيالْج  
190-cı fəsil: Qız uşağının sidiyi 

 
 ، خليفَةَ بن محلُّ حدثَنِي:  قَالَ الْوليد بن يحيى حدثَنا ، مهدي بن الرحمنِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، موسى بن مجاهد أَخبرنا - ٣٠٤

 .الْغالَمِ بولِ من يرشو الْجارِية بولِ من يغسلُ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي قَالَ:  قَالَ السمحِ أَبو حدثَنِي:  قَالَ

 
304. …Rəvayət edilir ki, Əbu əs-Səmh � demişdir: “Peyğəmbər � buyur-
du: “Qız uşağının sidiyinin düşdüyü yer yuyulur, oğlan uşağının sidiyinin 
üzərinə isə su çilənir”. 
 

١۹١ - ابلِ بوا بكَلُ مؤي هملَح  
191-ci fəsil: Əti yeyilən heyvanın sidiyi 

 
 مالك بن أَنس أَنَّ ، قَتادةُ حدثَنا:  قَالَ ، سعيد حدثَنا:  قَالَ ، زريعٍ بن يزِيد حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَى عبد بن محمد أَخبرنا - ٣٠٥

مثَهدا أَنَّ:  حاسأُن االً أَورِج نكْلٍ موا عملَى قَدولِ عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوا صكَلَّمالَمِ فَتا:  فَقَالُوا بِاِإلسولَ يسا ، اِهللا رإِن 
 أَنْ وأَمرهم ، وراعٍ بِذَود علَيه وسلَّمصلَّى اُهللا  اِهللا رسولُ لَهم فَأَمر ، الْمدينةَ واستوخموا ، رِيف أَهلَ نكُن ولَم ، ضرعٍ أَهلُ

صلَّى اُهللا  النبِي راعي وقَتلُوا إِسالَمهِم بعد كَفَروا - الْحرة بِناحية وكَانوا - صحوا فَلَما ، وأَبوالها الْبانِها من فَيشربوا فيها يخرجوا
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هلَيع لَّمساقُوا ، وتاسو دلَغَ ، الذَّوفَب بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عثَ صعي لطَّلبِ فَبف مآثَارِه ، يفَأُت وا بِهِمرمفَس مهنيوا أَعقَطَعو مهيدأَي 
ملَهجأَرو ، رِكُوا ثُمي تف ةرلَى الْحع هِمالح توا ىحاتم. 

 
305. …Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Ukl1 tayfasından 
olan bir toplum insan Allah Elçisinin � yanına gəlib İslamı qəbul edərək 
dedilər: “Ey Allahın Elçisi! Biz səhrada qalırıq və torpaqlarımız əkin becər-
məyə uyğun deyil. Mədinə (isə bizim yaşamağımız üçün) uyğun yer 
deyil”. Allah Elçisi � onlara balaca dəvə sürüsü gətirilməsini əmr etdi və 
onlara bir çoban verdi. Sonra onlara (şəhərdən kənara) çıxmalarını, (xəstə-
liklərinin getməsi üçün) heyvanların südündən və sidiyindən içmələrini 
əmr etdi. Onlar Hərra adlanan yerin qurtaracağında sağaldılar və İslam-
dan çıxaraq kafir oldular. Sonra Peyğəmbərin � onlarla göndərdiyi çobanı 
öldürüb sürünü apardılar. Bu söhbət Peyğəmbərə � çatdıqda onların izi ilə 
adam göndərdi və onları tutub gətirdilər. Onların gözlərini çıxartdılar, 
əllərini və ayaqlarını kəsdilər. Sonra onları isti daşlıq bir yerdə ölənə kimi 
tərk etdilər”.  
 

 بنِ طَلْحةَ عن ، أُنيسةَ أَبِي بن زيد ثَنِيحد:  قَالَ الرحيمِ عبد أَبِي عن ، سلَمةَ بن محمد حدثَنا ، وهبٍ بن محمد أَخبرنا - ٣٠٦
فرصم ، نى عيحنِ يب يدعس ، نسِ عنِ أَنب كالقَالَ م  :مقَد ابرأَع نةَ منيرإِلَى ع بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوا صلَما ، فَأَسووتفَاج 
 من يشربوا أَنْ وأَمرهم ، لَه لقَاحٍ إِلَى صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ بِهِم فَبعثَ ، بطُونهم وعظُمت أَلْوانهم اصفَرت تىح الْمدينةَ
 فَقَطَع بِهِم فَأُتي ، طَلَبِهِم في صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا نبِي فَبعثَ ، لَاِإلبِ واستاقُوا راعيها فَقَتلُوا ، صحوا حتى وأَبوالها الْبانِها
مهيدأَي ملَهجأَرو رمسو مهنيقَالَ أَع ريأَم نِنيمؤالْم دبع كلسٍ الْمَألن وهو ثُهدحذَا ييثَ هدأَ بِكُفْرٍ:  الْحبٍ مبِكُفْرٍ:  قَالَ ؟ بِذَن .  

 أَعلَم تعالَى واللَّه - عندي والصواب ، طَلْحةَ غَير الْحديث هذَا في أَنسٍ عن ، يحيى عن قَالَ أَحدا نعلَم الَ:  الرحمنِ عبد أَبو قَالَ
 .سلٌمر الْمسيبِ بنِ سعيد عن ، يحيى -

 
306. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Ureynə adlı tayfadan 
olan bədəvilər Peyğəmbərin � yanına gəlib İslamı qəbul etdiklərini dedi-
lər. Mədinənin havası onlara uyğun gəlmədi və rəngləri saraldı, qarınları 
şişdi. Allah Elçisi � onları dəvələr saxlanılan yerə göndərdi və onlara 
sağalana qədər dəvələrin südündən və sidiyindən içmələrini əmr etdi. 
Onlar (sağaldıqdan sonra) dəvələrin çobanını öldürüb dəvələri apardılar. 
Allah Elçisi � onları tutub gətirmək üçün adam göndərdi. Onları tutub 

                                                      
1 Ukl tayfası beş qəbilədən ibarət idi. Növbəti hədisdə də həmin qəbilələrdən birinin adı çəkilir. 
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gətirdilər, əlləri və ayaqları kəsildi, gözləri də çıxarıldı”. Möminlərin əmiri 
Abdul-Məlik hədisi danışan Ənəsə dedi: “Bu (cəza) onların küfrünə görə 
idi, yoxsa etdikləri günaha görə?” Ənəs dedi: “Küfrlərinə görə idi”. 
 

١۹٢ - ابب ثا فَركَلُ مؤي لَحهم يبصي بالثَّو  
192-ci fəsil: Əti yeyilən heyvanların nəcisinin paltara dəyməsi 

 
 بِيأَ عن ، صالحٍ ابن وهو علي حدثَنا:  قَالَ ، مخلَد ابن يعنِي ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، حكيمٍ بنِ عثْمانَ بن أَحمد أَخبرنا - ٣٠٧

اقحإِس ، نرِو عمنِ عب ونميا:  قَالَ ، مثَندح دبي اِهللا عف تيالِ بولُ كَانَ:  قَالَ الْمساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علِّي صصي دنع 
تيلَأٌ الْبمو نشٍ ميقُر لُوسج قَدوا ورحا نورزفَقَالَ ج هضعبم  :كُمذُ أَيأْخذَا يثَ هالْفَر همبِد ، ثُم هِلُهمى يتح عضي ههجا واجِدس 
هعضنِي - ؟ فَيعلَى يع رِهقَالَ - ظَه دبثَ:  اِهللا ععبا فَانقَاهذَ أَشثَ فَأَخالْفَر بفَذَه بِه ، ثُم لَهها ، أَمفَلَم را خاسجِد هعضلَى وع 
رِهظَه ، تبِرةُ فَأُخمفَاط تولِ بِنساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص يهةٌ وارِيج ، اَءتى فَجعست هذَتفَأَخ نم رِها ، ظَهغَ فَلَمفَر نم 
هالَتقَالَ ص  :ماللَّه كلَيشٍ عيثَالَثَ - بِقُر ماتر  - ماللَّه كلَيلِ بِأَبِي عهنِ جامٍ بشةَ هبيشنِ وةَ ببِيعةَ ربتعنِ وةَ ببِيعةَ رقْبعنِ وب 

 .واحد قَليبٍ في بدرٍ يوم صرعى رأَيتهم لَقَد الْكتاب علَيه أَنزلَ فَوالَّذي:  اِهللا عبد قَالَ قُريشٍ من سبعةً عد حتى معيط أَبِي

 
307. Rəvayət edilir ki, Amr ibn Məymunə � demişdir: “Abdullah Beytul-
mal1 haqda danışaraq dedi: “Allah Elçisi � Evin (Kəbənin) yanında namaz 
qıldığı vaxt Qureyşdən bir neçə insan orada oturmuşdu. Onlar dəvə 
kəsmişdilər və onlardan bəziləri dedilər: “Sizdən kim bu heyvan içalatını 
qanlı-qanlı götürüb (Peyğəmbəri � qəsd edərək) o, üzünü səcdə etdikdə 
onun belinə qoya bilər?” Abdullah dedi: “Onlardan ən bədbəxti qalxıb 
içalatı daşıyaraq Allah Elçisi � səcdə etdikdə onun kürəyinə qoydu. Bu, 
Allah Elçisinin � qızı Fatiməyə xəbər verildi. O vaxt Fatimə uşaq idi. O, 
qaçaraq gəlib Allah Elçisinin � kürəyindən (içalatı) götürdü. Peyğəmbər � 
namazı qurtardıqda dedi: “Allahım, Qureyşi sənə tapşırıram!” Bunu üç 
dəfə dedi. Sonra da: “Allahım, Əbu Cəhl ibn Hişamı, Şeybə ibn Rabianı, 
Utbə ibn Rabianı, Uqbə ibn Əbu Muaytı Sənə tapşırıram!” deyərək yeddi 
nəfərin adını çəkdi”. Abdullah dedi: “Kitabı nazil edənə and olsun! Bədr 
döyüşü günü onların hamısını bir quyuda meyit olaraq sərilmiş gördüm”. 
 
 
 

                                                      
1 Beytul-mal – zəkatın, sədəqələrin, müharibə zamanı əldə edilən qənimətlərin saxlandığı yer. 
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١۹٣ - اباقِ بزالْب يبصي بالثَّو  
193-cü fəsil: Tüpürcəyin paltara dəyməsi 

 
 رِدائه طَرف خذَأَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَنَّ ، أَنسٍ عن ، حميد عن ، إِسماعيلُ حدثَنا:  قَالَ ، حجرٍ بن علي أَخبرنا - ٣٠٨
قصفَب يهف دفَر هضعلَى بضٍ ععب. 

 
308. …Ənəs � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � ridasının1 bir hissəsini götü-
rüb ora tüpürdü, sonra onları bir-birinə sürtdü.  
 

 عن ، رافعٍ أَبِي عن ، يحدثُ مهرانَ بن الْقَاسم سمعت:  قَالَ شعبةُ حدثَنا:  الَقَ ، محمد عن ، بشارٍ بن محمد أَخبرنا - ٣٠۹
 تحت أَو يسارِه عن ولَكن ، يمينِه عن والَ يديه بين يبزق فَالَ أَحدكُم صلَّى إِذَا:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي عنِ ، هريرةَ أَبِي

همإِالَّ قَدو قزفَب بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عكَذَا صي هف بِهثَو لَكَهدو. 

 
309. …Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Heç 
kim namaz qıldıqda önünə və sağına tüpürməsin. Bunu edəsi olsa, soluna 
və ya ayağının altına tüpürsün”. 2  Peyğəmbər � paltarının qırağına 
tüpürüb onu bir-birinə sürtərdi”. 
 

١۹٤ - ابِء بدمِ بميالت  
194-cü fəsil: Təyəmmüm almağın (icazəli olmasının) başlanması 

 
صلَّى اُهللا  اِهللا رسولِ مع خرجنا:  قَالَت عائشةَ عن ، أَبِيه عن ، الْقَاسمِ بنِ الرحمنِ عبد عن ، مالك نع ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٣١٠

لَّمسو هلَيي عضِ فعب فَارِهى ، أَستا إِذَا حاِء كُنديبِالْب أَو شِ ذَاتيالْج قَطَعان قْدع يل ، ولُ فَأَقَامساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَى صع 
هاسمالْت أَقَامو اسالن هعوا ، مسلَيلَى واٍء عم سلَيو مهعاٌء مى ، مفَأَت اسا النكْرٍ أَبب يضر اللَّه هنى أَالَ:  فَقَالُوا عرا تم تعنةُ صشائع 

 اِهللا ورسولُ عنه اللَّه رضي بكْرٍ أَبو فَجاَء ، ماٌء معهم ولَيس ماٍء علَى ولَيسوا وبِالناسِ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا بِرسولِ أَقَامت ؟
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص عاضو هأْسلَى ري عذفَخ قَد امفَقَالَ ، ن  :تسبولَ حساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص اسالنوا ، وسلَيلَى واٍء عم 

سلَيو مهعاٌء مم  .ةُ قَالَتشائنِي:  عباتو فَعكْرٍ أَبقَالَ با واَء مش قُولَ أَنْ اللَّهلَ ، يعجو نطْعي هدي بِيي فتراصا خىن فَمعم نم 
كرحكَانُ إِالَّ التولِ مساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَى صي عذفَخ ، امولُ فَنساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى صتح حبلَى أَصرِ عاٍء غَيم ، 
 علَيه كُنت الَّذي الْبعري فَبعثْنا:  قَالَت.  بكْرٍ أَبِي آلَ يا بركَتكُم بِأَولِ هي ما:  حضيرٍ بن أُسيد لَفَقَا التيممِ آيةَ وجلَّ عز اللَّه فَأَنزلَ

 .تحته الْعقْد فَوجدنا

 

                                                      
1 Rida - qurşaqdan yuxarı bədən əzalarını örtmək üçün çiyinə atılan parça. 
2 Yəni sol ayağı tərəfə tüpürüb sol ayağı ilə onu örtsün. 
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310. …Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən Allah Elçisi � ilə birlikdə 
bəzi səfərlərə çıxardım. Biz Beyda və ya Zatul-Ceyş adlı yerə çatdıqda, 
boyunbağım itdi. Allah Elçisi � onu axtarmaq üçün ayağa durdu və 
insanlar da onunla birlikdə ayağa durdular. Onların özləri ilə və ətraf-
larında suları yox idi. İnsanlar Əbu Bəkrin yanına gəlib dedilər: “Sən 
görmürsən ki, Aişə nə etdi?! Allah Elçisi � dayandığına görə insanlar da 
onunla dayanıblar. Halbuki insanların ətrafında və özləri ilə suları 
yoxdur”. Əbu Bəkr Allah Elçisinin � yanına gəldi, bu vaxt Allah Elçisi � 
başını Aişənin dizinə qoyub yatmışdı. Əbu Bəkr Aişəyə dedi: “Sənə görə 
Allah Elçisi � və insanlar dayanıblar. Halbuki özlərində və ətraflarında 
suları yoxdur”. Aişə dedi: “Atam Əbu Bəkr məni qınayıb bəzi sözlər dedi 
və böyrümü də dürtmələdi. Allah Elçisinin � başı dizlərimin üstündə 
olduğuna görə tərpənə bilmirdim. Allah Elçisi � yatmışdı, oyandıqda 
bizim suyumuz yox idi. Sonra Allah � təyəmmüm ayəsini nazil etdi. 
Useyd ibn Hudeyr dedi: “Bu sizin birinci bərəkətiniz deyil, ey Əbu Bəkr 
ailəsi!” Aişə dedi: “Biz miniyimiz olan dəvəni qaldırdıqda boyunbağını 
onun altından tapdıq”. 
 

١۹٥ - ابمِ بميي الترِ فضالْح  
195-ci fəsil: Səfərdə olmayanın təyəmmüm etməsi 

 
 ، هرمز بنِ الرحمنِ عبد عن ، ربِيعةَ بنِ رِجعفَ عن ، أَبِيه عن ، اللَّيث بن شعيب حدثَنا:  قَالَ ، سلَيمانَ بن الربِيع أَخبرنا - ٣١١

نرٍ عيملَى عوم ناسٍ اببع هأَن هعمقُولُ سي  :لْتا أَقْبأَن دبعاِهللا و نارٍ بسلَى يوةَ مونميى متا حلْنخلَى دمِ أَبِي عيهنِ جب ارِثنِ الْحب 
مالصة ارِيصو فَقَالَ ، اَألنمٍ أَبيهلَ:  جولُ أَقْبساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص نوِ محلِ بِئْرِ نمالْج ، هيلَقلٌ وجر لَّمفَس هلَيع ، فَلَم دري 

 .السالَم علَيه رد ثُم ، ويديه بِوجهِه فَمسح الْجِدارِ علَى أَقْبلَ حتى علَيه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ

 
311. …Rəvayət edilir ki, İbn Abbasın � azad etdiyi kölə olan Umeyr İbn 
Abbasın belə dediyini eşitmişdir: “Mən və Məymunənin azad etdiyi kölə 
olan Abdullah ibn Yəsər birlikdə Əbu Cuheym ibn əl-Haris ibn əs-Sımmə 
əl-Ənsarinin evinə getdik. Əbu Cuheym dedi: “Allah Elçisi � Cəməl 
quyusu tərəfə gedərkən bir kişi ilə görüşdü. O, Allah Elçisinə � salam 
verdi. Allah Elçisi � onun salamını qaytarmadı. Üzünü divara tərəf 
çevirdi, əlini divara sürtüb üzünə və əllərinə məsh etdi. Sonra da o kişinin 
salamını aldı”. 
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 ىأَبز بنِ الرحمنِ عبد ابنِ عنِ ، ذَر عن ، سلَمةَ عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، محمد حدثَنا:  قَالَ ، بشارٍ بن محمد أَخبرنا - ٣١٢
، نع الً أَنَّ ، أَبِيهجى رأَت رمي:  فَقَالَ عإِن تبنأَج فَلَم اَء أَجِدقَالَ.  الْم رملِّ الَ:  عصفَقَالَ.  ت ارمع نرٍ باسا:  يي ريأَم نِنيمؤالْم ، 

 النبِي فَأَتينا ، فَصلَّيت الترابِ في فَتمعكْت أَنا وأَما ، تصلِّ فَلَم أَنت فَأَما ، الْماَء نجِد مفَلَ فَأَجنبنا سرِية في وأَنت أَنا إِذْ تذْكُر أَما
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا صنفَذَكَر كذَل ا:  فَقَالَ لَهمكَانَ إِن يككْفي ، برفَض بِيلَّى  النصلَّمسو هلَياُهللا ع هيدضِ إِلَى ياَألر ، ثُم فَخن 

 تولَّيت ما نولِّيك:  عمر فَقَالَ.  - الْكَفَّينِ إِلَى أَو الْمرفَقَينِ إِلَى فيه يدرِي الَ شك وسلَمةُ - وكَفَّيه وجهه بِهِما مسح ثُم ، فيهِما

 
312. ...İbn Abdur-Rahmən ibn Əbzə atasından � rəvayət edir ki, bir kişi 
Ömərin yanına gəlib dedi: “Mən cünub1 olmuşam və (qüsl almaq üçün) su 
tapa bilmirəm. Ömər dedi: “Namaz qılma!” Ammər ibn Yasir dedi: “Ey 
möminlərin əmiri! Məgər sənin yadına gəlmir ki, səninlə bir döyüşdə 
cənabət halında idik və su tapa bilmirdik. Sən namaz qılmadın, mən isə 
özümü torpağa bələdim, sonra da namaz qıldım. Peyğəmbərin � yanına 
gəlib bu məsələni ona xəbər verdik. O dedi: “Həqiqətən, sənə əllərini 
torpağa vurub, sonra əlinə üfürüb, sonra əllərinlə üzünə və biləklərinə 
qədər məsh etməyin kifayət edərdi”. Sələmə “bilmirəm, biləklərinə qədər 
dedi, yoxsa dirsəklərinə qədər”- deyə şəkk etdi. Ömər dedi: “Boynuna 
götürdüyün bu məsuliyyəti sənin öhdənə buraxırıq”. 
 

 بنِ عمارِ عن ، خفَاف بنِ ناجِيةَ عن ، إِسحاق أَبِي عن ، اَألحوصِ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، محمد بنِ عبيد بن دمحم أَخبرنا - ٣١٣
 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ فَأَتيت ، ابةالد تمعك الترابِ في فَتمعكْت ، ماًء أَجِد فَلَم اِإلبِلِ في وأَنا أَجنبت:  قَالَ ياسرٍ

هتربفَأَخ كا:  فَقَالَ بِذَلمكَانَ إِن زِيكجي نم كذَل مميالت. 

 
313. …Rəvayət edilir ki, Ammər ibn Yasir � demişdir: “Mən cənabətli 
halda dəvənin üzərində idim. Su tapmadığıma görə heyvan torpaqda 
ağnadığı kimi özümü torpağa bələşdirdim. Allah Elçisinin � yanına gəlib 
bu haqda ona xəbər verdikdə o dedi: “Sənə təyəmmüm etmək kifayət 
edərdi”. 
 

١۹٦ - ابمِ بميي التفَرِ فالس  
196-cı fəsil: Səfərdə olarkən təyəmmüm almaq 

 

                                                      
1 Cünub olmaq, cənabət halında olmaq, cənabətli olmaq - cinsi yaxınlıqdan və ya məninin 
çıxmasından sonra qüsl alana qədər olan hal. 
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 شهابٍ ابنِ عنِ ، صالحٍ عن ، أَبِي حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن يعقُوب حدثَنا:  قَالَ ، اِهللا عبد بنِ يحيى بن محمد أَخبرنِي - ٣١٤
 بِأُوالَت صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ عرس:  قَالَ عمارٍ عن ، عباسٍ ابنِ عنِ ، عتبةَ بنِ اِهللا عبد بن اِهللا عبيد حدثَنِي:  قَالَ

 الناسِ مع ولَيس ، الْفَجر أَضاَء حتى ذَلك عقْدها ابتغاَء الناس فَحبِس ، ظفَارِ جزعِ من عقْدها فَانقَطَع زوجته عائشةُ ومعه الْجيشِ
 فَقَام:  قَالَ بِالصعيد التيممِ رخصةَ وجلَّ عز اللَّه فَأَنزلَ ، ماٌء معهم ولَيس الناس حبست:  فَقَالَ بكْرٍ أَبو علَيها فَتغيظَ ، ماٌء

 فَمسحوا ، شيئًا الترابِ من ينفُضوا ولَم أَيديهم رفَعوا ثُم ، اَألرض بِأَيديهِم فَضربوا ه وسلَّمصلَّى اُهللا علَي اِهللا رسولِ مع الْمسلمونَ
 .اآلباط إِلَى أَيديهِم بطُون ومن ، الْمناكبِ إِلَى وأَيديهم وجوههم بِها

 
314. ...Rəvayət edilir ki, Ammər ibn Yasir � demişdir: “Allah Elçisi � 
zövcəsi Aişə ilə birlikdə səfərdə idi. Ulatul-Ceyş adlı yerə çatdıqda Aişənin 
heyvan dırnaqlarından düzəldilmiş boyunbağısı qırılıb itdi. İnsanlar Sübh 
vaxtı gələnə qədər onu axtardılar. Onların yanında su yox idi. Əbu Bəkr 
qəzəblənərək dedi: “(Ey Aişə!) Sənə görə insanlar yanlarında su olmadığı 
halda burda qalıblar”. Bu zaman Allah � torpaqla təyəmmüm etməyin 
icazəli olması ayəsini endirdi. Müsəlmanlar Allah Elçisi � ilə birlikdə 
qalxıb əllərini torpağa vurdular, sonra əllərini qaldırdılar və əllərində 
torpaqdan heç nə qalmadı. (Əlləri ilə) üzlərinə və çiyinlərinə qədər, 
əllərinin iç tərəfləri ilə qoltuq altına qədər məsh çəkdilər”.  
 

١۹٧ - ابب الَفتخي االف ةيفمِ كَيميالت  
197-ci fəsil: Təyəmmümün alınmasında müxtəliflik 

 
 ، مالك عن ، جويرِيةُ حدثَنا:  قَالَ ، أَسماَء بنِ محمد بن اِهللا عبد حدثَنا:  قَالَ ، الْعنبرِي الْعظيمِ عبد بن الْعباس أَخبرنا - ٣١٥

صلَّى اُهللا  اِهللا رسولِ مع تيممنا:  قَالَ ياسرٍ بنِ عمارِ عن ، أَبِيه عن ، أَخبره أَنه عتبةَ بنِ اِهللا بدع بنِ اِهللا عبيد عن ، الزهرِي عنِ
لَّمسو هلَيابِ عرا بِالتنحسا فَمنوهجا بِويندأَيبِ إِلَى واكنالْم. 

 
315. …Rəvayət edilir ki, Ammər ibn Yasir � demişdir: “Biz Allah Elçisi � 
ilə birlikdə torpaqla təyəmmüm etdik; üzümüzə və əllərimizdən çiynimizə 
qədər məsh etdik”. 
 

١۹٨ - عون رآخ نمِ مميفْخِ التالني ونِ فيدالْي  
198-ci fəsil: Təyəmmümün başqa bir növü və əllərə üfürmək 

 
 بنِ اِهللا عبد وعن ، مالك أَبِي عن ، سلَمةَ عن ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، الرحمنِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، بشارٍ بن محمد أَخبرنا - ٣١٦
دبنِ عمحنِ الرى بزأَب ، نع دبنِ عمحنِ الرب زا:  قَالَ ىأَبكُن دنع رمع اهلٌ فَأَتجا:  فَقَالَ ري ريأَم نِنيمؤا الْممبكُثُ رمن رهالش 
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 أَتذْكُر:  ياسرٍ بن عمار فَقَالَ ، الْماَء أَجِد حتى ُألصلِّي أَكُن لَم الْماَء أَجِد لَم فَإِذَا أَنا أَما:  عمر فَقَالَ ، الْماَء نجِد والَ والشهرينِ
 ، الترابِ في فَتمرغْت أَنا أَما.  نعم:  قَالَ.  أَجنبنا أَنا فَتعلَم ، اِإلبِلَ نرعى ونحن وكَذَا كَذَا بِمكَان كُنت حيثُ الْمؤمنِني أَمري يا

 مسح ثُم ، فيهِما نفَخ ثُم ، اَألرضِ إِلَى بِكَفَّيه وضرب ، لَكَافيك الصعيد كَانَ إِنْ:  فَقَالَ فَضحك صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي فَأَتينا
ههجو ضعبو هياعرقِ:  فَقَالَ.  ذات ا اللَّهي ارما:  فَقَالَ.  عي ريا أَمنِنيمؤإِنْ لْم ئْتش لَم هالَ:  قَالَ.  أَذْكُر  .نلَكو لِّيكون نم كذَل 

 تولَّيت ما

 
316. …Rəvayət edilir ki, Abdur-Rahmən ibn Əbzə � demişdir: “Ömərin 
yanında idik. Bir kişi gəlib dedi: “Ey möminlərin əmiri! Hərdən biz bir 
yerdə bir-iki ay qalırıq və su tapa bilmirik”. Ömər dedi: “O ki qaldı mənə, 
mən su olmadıqda su tapana qədər namaz qılmıram”. Ammər ibn Yasir 
dedi: “Ey möminlərin əmiri, məgər sənin yadında deyilmi, biz filan yerdə 
idik və dəvələri otarırdıq. Biz cənabət halında idik. Mən özümü torpağa 
sürtdüm. Peyğəmbərin � yanına gəldikdə o, güldü və dedi: “Sənə ovu-
cunu torpağa vurmaq kifayət edərdi. Sonra onlara üfürüb üzünə və 
dirsəklərinin bəzi hissələrinə məsh etmək kifayət edərdi”. Ömər dedi: “Ey 
Ammər, Allahdan qorx!” Ammər dedi: “Ey möminlərin əmiri, istəyirsən, 
bunu heç kəsə danışmayım!”1 Ömər dedi: “Xeyr, boynuna götürdüyün bu 
məsuliyyəti sənin öhdənə buraxırıq”. (“Dirsəklərinə” sözü zəifdir). 
 

١۹۹ - عون رآخ نمِ مميالت  
199-cu fəsil: Təyəmmüm almağın başqa üsulu 

 
 عن ، أَبزى بنِ الرحمنِ عبد ابنِ عنِ ، ذَر عن ، الْحكَم حدثَنا ، شعبةُ حدثَنا ، بهز حدثَنا:  قَالَ ، يزِيد بن عمرو أَخبرنا - ٣١٧

الً أَنَّ ، أَبِيهجأَلَ رس رمع نطَّابِ بنِ الْخمِ عميفَ الترِ لَمدا يقُولُ مفَقَالَ.  ي ارمع  :ذْكُرثُ أَتيا حي كُنف ةرِيس تبنفَأَج كْتعمفَت 
 ، يديه في ونفَخ ، ركْبتيه ىعلَ بِيديه - شعبةُ - وضرب هكَذَا يكْفيك إِنما:  فَقَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي فَأَتيت ، الترابِ في

حسما وبِهِم ههجو هكَفَّيةً ورةً مداحو. 

 
317. …İbn Abdur-Rahmən ibn Əbzə atasından � rəvayət edir ki, bir kişi 
Ömər ibn əl-Xattabdan təyəmmüm haqda soruşdu. Ömər ona bir şey 
cavab verə bilmədi. Ammər dedi: “Sənin yadına gəlmirmi?! Bir dəfə biz bir 
döyüşdə idik. Mən cənabət halında idim. Torpaqda heyvanın fırlandığı 
kimi fırlandım (sonra namaz qıldım). Peyğəmbərin � yanına gəldikdə o 

                                                      
1 Yəni məsləhət deyilsə, bu hədisi danışmayım. 
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dedi: “Sənə belə etmək kifayət edərdi”. Şöbə belə göstərdi - əllərini 
dizlərinə vurub əllərinə üfürdü, sonra iki əlini üzünə və əllərinə bir dəfə 
sürtdü”. 
 

 أَبِيه عن ، أَبزى ابنِ عنِ ، يحدثُ ذَرا سمعت ، الْحكَمِ عنِ ، شعبةُ حدثَنا ، خالد حدثَنا ، مسعود بن إِسماعيلُ أَخبرنا - ٣١٨
 ماًء أَجِد فَلَم أَجنبت إِني:  فَقَالَ عنه اللَّه رضي عمر فَأَتى رجلٌ أَجنب:  قَالَ - الرحمن عبد ابنِ من الْحكَم سمعه وقَد -:  قَالَ
 ثُم ، فَصلَّيت تمعكْت فَإِني أَنا وأَما ، تصلِّ فَلَم أَنت فَأَما:  فَأَجنبنا سرِية يف كُنا أَنا تذْكُر أَما:  عمار لَه قَالَ.  تصلِّ الَ:  قَالَ. 

تيأَت بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص تفَذَكَر كذَل ا:  فَقَالَ لَهمكَانَ إِن يككْفي برضةُ وبعش بِكَفِّه ةًضبر فَخنا ويهف ، ثُم لَكد 
 هذَا في شيئًا وذَكَر,  حدثْته الَ شئْت إِنْ:  فَقَالَ,  هو ما أَدرِي الَ شيئًا عمر فَقَالَ وجهه بِهِما مسح ثُم ، بِاُألخرى إِحداهما
ادناِإلس نأَبِي ع كالم ، ادزو لَملْ:  قَالَ ةُسب لِّيكون نم كا ذَلم تلَّيوت. 

 
318. …İbn Əbzə atasının � belə dediyini rəvayət edir: “Bir kişi cünub 
olmuşdu və gəlib Ömərdən soruşdu: “Mən cünub olmuşam və su tapa 
bilmirəm”. Ömər dedi: “Namaz qılma!” Ammər ona belə dedi: “Məgər 
sənin yadına gəlmir?! Biz bir döyüşdə idik və cünub olmuşduq. Sənə 
gəldikdə, sən namaz qılmadın, mən isə özümü torpağa sürtüb namaz 
qıldım. Sonra Peyğəmbərin � yanına gedib bu hadisəni ona dedim, o da 
belə buyurdu: “Sənə ovcunu bir dəfə torpağa vurmaq, sonra onlara 
üfürmək, sonra onları bir-birinə sürtərək üzünə məsh etmək kifayət edər-
di”. Ömər dedi: “Bu şeyi mən bilmirəm”. Ammər dedi: “İstəyirsənsə, mən 
onu heç kimə danışmayım”. Bu isnadda ravi Əbu Malikdən bir şey deyildi. 
Sələmə isə əlavə etdi: “Boynuna götürdüyün bu məsuliyyəti sənin öhdənə 
buraxırıq”. 
 

٢٠٠ - عون رآخ  
200-cü fəsil: Başqa növ təyəmmüm 

 
 ابنِ عنِ ، ذَر نع ، وسلَمةُ الْحكَمِ عنِ ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، حجاج حدثَنا:  قَالَ ، تميمٍ بنِ محمد بن اِهللا عبد أَخبرنا - ٣١۹
دبنِ عمحنِ الرى بزأَب ، نع الً أَنْ ، أَبِيهجاَء رإِلَى ج رمع يضر اللَّه هني:  فَقَالَ عإِن تبنأَج فَلَم اَء أَجِدفَقَالَ ، الْم رملِّ الَ:  عصت 
 في فَتمعكْت أَنا وأَما ، تصلِّ فَلَم أَنت فَأَما ، ماًء نجِد فَلَم فَأَجنبنا سرِية في وأَنت أَنا إِذْ الْمؤمنِني أَمري يا تذْكُر أَما:  عمار فَقَالَ. 

صلَّى اُهللا علَيه  النبِي وضرب يكْفيك إِنما:  فَقَالَ لَه ذَلك ذَكَرت صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَتينا فَلَما ، صلَّيت ثُم ، الترابِ
لَّمسو هيدضِ إِلَى بِياَألر ، ثُم فَخا نيهِمف ، حسا فَمبِهِم ههجو هكَفَّيو  - كةُ شلَمقَالَ سرِي الَ:  وأَد يهنِ إِلَى ففَقَيرالْم لَىإِ أَو 

 تقُولُ ما:  منصور له فَقَالَ ، والذِّراعينِ والْوجه الْكَفَّينِ يقُولُ كَانَ:  شعبةُ قَالَ.  تولَّيت ما ذَلك من نولِّيك:  عمر قَالَ - الْكَفَّينِ
هالَ فَإِن ذْكُرنِ يياعالذِّر دأَح كرغَي كةُ فَشلَمرِي الَ:  فَقَالَ سأَد نِ ذَكَرياعالذِّر الَ أَم 
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319. ...İbn Abdur-Rahmən ibn Əbzə atasından � rəvayət edir ki, bir kişi 
Ömərin yanına gələrək dedi: “Mən cünub olmuşam və su tapa bilmirəm”. 
Ömər dedi: “Namaz qılma!” Ammər isə dedi: “Ey möminlərin əmiri! 
Məgər yadına gəlmirmi?! Biz ikimiz də bir böyüşdə cənabət halında idik, 
lakin su tapa bilmirdik. Sən namaz qılmadın, mən isə torpaqda ağna-
dıqdan sonra namaz qıldım. Sonra Allah Elçisinin � yanına gedib hadisəni 
ona danışdıq. O: “Sənə belə etmək kifayət edərdi”- deyib ovcunu torpağa 
vurdu, sonra onlara üfürüb üzünə və əllərinə məsh etdi”. Hədisin ravi-
lərindən biri Sələmə şəkk edərək dedi: “Dirsəklərinə, yoxsa biləklərinə 
qədər məsh etməsi yadıma gəlmir”. Ömər dedi: “Boynuna götürdüyün bu 
məsuliyyəti sənin öhdənə buraxırıq”. Şöbə dedi: “Ovuclarının içini, üzünü 
və dirsəklərini”. Mənsur ona dedi: “Səndən başqa heç kim dirsəkləri 
sadalamayıb”. Sələmə şəkk edərək dedi: “Dirsəkləri sadaladığını bilmi-
rəm”. 
 

٢٠١ - ابمِ بميبِ تنالْج  
201-ci fəsil: Cənabət halında olanın təyəmmüm etməsi 

 
 اِهللا عبد مع جالسا كُنت:  قَالَ شقيقٍ عن ، اَألعمش حدثَنا:  قَالَ ، معاوِيةَ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، الْعالَِء بن محمد أَخبرنا - ٣٢٠
 فَلَم فَأَجنبت حاجة في صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ بعثَنِي:  لعمر عمارٍ قَولَ تسمع لَم أَو:  موسى أَبو فَقَالَ ، موسى وأَبِي
اَء أَجِدالْم غْترمفَت يدعبِالص ، ثُم تيأَت بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص تفَذَكَر كذَل ا:  لَفَقَا لَهمكَانَ إِن يككْفقُولَ أَنْ يكَذَا ته ، 

برضو هيدلَى بِيضِ عةً اَألربرض حسفَم هكَفَّي ا ثُممهفَضن ، ثُم برض هالملَى بِشع ينِهمي ينِهمبِيلَى وع هالملَى شع هكَفَّي هِهجوو 
 .عمارٍ بِقَولِ يقْنع لَم عمر تر لَم أَو : اِهللا عبد فَقَالَ

 
320. ...Rəvayət edilir ki, Şəqiq � demişdir: “Bir dəfə Abdullah ibn Məsud 
və Əbu Musa ilə birlikdə oturmuşdum. Əbu Musa dedi: “Ammərin Ömərə 
dediyi sözü eşitmisənmi? (Ammər belə deyib:) “Allah Elçisi � məni bir 
ehtiyac üçün göndərmişdi. Mən yolda cünub oldum. Qüsl almaq üçün su 
tapa bilmədim və torpaqda eşələndim. Sonra Peyğəmbərin � yanına gəlib 
baş verəni ona söylədim. O: “Sənə belə etmək kifayət edərdi”- deyib 
əllərini torpağa bir dəfə vurdu, sonra əl və ovuclarını bir-birinə sürtdü və 
onlara üfürdü. Sonra sol əlini sağ əlinə, sağ əlini də sol əlinə sürtdü. Sonra 
da üzünü məsh etdi”. Abdullah dedi: “Məgər görmədinmi ki, Ömər 
Ammərin sözü ilə kifayətlənmədi?!” 
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٢٠٢ - ابمِ بميالت يدعبِالص  
202-ci fəsil: Torpaqla təyəmmüm etmək 

 
 رسولَ أَنَّ ، حصينٍ بن عمرانَ سمعت:  قَالَ رجاٍء أَبِي عن ، عوف عن ، اِهللا عبد حدثَنا:  قَالَ ، نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٣٢١

 اِهللا رسولَ يا:  فَقَالَ ؟ الْقَومِ مع تصلِّي أَنْ منعك ما فُالَنُ يا:  فَقَالَ الْقَومِ مع يصلِّ لَم عتزِالًم رجالً رأَى صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا
 .يكْفيك فَإِنه ؛ بِالصعيد علَيك:  قَالَ.  ماَء والَ جنابةٌ أَصابتنِي ،

 
321. …İmran ibn Husayn � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � bir kişinin 
camaatdan uzaqlaşıb namaz qılmadığını görüb dedi: “Ey filankəs, sənə 
camaatla namaz qılmağa nə mane olur?” O dedi: “Ey Allahın Elçisi, mən 
cənabət halındayam və (qüsl almaq üçün) su tapa bilmirəm”. O dedi: 
“Sənə torpaq kifayət edər”. 
 

٢٠٣ - ابب اتلَومٍ الصميبِت داحو  
203-cü fəsil: Bir neçə namazı bir təyəmmümlə qılmaq 

 
 أَبِي عن ، بجدانَ بنِ عمرِو عن ، قالَبةَ أَبِي عن ، أَيوب عن ، سفْيانَ عن ، مخلَد حدثَنا:  قَالَ ، هشامٍ بن عمرو أَخبرنا - ٣٢٢

ولُ قَالَ:  قَالَ ذَرساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  :يدعالص بوُء الطَّيضمِ ولسإِنْ ، الْمو لَم جِداَء يالْم رشع نِنيس. 

 
322. …Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
du: “Təmiz torpaq on il su tapmasa belə, müsəlmanın dəstəmazıdır”.  
 

٢٠٤ - ابب نيمف لَم جِداَء يالَ الْمو يدعالص  
204-cü fəsil: Su və torpaq tapmadıqda təyəmmüm almaq 

 
 رسولُ بعثَ:  قَالَت عائشةَ عن ، أَبِيه عن ، عروةَ بن هشام حدثَنا ، عاوِيةَم أَبو أَخبرنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٤٢٣

 علَى ولَيسوا الصالَةُ ضرتفَح ، نزلَته منزِلٍ في نِسيتها لعائشةَ كَانت قالَدةً يطْلُبونَ وناسا حضيرٍ بن أُسيد صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا
:  قَالَ التيممِ آيةَ وجلَّ عز اللَّه فَأَنزلَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا لرسولِ ذَلك فَذَكَروا ، وضوٍء بِغيرِ فَصلَّوا ماًء يجِدوا ولَم ، وضوٍء
ديأُس نرٍ بيضح  :اكزج ا اللَّهريخ ، اللَّها فَولَ مزن بِك رأَم هينهكْرلَ إِالَّ تعج اللَّه كل نيملسلْملو يها فريخ 

 
323. …Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � Aişənin əyləş-
diyi yerdə yaddan çıxardığı boyunbağını axtarmaq üçün Useyd ibn 
Hudeyri və insanları göndərdi. Namazın vaxtı daxil olduqda onların suyu 
yox idi və (ətrafdan da) su tapa bilmədilər. Ona görə dəstəmazsız namaz 
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qıldılar. Bunu Allah Elçisinə � dedikdə Allah � təyəmmüm ayəsini nazil 
etdi. Useyd ibn Hudeyr dedi: “Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın! Allaha 
and olsun, Allah sənin xoşlamadığın hadisəni sənə verdi, onu sənə və 
müsəlmanlara xeyirli etdi”. 
 

 رجالً أَنْ طَارِقٍ عن ، أَخبرهم مخارِقًا أَنَّ ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَى عبد بن محمد أَخبرنا - ٣٢٤
بنأَج لِّ فَلَمصى ، يفَأَت بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص فَذَكَر كذَل فَقَالَ لَه  :تبأَص بنلٌ فَأَججر رآخ مميلَّى فَتصو ، اهفَقَالَ فَأَت وحن 

 .أَصبت يعنِي رِلآلخ قَالَ ما

 
324. …Tariq � rəvayət edir ki, bir kişi cənabətli olduğuna görə namaz 
qılmadı. Həmin adam Peyğəmbərin � yanına gəldi və hadisəni ona 
danışdı. Peyğəmbər � həmin kişiyə dedi: “Sən düz etdin!” Başqa bir kişi 
(cənabətli olduğuna görə) təyəmmüm alaraq namaz qıldı. O, Peyğəmbərin 
� yanına gəldi və Peyğəmbər � ona əvvəlki kişiyə dediyini, yəni onun da 
düz etdiyini dedi”. 
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 ٢ - ابتك اهيالْم  
2. Sular kitabı 

 

 }طَهورا ماًء السماِء من وأَنزلْنا: { وجلَّ عز اللَّه قَالَ

Allah � buyurur: “...və Biz göydən tərtəmiz su endirdik” (əl-Furqan, 48) 
 

 } بِه ليطَهركُم ماًء السماِء من علَيكُم وينزلُ: { وجلَّ عز وقَالَ

Allah � buyurur: “...və göydən sizin üzərinizə yağmur endirmişdi ki, 
onunla sizi təmizləsin”  

(əl-Ənfal, 11) 
 

  }طَيبا صعيدا فَتيمموا ماًء تجِدوا فَلَم: { تعالَى وقَالَ
Uca Olan buyurur: “Əgər su tapmasanız, təmiz torpaqla təyəmmüm 

edin” (ən-Nisa, 43) 
 

 أَنَّ:  عباسٍ ابنِ عنِ ، عكْرِمةَ عن ، سماك عن ، سفْيانَ عن ، الْمبارك بن اِهللا عبد حدثَنا:  قَالَ ، نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٣٢٥
ضعاجِ بوأَز بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص لَتساغْت نم ةابنأَ الْجضوفَت بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا صهلفَذَكَ بِفَضتر كذَل إِنَّ:  فَقَالَ لَه 
 .شيٌء ينجسه الَ الْماَء

 
325. ...İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbərin � bəzi zövcələri cənabət 
qüslu aldıqda Peyğəmbər � onlardan (qabda qalan) artıq su ilə dəstəmaz 
alardı. Onlar bu haqda Peyğəmbərə � dedikdə o buyurdu: “Həqiqətən, 
suyu heç bir şey murdar etmir”. 
 

١ - ابكْرِ بةَ بِئْرِ ذاعضب  
1-ci fəsil: Budəa quyusu haqda 

 
 عن ، الْقُرظي كَعبٍ بن محمد ثَناحد:  قَالَ ، كَثريٍ بن الْوليد حدثَنا ، أُسامةَ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، اِهللا عبد بن هارونُ أَخبرنا - ٣٢٦
ديبنِ اِهللا عب دبنِ عمحنِ الرعٍ بافر ، نأَبِي ع يدعس رِيديلَ:  قَالَ الْخا قولَ يسأُ:  اِهللا رضوتأَت نةَ بِئْرِ ماعضب يهو بِئْر حطْرا ييهف 
ومالَبِ لُحا الْكوضيلْح نتالناُء:  فَقَالَ ؟ والْم ورالَ طَه هسجنٌء ييش. 

 
326. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Peyğəmbərə � 
dedilər: “Ey Allahın Elçisi, biz Budaə quyusunun suyundan dəstəmaz ala 
bilərikmi? Bu quyuya itlərin leşləri, qadınların bezləri (bulanmış əskiləri) 
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və iylənmiş şeylər atılır”. O dedi: “Su təmizdir və onu heç nə murdar 
etmir”. 
 

 من وكَانَ - مسلمٍ بن يزِالْعزِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، عمرٍو بن الْملك عبد حدثَنا:  قَالَ ، الْعظيمِ عبد بن الْعباس أَخبرنا - ٣٢٧
ينابِدالْع - نع فطَرنِ مب طَرِيف ، نع دالنِ خأَبِي ب فون ، نع يطلنِ ، سنِ عأَبِي اب يدعس رِيدالْخ ، نع قَالَ أَبِيه  :تررم 

بِيبِالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص وهو ضوتأُي نةَ بِئْرِ ماعضب أُ:  فَقُلْتضوتا أَتهنم يهو حطْرا ييها فم هكْري ننِ متاُء:  فَقَالَ ؟ النالَ الْم 
هسجنٌء ييش. 

 
327. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Bir gün Peyğəm-
bər � Budaə quyusundan dəstəmaz alarkən mən onun yanından keçirdim. 
Mən ona dedim: “Sən bu (quyunun suyu ilə) dəstəmaz alırsan?! Axı, onun 
içinə iylənmiş şeylər atılır”. O dedi: “Həqiqətən, suyu heç bir şey murdar 
etmir”. 
 

  باب التوقيت في الْماِء - ٢
2-ci fəsil: Suyun paklığının müəyyən edilməsi 

 
 عبيد عن ، الزبيرِ بنِ جعفَرِ بنِ محمد عن ، كَثريٍ بنِ الْوليد عنِ ، أُسامةَ أَبو حدثَنا ، الْمروزِي حريث بن الْحسين أَخبرنا - ٣٢٨

:  فَقَالَ ؟ والسباعِ الدواب من ينوبه وما الْماِء عنِ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ سئلَ:  قَالَ أَبِيه عن ، عمر بنِ اِهللا عبد بنِ اِهللا
  .الْخبثَ يحملِ لَم قُلَّتينِ الْماُء كَانَ إِذَا

 
328. ...Abdullah ibn Ömər � atasının belə dediyini rəvayət etmişdir: 
“Allah Elçisi � yırtıcı və digər heyvanların murdarladığı su haqda 
soruşuldu. O, belə buyurdu: “(Murdarlanan) su iki qüllətdən az olarsa, 
özü-özülüyündə təmiz və təmizlənməyə vasitə sayılmır”.  
 

 رسولُ فَقَالَ ، الْقَومِ بعض إِلَيه فَقَام الْمسجِد في بالَ أَعرابِيا أَنَّ:  أَنسٍ عن ، ثَابِت عن ، ادحم حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٣٢۹
  .علَيه فَصبه ماٍء من بِدلْوٍ دعا فَرغَ فَلَما ، تزرِموه الَ:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا

 
329. ...Ənəs � rəvayət edir ki, bir bədəvi məsciddə kiçik subaşına çıxdı. 
Camaatın içindən bəziləri ona mane olmaq üçün ayağa qalxdılar. Allah 
Elçisi � onlara dedi: “Onunla işiniz olmasın”. O, işini bitirdikdən sonra 
onun sidiyinin üstünə bir vedrə su tökdülər”. 
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 عن ، الزهرِي عنِ ، الْوليد بنِ محمد عن ، اَألوزاعي عنِ ، الْواحد عبد بنِ عمر عن ، إِبراهيم بن الرحمنِ عبد أَخبرنا - ٣٣٠
ديبنِ اِهللا عب دباِهللا ع ، نةَ أَبِي عريرقَالَ ه  :ابِ قَامرأَعالَ يي فَبف جِدسالْم لَهاونفَت اسفَقَالَ ، الن مولُ لَهساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص 

 :وهعرِيقُوا دأَهلَى وع هلوا بلْود ناٍء ما ؛ ممفَإِن مثْتعب رِينسيم لَمثُوا وعبت رِينسعم.  
 
330. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Bir bədəvi qalxıb 
məsciddə kiçik subaşına çıxdı və insanlar onu tənbeh etmək istədilər. 
Allah Elçisi � isə onlara dedi: “Buraxın onu! Sidiyinin üzərinə də bir qab 
su tökün. Həqiqətən, siz çətinləşdirən deyil, asanlaşdıran olaraq göndə-
rilmisiniz”. 
 

٣ - يهنِ النالِ عسبِ اغْتني الْجاِء فمِ الْمائالد  
3-cü fəsil: Durğun suda cənabət qüslu almağın qadağan olması 

 
٣٣١ - هنِ ونِ ابع ، عما أَسأَنو هلَياَءةً عرنيٍ ، قكسم نارِثُ با الْحنربرٍو أَخمع نا  -بٍ ، عرٍ ، أَنَّ أَبكَيب نع ، ارِثالْح ناب وهو

 .: الَ يغتِسلْ أَحدكُم في الْماِء الدائمِ وهو جنب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمالسائبِ حدثَه ، أَنه سمع أَبا هريرةَ يقُولُ : قَالَ رسولُ اِهللا 
 

331. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureya � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Sizdən biriniz cənabət halında olduqda durğun suda qüsl 
almasın”. 
 

 الْبحرِ بِماِء الْوضوُء - ٤

4-cü fəsil: Dəstəmazı dəniz suyu ilə almaq 
 

 أَبا سمع أَنه ، أَخبره بردةَ أَبِي بن الْمغريةَ أَنَّ ، سلَمةَ أَبِي بنِ سعيد عن ، سلَيمٍ بنِ صفْوانَ عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٣٣٢
 فَإِنْ ، الْماِء من الْقَليلَ معنا ونحملُ الْبحر نركَب إِنا اِهللا ولَرس يا:  فَقَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ رجلٌ سأَلَ:  يقُولُ هريرةَ

  .هميتت الْحلُّ ماؤه الطَّهور هو:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَقَالَ ؟ الْبحرِ ماِء من أَفَنتوضأُ ، عطشنا بِه توضأْنا
 
332. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Bir kişi Allah Elçisin-
dən � soruşdu: “Ey Allahın Elçisi! Biz dəniz ilə səfər edirik və özümüzlə 
az miqdarda (şirin) su götürürük. Əgər biz həmin su ilə dəstəmaz alsaq, 
(şirin su az olduğuna görə) susuzluqdan əziyyət çəkərik. Biz dəniz suyu ilə 
dəstəmaz ala bilərikmi?” Allah Elçisi � dedi: “Onun suyu təmiz, ölüsü 
(dəniz heyvanları isə yemək üçün) halaldır”. 
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٥ - ابوِء بضاِء الْوالثَّلْجِ بِم درالْبو  
5-ci fəsil: Dəstəmazı qar və dolu suyu ilə almaq 

 
صلَّى  اِهللا رسولُ كَانَ:  قَالَت عائشةَ عن ، أَبِيه عن ، عروةَ بنِ هشامِ عن ، جرِير أَخبرنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٣٣٣

لَّمسو هلَيقُولُ اُهللا عي  :ماغِْسلْ اللَّه ايطَاياِء خلْجِالثَّ بِم درالْبو ، قنقَلْبِي و نا مطَايا الْخكَم تقَّين بالثَّو ضياَألب نسِ منالد.  
 
333. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � (dua edərək) 
belə deyərdi: “Allahım, günahlarımı qar və dolu ilə yu! Ağ paltar kirdən 
təmizləndiyi kimi qəlbimi günahlardan təmizlə!”1 
 

 هريرةَ أَبِي عن ، جرِيرٍ بنِ عمرِو بنِ زرعةَ أَبِي عن ، الْقَعقَاعِ بنِ عمارةَ عن ، جرِير أَخبرنا:  قَالَ حجرٍ بن علي أَخبرنا - ٣٣٤
  .والْبرد والْماِء بِالثَّلْجِ خطَاياي من اغِْسلْنِي اللَّهم:  يقُولُ اُهللا علَيه وسلَّمصلَّى  اِهللا رسولُ كَانَ:  قَالَ

 
334. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � (dua 
edərək) belə deyərdi: “Allahım, günahlarımı qar, su və dolu ilə yu!”2 
 

٥ - ابرِ بؤالْكَلْبِ س  
6-cı fəsil: İtin yediyinin qalığı 

 
:  قَالَ هريرةَ أَبِي عن ، صالحٍ وأَبِي رزِينٍ أَبِي عن ، اَألعمشِ عنِ ، مسهِرٍ بن علي أَخبرنا:  قَالَ حجرٍ بن علي أَخبرنا - ٣٣٥ 

 .مرات سبع ليغِسلْه ثُم ، فَلْيرِقْه أَحدكُم إِناِء في الْكَلْب ولَغَ إِذَا:   علَيه وسلَّمصلَّى اُهللا اِهللا رسولُ قَالَ
 
335. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
dedi: “Sizdən birinizin qabını it yalayarsa, qabın içindəkini atsın, sonra 
qabı yeddi dəfə yusun”. 
 

٧ - ابريِ بفعاِء تابِ اِإلنربِالت نلُوغِ مالْكَلْبِ و يهف  
7-ci fəsil: İtin yaladığı qabın torpaqla təmizlənməsi 

 

                                                      
1  Transkripsiyası: Alla:humməğsil xata:yə:yə bimə:is-səlci val-bəradi, va nəqqi qalbi: minəl-
xata:yə:yə kəmə: nəqqaytəs-səubəl-əbyəda minəd-dənəsi! 
2 Transkripsiyası: Alla:humməğsilni: min xata:yə:yə bis-səlci vəl-mə:i val-bəradi! 
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 مطَرفًا سمعت:  قَالَ التياحِ أَبِي عن ، شعبةَ عن ، الْحارِث بنا يعنِي ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَى عبد بن محمد أَخبرنا - ٣٣٦
، نع دبنِ اِهللا عفَّلٍ بغولَ أَنَّ:  مساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص رلِ أَمالَبِ بِقَتالْك ، صخري وكَلْبِ ف ديمِ الصنالْغقَالَ ، وإِذَا:  و 

  .بِالترابِ الثَّامنةَ وعفِّروه ، مرات سبع فَاغِْسلُوه اِإلناِء في الْكَلْب ولَغَ
 
336. ...Abdullah ibn Muğaffəl � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � itləri 
öldürməyi əmr etdi, ov və çoban itlərinin saxlanılmasına isə icazə verdi və 
dedi: “Əgər sizin qabınızı it yalayarsa, onu yeddi dəfə yuyun və səkkizinci 
dəfə torpaqla təmizləyin”. 
 

 سمعت:  قَالَ يدحم بنِ يزِيد التياحِ أَبِي عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، أَسد بن بهز حدثَنا:  قَالَ ، يزِيد بن عمرو أَخبرنا - ٣٣٧
 ؟ الْكالَبِ وبالُ بالُهم ما:  قَالَ الْكالَبِ بِقَتلِ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ أَمر:  قَالَ مغفَّلٍ بنِ اِهللا عبد عن ، يحدثُ مطَرفًا

 .بِالترابِ الثَّامنةَ وعفِّروا ، مرات سبع فَاغِْسلُوه اِإلناِء في الْكَلْب ولَغَ إِذَا:  وقَالَ نمِالْغ وكَلْبِ الصيد كَلْبِ في ورخص:  قَالَ
الَفَهو خةَ أَبريرفَقَالَ ه  :ناهدابِ إِحربِالت  

 
337. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Muğaffəl � demişdir: “Allah Elçisi � 
itləri öldürməyi əmr etdi”. Ravi dedi: “Onlar hara, itlər hara!?” Abdullah 
ibn Muğaffəl dedi: “Peyğəmbər � bizə ov və çoban itlərini saxlamağa icazə 
verərək belə buyurdu: “Bir qabı it yalayarsa, onu yeddi dəfə yuyun, 
səkkizinci dəfə isə torpaqla təmizləyin”. Əbu Hureyra buna qarşı çıxıb 
dedi: “Onlardan birini torpaqla”. 
 

 أَبِي عن ، رافعٍ أَبِي عن ، خالَسٍ عن ، قَتادةَ عن ، أَبِي حدثَنِي:  قَالَ هشامٍ بن معاذُ حدثَنا ، إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٣٣٨
  .بِالترابِ أُوالَهن مرات سبع فَلْيغِسلْه أَحدكُم إِناِء في الْكَلْب ولَغَ إِذَا:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، هريرةَ

 
338. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Sizdən 
birinizin qabını it yalayarsa, qoy o qabı birini torpaqla təmizləməklə yeddi 
dəfə yusun”. 
 

تادةَ ، عنِ ابنِ سريِين ، عن أَبِي أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهيم ، قَالَ : حدثَنا عبدةُ بن سلَيمانَ ، عنِ ابنِ أَبِي عروبةَ ، عن قَ - ٣٣۹
يره بِينِ النةَ ، عرلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عابِ. صربِالت نأُوالَه اترم عبس ِسلْهغفَلْي كُمداِء أَحي إِنف لَغَ الْكَلْبقَالَ : إِذَا و 

 
339. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � buyurdu: “Sizdən 
birinizin qabını it yalayarsa, qoy o qabı birini torpaqla təmizləməklə yeddi 
dəfə yusun”. 
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٨ - ابرِ بؤس ةالْهِر  
8-ci fəsil: Pişiyin yediyinin qalığı 

 
 بِنت كَبشةَ عن ، رِفَاعةَ بنِ عبيد بِنت حميدةَ عن ، طَلْحةَ أَبِي بنِ اِهللا عبد بنِ إِسحاق عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٣٤٠
 لَها فَأَصغى ، منه فَشرِبت هرةٌ فَجاَءت ، وضوًءا لَه فَسكَبت - معناها كَلمةً ذَكَر ثُم - علَيها دخلَ قَتادةَ أَبا أَنَّ:  مالك بنِ كَعبِ
صلَّى اُهللا علَيه  اِهللا رسولَ إِنَّ:  قَالَ.  نعم:  قُلْت ؟ أَخي ابنةَ يا أَتعجبِني:  فَقَالَ إِلَيه أَنظُر فَرآنِي:  كَبشةُ قَالَت.  تشرِب حتى اِإلناَء
لَّمسا:  قَالَ وهإِن تسسٍ ليجا,  بِنمإِن يه نم نيافالطَّو كُمليا عوافَاتلطَّو.  

 
340. ...Rəvayət edilir ki, Kəbşə bint Kəb ibn Malik � demişdir: “Əbu 
Qatədə evimə daxil oldu və mən ona dəstəmaz almaq üçün (bir qaba) su 
tökdüm. Bir pişik gəlib həmin qabdan içməyə başladı və rahat içsin deyə 
Əbu Qatədə qabı pişiyə yaxınlaşdırdı. Mənim ona baxdığımı gördükdə isə 
dedi: “Sən təəccüblənirsənmi, ey qardaşım qızı?” Mən dedim: “Bəli!” O 
dedi: “Allah Elçisi � belə buyurdu: “Pişik murdar deyil. O, ətrafınızda 
gəzib dolaşan heyvanlardandır”. 
 

۹ - ابرِ بؤضِ سائالْح  
9-cu fəsil: Heyzli qadının yeməyinin qalığı  

 
 اللَّه رضي عائشةَ عن ، أَبِيه عن ، شريحٍ بنِ الْمقْدامِ عنِ ، سفْيانَ عن ، الرحمنِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ٣٤١
 اِإلناِء من أَشرب وكُنت ، حائض وأَنا وضعته حيثُ فَاه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَيضع الْعرق أَتعرق كُنت:  قَالَت عنها

عضفَي ثُ فَاهيح تعضا وأَنو ضائح. 

 
341. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən sümüklü ət tikəsi yeyir-
dim. Mənim ağzımı qoyub dişlədiyim yerdən Allah Elçisi � də ağzını 
qoyub dişləyirdi. Halbuki, mən heyz halında idim. Həmçinin o, mənim 
qabdan su içdiyim yerdən ağzını qoyub su içərdi. Halbuki, mən heyz 
halında idim”. 
 

١٠ - ابب ةصخي الرلِ ففَض رالْمأَة  
10-cu fəsil: Qadının aldığı dəstəmazın qalığından istifadə etməyin icazəli 

olması 
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 ساُءوالن الرجالُ كَانَ:  قَالَ عمر ابنِ عنِ ، نافعٍ عن ، مالك حدثَنا:  قَالَ ، معن حدثَنا:  قَالَ ، اِهللا عبد بن هارونُ أَخبرنا - ٣٤٢
  .جميعا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ زمان في يتوضئُونَ

 
342. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Allah Elçisinin � 

dövründə (hicab ayəsi nazil olmamışdan əvvəl) kişilər və qadınlar bir 
yerdə dəstəmaz alırdılar”.  
 

١١ - ابيِ بهالن نلِ عوِء فَضضو أَةرالْم  
11-ci fəsil: Qadının aldığı dəstəmazın qalığından istifadə etməyin qadağan 

olması 
 

:  قَالَ حاجِبٍ أَبا سمعت:  قَالَ اَألحولِ عاصمٍ عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، داود أَبو حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ٣٤٣
 الرجلُ يتوضأَ أَنْ نهى صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، عمرٍو بنِ الْحكَمِ عنِ ، عاصمٍ بن سوادةُ واسمه الرحمنِ عبد أَبو

  .الْمرأَة وضوِء بِفَضلِ
 
343. ...əl-Həkəm ibn Amr � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � kişiyə qadının 
aldığı dəstəmazın qalığı ilə dəstəmaz almağı qadağan etmişdir. 
 

  الْجنبِ فَضلِ في الرخصةُ - ١٢
12-ci fəsil: Cənabət halından qüsl alarkən artıq qalan sudan istifadə 

etməyin icazəli olması 
 

صلَّى اُهللا  اِهللا رسولِ مع تغتِسلُ كَانت أَنها:  عائشةَ عن ، عروةَ عن ، شهابٍ ابنِ عنِ ، اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٣٤٤
لَّمسو هلَيي عاِء فاِإلن داحالْو.  

 
344. ...Aişə � rəvayət edir ki, o, Allah Elçisi � ilə bir qabdan (istifadə 
edərək) qüsl almışdır. 
 

١٣ - ابرِ بي الْقَدي الَّذفكْتي انُ بِهساِإلن ناِء موِء الْمضلْولِ لسالْغو  
13-cü fəsil: Qüsl və dəstəmaz almaq üçün insana kifayət edən suyun miqdarı 

. 
 قَالَ جبرٍ بنِ اِهللا عبد بن اِهللا عبد حدثَنِي:  قَالَ شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن يحيى حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ٣٤٥

 :تعمس سأَن نب كالقُولُ مولُ كَانَ:  يساِهللا ر هلَيلَّى اُهللا عص لَّمسأُ وضوتي كُّوكِسلُ بِمتغيو ةسمبِخ يكَاكم.  
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345. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � bir 
məkkuk su ilə dəstəmaz, beş məkkuk su ilə qüsl alardı”. 
 

 شيبةَ بِنت صفيةَ عن ، قَتادةَ عن ، سعيد عن ، سلَيمانَ ابن يعنِي ، عبدةُ حدثَنا:  قَالَ ، الْكُوفي إِسحاق بن هارونُ أَخبرنا - ٣٤٦
، نةَ عشائولَ أَنَّ:  عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأُ كَانَ صضوتي دِسلُ بِمتغيوِ وحاعِ بِنالص. 

 
346. ...Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � bir mudd su ilə dəstəmaz, 
təqribən bir saa su ilə də qüsl alardı. 
 

 عن ، أُمه عن ، الْحسنِ عنِ ، قَتادةَ عن ، شيبانُ حدثَنا ، موسى بن الْحسن حدثَنا:  قَالَ ، إِسحاق بن بكْرِ أَبو أَخبرنا - ٣٤٧
 .بِالصاعِ ويغتِسلُ بِالْمد يتوضأُ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ:  قَالَت عائشةَ

 
347. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � bir mudd su ilə 
dəstəmaz, bir saa su ilə də qüsl alardı”. 
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٣ - ةاضحتساالضِ ويالْح ابتك 

3. Heyz və istihazə kitabı 
 

 باب بدِء الْحيضِ , وهلْ يسمى الْحيض نِفَاسا ؟ - ١

1-ci fəsil: Heyzin başlanması və heyz nifas adlanırmı? 

 
سفْيانُ ، عن عبد الرحمنِ بنِ الْقَاسمِ بنِ محمد بنِ أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضي اللَّه عنه ،  أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهيم ، أَخبرنا - ٣٤٨

ا كُنا بِسرِف حضت ، فَدخلَ الَ نرى إِالَّ الْحج ، فَلَم صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمعن أَبِيه ، عن عائشةَ قَالَت : خرجنا مع رسولِ اِهللا 
وأَنا أَبكي فَقَالَ : ما لَك أَنفست ؟ قُلْت : نعم . قَالَ : هذَا أَمر كَتبه اللَّه عز وجلَّ علَى  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمعلَي رسولُ اِهللا 

 حاج غَير أَنْ الَ تطُوفي بِالْبيت.بنات آدم ، فَاقْضي ما يقْضي الْ

 
348. …Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � ilə birlikdə həcc 
etmək üçün yola düşdük. Sərif deyilən yerə çatdıqda mən heyz oldum. 
Allah Elçisi � mənim yanıma gəldikdə mən ağlayırdım. O dedi: “Sənə nə 
olub, heyz olmusan?” Mən də: “Bəli”- dedim. O dedi: “Bu elə şeydir ki, 
Allah � onu Adəmin qızlarına (qadınlara) yazıb. Evi (Kəbəni) təvaf 
etməkdən başqa boynuna düşən həcc ərkanlarını yerinə yetir”. 
 

٢ - إِدمِ والِ الدإِقْبو ةاضحتساال كْرذارِهب 

2-ci fəsil: İstihazə halında gələn qan, bu qanın gəlməsi və dayanması haqda 

 
٣٤۹ - دةَ ، قَالَ : حاعمس ناب وهاِهللا و دبع نيلُ باعما إِسثَندقَالَ : ح ، زِيدي نانُ برما عنربأَخثَندقَالَ : ح ، ياعزا اَألوا ثَن

نِي أَسب نسٍ مقَي تةَ بِنمةَ ، أَنَّ فَاطورع نةَ ، عورع نب امشنِي هربقَالَ : أَخ يدعس نى بيحولَ اِهللا يسر تا أَتهشٍ ، أَنيقُر لَّى دص
لَّمسو هلَياُهللا ع  هأَن تمعفَز اضحتسا تهأَن تفَذَكَر تربإِذَا أَدالَةَ ، وي الصعةُ فَدضيالْح لَتفَإِذَا أَقْب قرع كا ذَلما : إِنقَالَ لَه

 فَاغْتِسلي واغِْسلي عنك الدم ، ثُم صلِّي.
 

349. ...Rəvayət edilir ki, Bəni Əsəd Qureyşi tayfasından olan Fatimə bint 
Qeys � Allah Elçisinin � yanına gəldi və istihazə olduğunu dedi. 
Peyğəmbərin � buyurdu: “Bu, (xəstəlik səbəbi ilə) damardan gələn qandır. 
Heyz qanı başladıqda namazı tərk et, heyz qanı dayandıqda isə qanı yu və 
qüsl al, sonra isə namaz qıl”. 
 

٣٥٠ -  نب امشا هنربأَخةَ ، عورع نع ، رِيهنِ الزع ، ياعزا اَألوثَندمٍ ، قَالَ : حاشه نلُ بها سثَندارٍ ، قَالَ : حمةَ ، عشائع ن
 بِيأَنَّ النلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا أَ صالَةَ وي الصعةُ فَدضيالْح لَتي.قَالَ : إِذَا أَقْبِسلفَاغْت تربد 
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350. ...Aişə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Heyz 
başladıqda, namazdan uzaqlaş, heyz qurtardıqda isə qüsl al!” 
 

ئشةَ قَالَت : استفْتت أُم حبِيبةَ بِنت جحشٍ أَخبرنا قُتيبةُ ، قَالَ : حدثَنا اللَّيثُ ، عنِ ابنِ شهابٍ ، عن عروةَ ، عن عا - ٣٥١
ِسلُ فَقَالَت : يا رسولَ اِهللا ، إِني أُستحاض فَقَالَ : إِنَّ ذَلك عرق فَاغْتِسلي ، ثُم صلِّي فَكَانت تغت صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمرسولَ اِهللا 

.الَةكُلِّ ص دنع 

 
351. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Ummu Həbibə bint Cəhş 
Allah Elçisindən � soruşdu: “Ey Allahın Elçisi, mən istihazə oluram”. 
Peyğəmbər � dedi: “Həqiqətən, bu, damar qanıdır. Yuyun, sonra namaz 
qıl!” O da hər namaz üçün yuyunaraq namaz qılardı”. 
 

 الْمرأَةُ يكُونُ لَها أَيام معلُومةٌ تحيضها كُلَّ شهرٍ - ٣

3-cü fəsil: Qadının hər ayın müəyyən günlərində heyz olması 
 

٣٥٢ - نِ رفَرِ بعج نبِيبٍ ، عنِ أَبِي حب زِيدي نثُ ، عا اللَّيثَندةُ ، قَالَ : حبيا قُتنربأَخ نةَ ، عورع نع ، كالنِ مب اكرع نةَ ، عبِيع
عنِ الدمِ ؟ فَقَالَت عائشةُ : رأَيت مركَنها مآلنَ دما ، فَقَالَ لَها  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمعائشةَ قَالَت : إِنَّ أُم حبِيبةَ سأَلَت رسولَ اِهللا 

 : امكُثي قَدر ما كَانت تحبِسك حيضتك ، ثُم اغْتِسلي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم رسولُ اِهللا
 

352. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Ummu Həbibə Allah Elçisin-
dən � (davamiyyətli gələn heyz) qanı haqda soruşdu”. Aişə deyir: “Mən 
onun yuyunmaq üçün olan ləyəninin qan ilə dolu olduğunu gördüm”. 
Allah Elçisi � ona dedi: “Heyzdən hesab etdiyin vaxtı gözlə, sonra qüsl al 
(və namaz qıl)!” 
 

 أَخبرنا بِه قُتيبةُ مرةً أُخرى ، ولَم يذْكُر فيه جعفَر بن ربِيعةَ - ٣٥٣
 

353. …Eyni hədisdir. 
 

٣٥٤ -  ديبا عثَندةَ ، قَالَ : حامو أُسا أَبثَندقَالَ : ح ، كاربنِ الْماِهللا ب دبع نب دمحا مأَنبأَن نعٍ ، عافن ننِي عربأَخ : رمع ناِهللا ب
س : ةَ قَالَتلَمس أُم نارٍ ، عسنِ يانَ بملَيس بِيأَةٌ النرام أَلَتلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عالَةَ ؟  صالص عأَفَأَد رفَالَ أَطْه اضحتي أُسإِن : قَالَت

اسي وِسلاغْت ا ، ثُميهف نييضحت تي كُني الَّتالاللَّيامِ واَألي لْكت ري قَدعد نلَكثْقَالَ : الَ . ولِّيتصرِي وف 
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354. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Sələmə � demişdir: “Bir qadın Peyğəm-
bərə � belə bir sual verdi: “Mən istihazə oluram və təmizlənmirəm, 
namazı tərk edimmi?” O dedi: “Xeyr, sən adi günlərdə və gecələrdə heyz 
günləri qədər gözlə, sonra qüsl al, qanı saxlamaq üçün əski parçasından 
istifadə et və namaz qıl”. 
 

كَانت تهراق الدم علَى عهد رسولِ أَخبرنا قُتيبةُ ، عن مالك ، عن نافعٍ ، عن سلَيمانَ بنِ يسارٍ ، عن أُم سلَمةَ ، أَنَّ امرأَةً  - ٣٥٥
فَقَالَ : لتنظُر عدد اللَّيالي واَأليامِ الَّتي كَانت تحيض  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّماستفْتت لَها أُم سلَمةَ رسولَ اِهللا  ى اُهللا علَيه وسلَّمصلَّاِهللا 

لصالَةَ قَدر ذَلك من الشهرِ ، فَإِذَا خلَّفَت ذَلك فَلْتغتِسلْ ، ثُم لتستثْفر بِالثَّوبِ ثُم من الشهرِ قَبلَ أَنْ يصيبها الَّذي أَصابها فَلْتترك ا
 لتصلِّ.

 
355. ...Ummu Sələmə � rəvayət edir ki, Allah Elçisinin � dövründə bir 
qadından davamlı şəkildə qan gəlirdi. Ummu Sələmə bu hadisəni Allah 
Elçisindən � soruşduqda o, belə cavab verdi: “Bu xəstəlik baş vermə-
mişdən qabaq, hər ay heyz olduğu gecələr və gündüzlər qədər gözləsin. 
Bu günlər ərzində namazı tərk etsin. Bu müddət keçdikdən sonra qüsl 
alsın. Sonra bu haldan qorunmaq üçün bir əski parçası ilə qorunsun, sonra 
namaz qılsın”. 
 

 ذكْر اَألقْراِء - ٤

4-cü fəsil: Heyz vaxtının hesablanması 
 

ر قَالَ : حدثَنِي أَبِي ، عن يزِيد  مضأَخبرنا الربِيع بن سلَيمانَ بنِ داود بنِ إِبراهيم ، قَالَ : حدثَنا إِسحاق وهو ابن بكْرِ بنِ - ٣٥٦
عن عمرةَ ، عن عائشةَ قَالَت : إِنَّ أُم بنِ عبد اِهللا وهو ابن أُسامةَ بنِ الْهاد ، عن أَبِي بكْرٍ وهو ابن محمد بنِ عمرِو بنِ حزمٍ ، 

صلَّى اُهللا علَيه نت تحت عبد الرحمنِ بنِ عوف ، وأَنها استحيضت الَ تطْهر ، فَذُكر شأْنها لرسولِ اِهللا حبِيبةَ بِنت جحشٍ الَّتي كَا
لَّمسي وا الَّتهئقُر رقَد ظُرنتمِ ، لحالر نةٌ مكْضا رهنلَكو ةضيبِالْح تسقَالَ : لَي  دعا بم ظُرنت الَةَ ، ثُمالص كرتا فَلْتلَه يضحت تكَان

.الَةكُلِّ ص دنِسلْ عتغفَلْت كذَل 
 

356. ...Aişə � rəvayət edir ki, Abdur-Rahmən ibn Aufun həyat yoldaşı 
Ummu Həbibə bint Cəhş istihazə olurdu və təmizlənmirdi. Onun halı 
Allah Elçisinə � bildirildikdə o buyurdu: “Həqiqətən, bu, heyz deyil, 
(xəstəlik səbəbi ilə) ana bətnindən gələn damar qanıdır. Heyz günlərinin 
müddəti qədər gözləsin və namaz qılmasın, sonra baxsın və hər namaz 
üçün dəstəmaz alsın”. 
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تحاض سبع موسى ، قَالَ : حدثَنا سفْيانُ ، عنِ الزهرِي ، عن عمرةَ ، عن عائشةَ ، أَنَّ ابنةَ جحشٍ كَانت تسأَخبرنا أَبو  - ٣٥٧
 بِيالن أَلَتفَس ، نِنيسلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص رع وا همإِن ةضيبِالْح تسا فَقَالَ : لَيهتضيحا وهائأَقْر رالَةَ قَدالص كرتا أَنْ تهرفَأَم ق

الَةكُلِّ ص دنِسلُ عتغت تفَكَان لِّيصتِسلَ وتغتو 

 
357. ...Aişə � rəvayət edir ki, Bint Cəhş yeddi il heyz olmuşdu və bu 
haqda Peyğəmbərdən � soruşdu. O da buyurdu: “Bu, heyz ilə əlaqədar 
deyil, (xəstəlik səbəbi ilə) damardan gələn qandır”. Ona heyz müddəti 
qədərində namazı tərk etməyi, sonra qüsl alıb namaz qılmasını əmr etdi. 
Ummu Həbibə isə hər namaz üçün yuyunardı. 
 

٣٥٨ - ربأَخ ، ادمح نى بيسا عنربأَخنع ، ةريغنِ الْمرِ بذننِ الْماِهللا ، ع دبنِ عرِ بكَيب نبِيبٍ ، عنِ أَبِي حب زِيدي نثُ ، عا اللَّين 
شكَت إِلَيه الدم ، فَقَالَ لَها رسولُ اِهللا , فَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمعروةَ ، أَنَّ فَاطمةَ بِنت أَبِي حبيشٍ حدثَته ، أَنها أَتت رسولَ اِهللا 

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ص رِي ، ثُمطَهفَلْت كؤقُر رإِذَا ملِّي ، وصفَالَ ت كؤقُر اكظُرِي إِذَا أَتفَان , قرع كا ذَلمِء إِلَى : إِنالْقُر نيا بلِّي م
 ذَكَر الْمنذر.الَ أَبو عبد الرحمنِ : قَد روى هذَا الْحديثَ هشام بن عروةَ ، عن عروةَ ، ولَم يذْكُر فيه ما قَ الْقُرِء.

 
358. ...Urva � rəvayət edir ki, Fatimə bint Əbu Hubeyş Allah Elçisinin � 
yanına gələrək ondan davamlı şəkildə qan gəldiyindən şikayət etdi. Allah 
Elçisi � ona dedi: “Bu, (xəstəlik səbəbi ilə) damardan gələn qandır. Adi 
halda heyz olduğun günlər qədər hesabla və namaz qılma. Bu vaxt bitib 
qurtardıqda təmizlən və hesabladığın iki heyz arasında namaz qıl”. 
 

شام بن عروةَ ، عن أَبِيه ، عن خبرنا إِسحاق بن إِبراهيم ، قَالَ : حدثَنا عبدةُ ، ووكيع ، وأَبو معاوِيةَ ، قَالَ : حدثَنا هأَ - ٣٥۹
فَقَالَت : إِني امرأَةٌ أُستحاض فَالَ أَطْهر أَفَأَدع   علَيه وسلَّمصلَّى اُهللاعائشةَ قَالَت : جاَءت فَاطمةُ بِنت أَبِي حبيشٍ إِلَى رسولِ اِهللا 

الدم  ، وإِذَا أَدبرت فَاغِْسلي عنك الصالَةَ ؟ قَالَ : الَ . إِنما ذَلك عرق ولَيست بِالْحيضة ، فَإِذَا أَقْبلَت الْحيضةُ فَدعي الصالَةَ
 وصلِّي.

 

359. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Fatimə bint Əbu Hubeyş Allah 
Elçisinin � yanına gələrək dedi: “Mən istihazə olan bir qadınam və (qan 
dayanmır deyə) təmizlənmirəm. Mən namazı tərk edimmi?” O dedi: 
“Xeyr, bu, (xəstəlik səbəbi ilə) gələn qandır, heyz deyil. Heyzin vaxtı 
gəldikdə, namazı tərk et. (Heyz) qurtardıqda isə qanı üzərindən 
təmizləyərək qüsl al və namaz qıl”. 
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٥ - تعما إِذَا جهلغُسنِ ويالَتالص نيب ةاضحتسالْم عمج 

5-ci fəsil: İstihazə olan qadının bir yuyunma ilə iki namazı cəm etməsi 
 

٣٦٠ - نِ بمحالر دبع نةُ ، عبعا شثَندقَالَ : ح ، دمحا مثَندارٍ ، قَالَ : حشب نب دمحا منربةَ أَخشائع نع ، أَبِيه نمِ ، عنِ الْقَاس
لَى عةً عاضحتسأَةً مرأَنَّ ام ، بِيالن دهلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  رصلَ الْعجعتو رالظُّه رخؤأَنْ ت ترأُمو ، انِدع قرع ها : إِنيلَ لَهق

 سالً واحدا ، وتغتِسلَ لصالَة الصبحِ غُسالً واحدا.وتغتِسلَ لَهما غُسالً واحدا ، وتؤخر الْمغرِب وتعجلَ الْعشاَء وتغتِسلَ لَهما غُ

 
360. ...Aişə � rəvayət edir ki, Peyğəmbərin � vaxtında istihazə olan bir 
qadına deyildi: “Bu, (xəstəlik səbəbi ilə) damardan davamiyyətli şəkildə 
gələn qandır”. Ona əmr olundu ki, Zöhr namazını gecikdirib Əsr namazını 
tezləşdirsin və bunlar üçün bir dəfə yuyunsun. Məğrib namazını 
gecikdirib İşa namazını tezləşdirsin və bunlar üçün bir dəfə yuyunsun. 
Sübh namazı üçün isə bir dəfə yuyunsun”. 
 

حدثَنا عبد اِهللا ، عن سفْيانَ ، عن عبد الرحمنِ بنِ الْقَاسمِ ، عنِ الْقَاسمِ ، عن زينب بِنت أَخبرنا سويد بن نصرٍ ، قَالَ :  - ٣٦١
 بِيلنل قُلْت : شٍ قَالَتحجلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا  صهائأَقْر امأَي سلجةٌ فَقَالَ : تاضحتسا مهلُ إِنجعتو رالظُّه رخؤتِسلُ وتغت ثُم ،

ا ، ويعما جلِّيهِمصتِسلُ وتغتاَء وشلُ الْعجعتو رِبغالْم رخؤتلِّي ، وصتِسلُ وتغتو رصرِ.الْعلْفَجِسلُ لتغت 

 
361. ...Rəvayət edilir ki, Zeynəb bint Cəhş � demişdir: “Mən Peyğəmbərə 
� dedim: “Mən istihazə oluram”. O dedi: “Heyz günlərində otur (namaz-
ları tərk et), sonra qüsl al və Zöhr namazını gecikdirib Əsr namazını 
tezləşdir və yuyunub namaz qıl. Məğrib namazını gecikdir, İşa namazını 
isə tezləşdir və yuyunub namazları birlikdə qıl. Sübh namazı üçün bir dəfə 
yuyun”. 
 

٦ - ةاضحتساالضِ ويمِ الْحد نيقِ بالْفَر ابب 

6-cı fəsil: İstihazə və heyz qanının fərqi 
 

٣٦٢ - حم نع ، يدأَبِي ع نا ابثَندى ، قَالَ : حثَنالْم نب دمحا منربابٍ أَخهنِ شنِ ابقَّاصٍ ، عنِ وةَ بلْقَمع ناب وهرٍو ومنِ عب دم
م : إِذَا كَانَ د صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ، عن عروةَ بنِ الزبيرِ ، عن فَاطمةَ بِنت أَبِي حبيشٍ أَنها كَانت تستحاض فَقَالَ لَها رسولُ اِهللا

وا همي ؛ فَإِنئضوفَت رإِذَا كَانَ اآلخو ، الَةنِ الصي عِسكفَأَم فرعي دوأَس مد هضِ فَإِنيالْح  نا ابثَندى : حثَنالْم نب دمحقَالَ م قرع
ابِهتك نذَا مه يدأَبِي ع 
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362. ...Urva ibn əz-Zubeyr � rəvayət edir ki, Fatimə bint Əbu Hubeyş 
istihazə olurdu. Allah Elçisi � ona dedi: “Heyz qanı qara və fərqli olur. 
Əgər heyz qanıdırsa, namaz qılma. Bundan başqa bir şey olanda isə 
dəstəmaz al, çünki bu, (xəstəlik səbəbi ilə) damarlardan gələn qandır”. 
 

٣٦٣ - دمحا مثَندقَالَ : ح ، هفْظح نم يدأَبِي ع نا ابثَندى ، قَالَ : حثَنالْم نب دمحا منربأَخابٍ ، وهنِ شنِ ابرٍو ، عمع نب 
 ، اضحتست تشٍ كَانيبأَبِي ح تةَ بِنمةَ ، أَنَّ فَاطشائع نةَ ، عورع نولُ اِهللا عسا رفَقَالَ لَهلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عضِ  صيالْح مإِنَّ د :

قَالَ أَبو عبد الرحمنِ : قَد روى هذَا  دم أَسود يعرف فَإِذَا كَانَ ذَلك فَأَمِسكي عنِ الصالَة ، فَإِذَا كَانَ اآلخر فَتوضئي وصلِّي.
الْحلَمالَى أَععت اللَّهو يدأَبِي ع ناب ا ذَكَرم مهنم دأَح ذْكُري لَمو ، داحو ريثَ غَيد  

 

363. ...Aişə � rəvayət edir ki, Fatimə bint Əbu Hubeyşdən heyz günlə-
rindən olmayan günlərdə qan gəlirdi. Allah Elçisi � ona dedi: “Həqiqətən, 
heyz qanı qara və fərqli olur. Əgər heyz qanıdırsa, namaz qılma. Bundan 
başqa bir şey olanda isə dəstəmaz al və namaz qıl”. 
 

٣٦٤ - شائع نع ، أَبِيه نةَ ، عورنِ عامِ بشه نع ، ادمح نع ، بِيرنِ عبِيبِ بح نى بيحا ينربةُ أَخمفَاط تيضحتاس : ةَ قَالَت
 بِيالن أَلَتشٍ فَسيبأَبِي ح تبِنلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ  صسالَةَ ؟ قَالَ رالص عأَفَأَد رفَالَ أَطْه اضحتي أُسولَ اِهللا ، إِنسا ري : فَقَالَت

ِسلي عنك الدم إِنما ذَلك عرق ولَيست بِالْحيضة ، فَإِذَا أَقْبلَت الْحيضةُ فَدعي الصالَةَ ، وإِذَا أَدبرت فَاغْ:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّماِهللا 
قَالَ أَبو عبد الرحمنِ :  : وذَلك الَ يشك فيه أَحد.وتوضئي وصلِّي ؛ فَإِنما ذَلك عرق ولَيست بِالْحيضة . قيلَ لَه : فَالْغسلُ ؟ قَالَ 

و ادمح ري غَيئضوتو يهف ذْكُري لَمةَ ، وورنِ عامِ بشه نع داحو ريثَ غَيدذَا الْحى هور قَد.لَمالَى أَععت اللَّه  
 
364. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Fatimə bint Əbu Hubeyş 
istihazə olurdu və Peyğəmbərdən � soruşdu: “Ey Allahın Elçisi! Həqiqə-
tən, mən istihazə oluram və (qan dayanmır deyə) təmizlənmirəm. Buna 
görə mən namazı tərk edimmi?” Allah Elçisi � dedi: “Həqiqətən, bu, (xəs-
təlik səbəbi ilə) damardan gələn qandır və heyz deyil. Heyzin vaxtı gəldik-
də, namazı tərk et, heyzın vaxtı qurtardıqda isə özündə olan qan ləkələrini 
sil, dəstəmaz al və namaz qıl. Bu, (xəstəlik səbəbi ilə) damardan gələn 
qandır və heyz deyil”. Raviyə deyildi: “O, (heyz vaxtı bitdikdə) qüsl 
aldımı?” O dedi: “Bunda heç bir şübhə yoxdur”. 
 

٣٦٥ - شائع نع ، أَبِيه نةَ ، عورنِ عامِ بشه ناِهللا ، ع دبا عثَندرٍ ، قَالَ : حصن نب ديوا سنربشٍ أَخيبأَبِي ح تةَ بِنمةَ ، أَنَّ فَاط
ر تولَ اِهللا أَتسلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا  صسفَقَالَ ر رفَالَ أَطْه اضحتي أُسولَ اِهللا ، إِنسا ري : فَقَالَتلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا  صمإِن :

 كي عنِ الصالَة ، وإِذَا أَدبرت فَاغِْسلي عنك الدم وصلِّي.ذَلك عرق ولَيست بِالْحيضة ، فَإِذَا أَقْبلَت الْحيضةُ فَأَمِس
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365. ...Aişə � rəvayət edir ki, Fatimə bint Əbu Hubeyş Allah Elçisinin � 
yanına gələrək dedi: “Ey Allahın Elçisi, mən uzun müddət heyz olduğuma 
görə təmizlənə bilmirəm”. O dedi: “Bu, (xəstəlik səbəbi ilə) gələn qandır, 
heyz deyil. Heyzin vaxtı gəldikdə namazı tərk et. (Heyz) qurtardıqda isə 
üzərindən qanı təmizləyərək qüsl al və namaz qıl”. 
 

٣٦٦ - ع ، أَبِيه نةَ ، عورنِ عامِ بشه نع ، كالم نةُ ، عبيا قُتنربولِ اِهللا أَخسرشٍ ليبأَبِي ح تةُ بِنمفَاط قَالَت : ةَ قَالَتشائع ن
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا  صسالَةَ ؟ فَقَالَ : رالص عأَفَأَد رالَ أَطْه :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ةضيبِالْح تسلَيو قرع كا ذَلمفَإِذَا  : إِن ،

 أَقْبلَت الْحيضةُ فَدعي الصالَةَ ، وإِذَا ذَهب قَدرها فَاغِْسلي عنك الدم وصلِّي.

 
366 ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Fatimə bint Əbu Hubeyş dedi: 
“Ey Allahın Elçisi, mən heyzdən sonra təmizlənə bilmirəm, namazı tərk 
edimmi?” Allah Elçisi � dedi: “Bu, (xəstəlik səbəbi ilə) damardan gələn 
qandır, heyz deyil. Heyz vaxtı başladıqda namazı tərk et. Heyzin vaxtı 
bitdikdə isə özündən qanı təmizlə və namaza başla!” 
 

خالد بن الْحارِث قَالَ : سمعت هشاما يحدثُ ، عن أَبِيه ، عن عائشةَ ، أَنَّ بِنت أَبِي أَخبرنا أَبو اَألشعث ، قَالَ : حدثَنا  - ٣٦٧
ا قَرأْت علَيه وليست خالد : وفيم حبيشٍ قَالَت : يا رسولَ اِهللا ، إِني الَ أَطْهر أَفَأَترك الصالَةَ ؟ قَالَ : الَ . إِنما هو عرق قَالَ

 ي.بِالْحيضة ، فَإِذَا أَقْبلَت الْحيضةُ فَدعي الصالَةَ ، وإِذَا أَدبرت فَاغِْسلي عنك الدم ، ثُم صلِّ

 
367. ...Aişə � rəvayət edir ki, Bint Hubeyş dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mən 
(heyz vaxtı bitdikdən sonra qan dayanmadığına görə) təmizlənə bilmirəm, 
namazı tərk edimmi?” O dedi: “Xeyr, bu, (xəstəlik səbəbi ilə) damardan 
gələn qandır və heyzdən deyil. Heyz vaxtı başladıqda namazı tərk et. 
Heyzin vaxtı bitdikdə isə özündən qanı təmizlə, sonra namaza başla!” 
 

٧ - ةرالْكُدو ةفْرالص ابب 

7-ci fəsil: Sarı və bulanıq (axıntı) 
 

٣٦٨ - ع أُم قَالَ : قَالَت دمحم نع ، وبأَي نيلُ ، عاعما إِسنربةَ قَالَ : أَخاررز نو برما عنربةَ أَخفْرالص دعا الَ نةَ : كُنيط
 درةَ شيئًا.والْكُ

 
368. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Atiyyə � demişdir: “Biz sarı və bulanıq 
axıntını bir şey saymazdıq”. 
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 ا النساَء في الْمحيضِ}{ويسأَلُونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوباب ما ينالُ من الْحائضِ وتأْوِيلِ قَولِ اِهللا عز وجلَّ  - ٨

8-ci fəsil: Heyzdən nə sayılır və Allahın � “Səndən heyz barəsində 
soruşurlar. De: “Bu, əziyyətverici bir haldır. Heyz vaxtı qadınlardan 

(cinsi əlaqədən) kənar olun” (əl-Bəqərə, 222) kəlamının yozumu 
 

٣٦۹ - اقحا إِسنربأَخ أَن نع ، ثَابِت نةَ ، علَمس نب ادما حثَندبٍ ، قَالَ : حرح نانُ بملَيا سثَندح ، يماهرإِب نب تسٍ قَالَ : كَان
نوهعامجالَ يو نوهارِبشالَ يو نلُوهاكؤي لَم مهنأَةُ مرالْم تاضإِذَا ح ودهالْي  بِيأَلُوا النفَس ، وتيي الْبفلَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَ  صزفَأَن

أَنْ يؤاكلُوهن  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّماآليةَ ، فَأَمرهم رسولُ اِهللا  {ويسأَلُونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى}اللَّه عز وجلَّ : 
صلَّى اُهللا : ما يدع رسولُ اِهللا بوهن ويجامعوهن في الْبيوت ، وأَنْ يصنعوا بِهِن كُلَّ شيٍء ما خالَ الْجِماع فَقَالَت الْيهود ويشارِ

لَّمسو هلَيرٍ  عيضح نب ديأُس ا فَقَامالَفَنا إِالَّ خرِنأَم نئًا ميولَ اِهللا شسا رربرٍ فَأَخبِش نب ادعبولَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  نهعامجقَاالَ : أَن ,
صلَّى استقْبلَ رسولُ اِهللا تمعرا شديدا , حتى ظَننا أَنه قَد غَضب ، فَقَاما , فَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمفي الْمحيضِ ؟ فَتمعر رسولُ اِهللا 

لَّمسو هلَيا. اُهللا عهِملَيع بضغي لَم هأَن فرا ، فَعمقَاها فَسمهدا فَرمي آثَارِهثَ فعنٍ ، فَبةَ لَبيده 
 

369. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Yəhudilər, heyzli qadınla nə 
birlikdə yeyib-içər, nə də bir evdə qalardılar. Onlar bu haqda Peyğəmbər-
dən � soruşduqda, Allah � bu ayəni nazil etdi: “Səndən heyz barəsində 
soruşurlar. De: “Bu, əziyyətverici bir haldır...” (əl-Bəqərə, 222). Allah 
Elçisi � onlara öz qadınları ilə heyz olan vaxtda yeyib-içməyə, bir evdə 
saxlamağa və onlarla cinsi yaxınlıqdan başqa hər bir şey etməyə icazə 
verdi. Yəhudi dedi: “Sən elə bir iş buraxmadın ki, o işdə bizə müxalif 
olmayasan”. Useyd ibn Hudeyr və Abbad ibn Bişr qalxıb bunu Allah 
Elçisinə � xəbər verib dedilər: “Bizim qadınlarımız heyz olduqda, onlarla 
yaxınlıq edə bilərikmi?” Allah Elçisinin � üzü qızardı və biz onun 
qəzəbləndiyini zənn etdik. Useyd ibn Hudeyr ilə Abbad ibn Bişr qalxıb 
getdilər. Bu zaman Allah Elçisinə � hədiyyə olaraq süd gətirdilər. O, 
gedən iki nəfərin ardı ilə adam göndərib onları geri qaytardı və onlara süd 
verdi. Beləliklə Allah Elçisinin � o iki nəfərə qəzəblənmədiyi bilindi”.   
 

۹ - عيِ اِهللا تبِنه هلْمع عا مهضيالِ حي حف هيلَتلى حأَت نلَى مع جِبا يم كْرالَىذ 

9-cu fəsil: Uca Allahın qadağan etdiyini bildiyi halda zövcəsinə heyzli 
halda yaxınlaşanın boynuna düşən şeylər haqda 

 

٣٧٠ - الْح دبع نع ، كَمثَنِي الْحدةَ قَالَ : حبعش نى ، عيحا يثَندقَالَ : ح ، يلع نو برما عنربنِ أَخنِ ابمٍ ، عقْسم نع ، يدم
 بِينِ الناسٍ ، عبعلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عارٍ. صيند فبِنِص ارٍ أَوينبِد قدصتي ضائح يهو هأَتري امأْتلِ يجي الرف : 
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370. ...İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Bir kişi 
zövcəsinə heyzli halda yaxınlaşarsa, onun üzərinə bir dinar və ya yarım 
dinar sədəqə düşür”. 
 

 مضاجعةُ الْحائضِ في ثيابِ حيضتها - ١٠

10-cu fəsil: Heyzli qadının ərinin yanında heyz paltarında uzanması 
 

اذُ بن هشامٍ قَالَ بن سعيد ، قَالَ : حدثَنا معاذُ بن هشامٍ (ح) وأَخبرنا إِسحاق بن إِبراهيم قَالَ : أَخبرنا مع أَخبرنا عبيد اِهللا - ٣٧١
ناب وهو دالا خثَندقَالَ : ح ، ودعسم نيلُ باعما إِسأَنبأَنثَنِي أَبِي (ح) ودنِ أَبِي  : حى بيحي نع ، امشا هثَندقَالَ : ح ، ارِثالْح

ثَتدةَ حلَمس أَنَّ أُم ، هثَتدةَ حلَمأَبِي س تبِن بنيةَ ، أَنَّ زلَمو سثَنِي أَبدريٍ قَالَ : حولِ اِهللا كَثسر عةٌ مطَجِعضا ما أَنمنيب : ا قَالَته
صلَّمسو هلَيولُ اِهللا  لَّى اُهللا عسي , فَقَالَ رتضيح ابيث ذْتفَأَخ لَلْتسفَان تضإِذْ حلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  , معن : ؟ قُلْت تسفأَن :

 سعيد فَدعانِي فَاضطَجعت معه في الْخميلَة واللَّفْظُ لعبيد اِهللا بنِ
 

371. …Rəvayət edilir ki, Ummu Sələmə � demişdir: “Mən Allah Elçisi � 
ilə birlikdə bir örtüyün altında uzanmışdım. Bu vaxt mən heyz oldum. 
Yavaşca çıxıb heyz paltarımı götürüb geyindim. Allah Elçisi � mənə dedi: 
“Sən heyz oldunmu?” Mən dedim: “Bəli”. O, məni yanına çağırdı və 
onunla birlikdə bir örtüyün altında uzandım”. 
 

١١ - ضائح يهو داحارِ الْوعي الشف هيلَتلح علِ مجمِ الرون ابب 

11-ci fəsil: Kişinin öz halalı ilə heyzli olduğu halda (yanında) yatması 
 

٣٧٢ - ا منربأَخع نثُ ، عدحا يالَسخ تعمحٍ قَالَ : سبنِ صابِرِ بج نى ، عيحا يثَندى ، قَالَ : حثَنالْم نب دمح : ةَ قَالَتشائ
حائض ، فَإِنْ أَصابه مني شيٌء غَسلَ مكَانه لَم نبِيت في الشعارِ الْواحد وأَنا طَامثٌ  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمكُنت أَنا ورسولُ اِهللا 

عي لَم هكَانلَ مغَس كثْلَ ذَللَ مٌء فَعيي شنم هابفَإِنْ أَص ، ودعي ثُم ، يهلَّى فص ثُم ، هدعي.يهلَّى فصو هد 
 

372. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən heyzli olduğum halda 
Allah Elçisi � ilə bir yataqda yatardım. Əgər onun üstünə məndən bir şey 
düşərdisə, həmin yeri yuyar və bunu bir şey sanmayıb bu paltarda namaz 
qılardı. Sonra qayıdar və əgər yenə məndən bir şey düşsəydi, eyni şeyi 
edərdi. Bunu bir şey sanmaz və bu paltarda namaz qılardı”. 
 

 مباشرةُ الْحائضِ - ١٢

12-ci fəsil: Heyz olan qadınla cinsi münasibətdən başqa hər şey etmək 
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٣٧٣ - رنِ شرِو بمع نع ، اقحأَبِي إِس نصِ ، عوو اَألحا أَبثَندةُ ، قَالَ : حبيا قُتنربولُ اِهللا أَخسكَانَ ر : ةَ قَالَتشائع نبِيلَ ، عح
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا. صهراشبي ا ، ثُمهارإِز دشا أَنْ تضائح تا إِذَا كَاناندإِح رأْمي 

 

373. …Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Bizdən birimiz heyzli olanda 
Allah Elçisi � ona alt paltarını möhkəm bağlamağı əmr edər, sonra da ona 
(cinsi münasibət olmadan) yaxınlaşardı”. 
 

٣٧٤ -  ، دونِ اَألسع ، يماهرإِب نورٍ ، عصنم نع ، رِيرا جنربقَالَ : أَخ يماهرإِب نب اقحا إِسنربةَ قَأَخشائع نع تكَان : الَت
 أَنْ تتزِر ، ثُم يباشرها. صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمإِحدانا إِذَا حاضت أَمرها رسولُ اِهللا 

 

374. …Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Bizdən birimiz heyzli olanda 
Allah Elçisi � ona alt paltarını möhkəm bağlamağı əmr edər, sonra da 
(cinsi münasibət olmadan) ona yaxınlaşardı”. 
 

١٣ -  يبا كَانَ النم كْرذلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص هائى نِسدإِح تاضإِذَا ح هعنصي 

13-cü fəsil: Peyğəmbərin � qadınlarından biri heyz olduqda nə edərdi?  
 

٣٧٥ - ةًأَخمكَل ذَكَر ثُم يدعنِ سقَةَ بدص نكْرٍ ، عو بأَب وهاشٍ وينِ عنِ ابع ، رِيالس نب ادنا هنررٍ  بيمع نب عيما جثَندا ، حاهنعم
يصنع إِذَا حاضت إِحداكُن ؟  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمرسولُ اِهللا  قَالَ : دخلْت علَى عائشةَ مع أُمي وخالَتي فَسأَلَتاها كَيف كَانَ

ييثَدا وهردص زِملْتي عٍ ، ثُماسارٍ وبِإِز زِرتا أَنْ تاندإِح تاضا إِذَا حنرأْمكَانَ ي : ا.قَالَته 

 
375. ...Rəvayət edilir ki, Cumeyu ibn Umeyr � demişdir: “Mən anam və 
xalam ilə birlikdə Aişənin yanına gəldik. Anam və xalam ondan soruş-
dular: “Sizdən biriniz heyz olanda Allah Elçisi � nə edərdi?” Aişə dedi: 
“Bizdən biri heyz olduqda Allah Elçisi � ona qurşaqdan aşağı olan libası 
geniş etməsini əmr edər və onun sinəsinə yaxınlaşardı”.1 
 

عنِ ابنِ شهابٍ ، عن حبِيبٍ أَخبرنا الْحارِثُ بن مسكنيٍ ، قراَءةً علَيه وأَنا أَسمع ، عنِ ابنِ وهبٍ ، عن يونس واللَّيثُ ،  - ٣٧٦
يباشر  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّملَّيثُ يقُولُ : ندبةَ موالَة ميمونةَ ، عن ميمونةَ قَالَت : كَانَ رسولُ اِهللا وكَانَ ال -مولَى عروةَ ، عن بديةَ 

كْبالرنِ وذَيالْفَخ افصلُغُ أَنبي ارا إِزهلَيإِذَا كَانَ ع ضائح يهو هائنِس نأَةَ مرالْم.بِه جِزتحت ثاللَّي يثدي حنِ فيت 

 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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376. …Rəvayət edilir ki, Məymunə � demişdir: “Zövcələri heyzli olanda 
əyinlərində dizlərinə və baldırlarına düşən libas olduqları halda, Allah 
Elçisi � (cinsi münasibət olmadan) onlara yaxınlaşardı”. Ravilərindən biri 
olan Leysin hədisində: “Qadının libası övrət yerini bağlayardı”- deyilir.  
 

 باب مؤاكَلَة الْحائضِ والشربِ من سؤرِها - ١٤

14-cü fəsil: Heyz olan qadının əri ilə birlikdə yeyib-içməsi 
 

ه سأَلَ جميلِ بنِ طَرِيف قَالَ : أَخبرنا يزِيد عنِ الْمقْدامِ بنِ شريحِ بنِ هانِئ ، عن أَبِيه شريحٍ ، أَنأَخبرنا قُتيبةُ بن سعيد بنِ  - ٣٧٧
يدعونِي فَآكُلُ معه ، وأَنا  لَيه وسلَّمصلَّى اُهللا ععائشةَ هلْ تأْكُلُ الْمرأَةُ مع زوجِها وهي طَامثٌ ؟ قَالَت : نعم . كَانَ رسولُ اِهللا 
م رِقتعفَي ذُهأْخفَي ، هعأَض ثُم هنم رِقتفَأَع , يهف لَيع قِْسمفَي قرذُ الْعأْخكَانَ ي ارِكقِ ، عرالْع ني مفَم تعضثُ ويح هفَم عضيو , هن

و بِالشعديوذَهأْخفَي ، هعأَض ثُم , هنم برفَأَش ذَهفَآخ , هنم برشلِ أَنْ يقَب نم يهف لَيع قِْسمابِ فَيثُ  ريح هفَم عضيو , هنم برشفَي
  وضعت فَمي من الْقَدحِ.

 
377. …Şureyh � rəvayət edir ki, Aişədən � soruşdu: “Qadın heyz halın-
da olarkən öz əri ilə yeyib-içə bilərmi?” O dedi: “Bəli, mən heyz halında 
olarkən Allah Elçisi � məni çağırar və biz birlikdə yemək yeyərdik. O, bir 
dişləm götürdükdən sonra (ət parçasını) mənə verər, mən də bir dişləm 
götürdükdən sonra ona verərdim. Sonra o, mən dişlədiyim yerə ağzını 
qoyar və oradan dişləyərdi. Sonra su içdikdə özü içməmişdən qabaq suyu 
mənə verər, mən də bu sudan içərdim. İçdikdən sonra onu yerə qoyardım, 
o isə mənim ağzım dəyən yerdən içərdi”. 
 

٣٧٨ - وبنِي أَيربرٍو ، أَخمع ناِهللا ب ديبا عثَندفَرٍ ، قَالَ : حعج ناِهللا ب دبا عثَندانُ ، قَالَ : حزالْو دمحم ننِ  بشِ ، عمنِ اَألعع
يضع فَاه علَى الْموضعِ الَّذي أَشرب منه  يه وسلَّمصلَّى اُهللا علَالْمقْدامِ بنِ شريحٍ ، عن أَبِيه ، عن عائشةَ قَالَت : كَانَ رسولُ اِهللا 

.ضائا حأَنابِي ورلِ شفَض نم برشيو  
 
378. …Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən heyz olduğum halda 
Allah Elçisi � mənim içdiyim qabdan artıq qalan suyu götürərək həmin 
yerə ağzını qoyub içərdi”. 
 

  االنتفَاع بِفَضلِ الْحائضِ - ١٥
15-ci fəsil: Heyz olan qadının yediyinin artığından istifadə etmək 
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، عن أَبِيه قَالَ : سمعت عائشةَ  أَخبرنا محمد بن منصورٍ ، قَالَ : حدثَنا سفْيانُ ، عن مسعرٍ ، عنِ الْمقْدامِ بنِ شريحٍ - ٣٧۹
يناوِلُنِي اِإلناَء فَأَشرب منه وأَنا حائض ، ثُم أُعطيه فَيتحرى موضع فَمي فَيضعه علَى  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمتقُولُ : كَانَ رسولُ اِهللا 

.يهف 

 
379. …Miqdam ibn Şureyh atasının � belə dediyini rəvayət edir: “Mən 
Aişənin belə dediyini eşitdim: “Mən heyzli olanda Allah Elçisi � içmək 
üçün su qabını mənə ötürər, mən içdikdən sonra həmin qabda ağzımın 
dəydiyi yeri axtarar və ağzını ora qoyub (su içərdi)”. 
 

٣٨٠ - نربأَخنِ شامِ بقْدنِ الْمانُ ، عفْيسو رعسا مثَندقَالَ : ح ، يعكا وثَندالَنَ ، قَالَ : حغَي نب ودمحا م نع ، أَبِيه نحٍ ، عير
 بِيالن اوِلُهفَأُن ضائا حأَنحِ والْقَد نم برأَش تكُن : ةَ قَالَتشائلَّى اُهللاعصلَّمسو هلَيع   ، هنم برشفَي يعِ فضولَى مع فَاه عضفَي

 بِيالن اوِلَهفَأُن ضائا حأَنقِ ورالْع نم قرعأَتولَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص .يعِ فضولَى مع فَاه عضفَي 

 
380. …Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən heyzli olduğum halda su 
içərdim, onu Peyğəmbərə � ötürdükdə, ağzını mənim ağzımın dəydiyi 
yerə qoyar və içərdi. Həmçinin mən heyzli olduğum halda bir ət 
parçasından dişləyər və onu Peyğəmbərə � ötürərdim. O da mənim ağzım 
dəyən yerə öz ağzını qoyar (və oradan yeyərdi)”. 
 

١٦ - ضائح يهو هأَتررِ امجي حف هأْسرآنَ وأُ الْقُرقْرلِ يجالر ابب  
16-cı fəsil: Kişinin heyzli qadının otağında başını qadına söykəyərək Quran 

oxuması 
 

٣٨١ -  يلعو يماهرإِب نب اقحا إِسنربأَخ : ةَ قَالَتشائع نع ، هأُم نورٍ ، عصنم نانُ ، عفْيا سثَندقَاالَ : ح اللَّفْظُ لَهرٍ وجح نب
 في حجرِ إِحدانا وهي حائض وهو يقْرأُ الْقُرآنَ. صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمكَانَ رأْس رسولِ اِهللا 

 
381. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Biz heyz olduğumuz halda 
Allah Elçisi � bizdən birimizin qoynuna söykənərək Quran oxuyardı”. 
 

 باب سقُوط الصالَة عنِ الْحائضِ - ١٧

17-ci fəsil: Heyzli qadın namaz qılmır 

 



ةاضحتساالضِ ويالْح ابتك                                                                                           نني سائسالن  

146 
 

أَةٌ لَ : أَخبرنا إِسماعيلُ ، عن أَيوب ، عن أَبِي قالَبةَ ، عن معاذَةَ الْعدوِية قَالَت : سأَلَت امرأَخبرنا عمرو بن زرارةَ قَا - ٣٨٢
فَالَ نقْضي والَ نؤمر  اُهللا علَيه وسلَّم صلَّىعائشةَ أَتقْضي الْحائض الصالَةَ ؟ فَقَالَت : أَحرورِيةٌ أَنت؟ قَد كُنا نحيض عند رسولِ اِهللا 

 بِقَضاٍء.

 
382. ...Rəvayət edilir ki, Muazə əl-Adəviyyə � demişdir: “Bir qadın 
Aişədən soruşdu: “Heyz olan qadın namaz qılmalıdırmı?” O dedi: “Sən 
Hərurisən (Xəvaricsən)? Biz Allah Elçisinin � dövründə heyz olduqda 
namaz qılmaz və qəza etməklə də əmr olunmazdıq”. 
 

 باب استخدامِ الْحائضِ - ١٨

18-ci fəsil: Heyzli qadının ərinə xidmət etməsi 
 

كَيسانَ قَالَ : حدثَنِي أَبو حازِمٍ قَالَ : قَالَ أَبو  أَخبرنا محمد بن الْمثَنى ، قَالَ : حدثَنا يحيى بن سعيد ، عن يزِيد ابنِ - ٣٨٣
في الْمسجِد إِذْ قَالَ : يا عائشةُ ، ناوِلينِي الثَّوب . فَقَالَت : إِني الَ أُصلِّي . فَقَالَ : إِنه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمهريرةَ : بينا رسولُ اِهللا 

لَي.هلَتاوفَن كدي يف س 

 
383. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hazim � demişdir: “Əbu Hureyra dedi ki, 
Allah Elçisi � məsciddə olarkən buyurdu: “Ey Aişə, paltarı mənə ver!” O 
dedi: “Mən (heyz olduğuma görə) namaz qılmıram”. Peyğəmbər � dedi: 
“Bu, (yəni heyz) sənin əlində deyil”. O da (paltarı) ona verdi”. 
 

٣٨٤ - ا جنربقَالَ : أَخ يماهرإِب نب اقحا إِسنربأَخشِ (ح) ومنِ اَألعةَ ، عبِيدع نةُ ، عبيا قُتنربأَخ ثَابِت نشِ ، عمنِ اَألعع ، رِير
مِ ابنِ الْقَاسع ، ديبنِ عولُ اِهللا بسي رةُ : قَالَ لشائع قَالَ : قَالَت دمحنِ ملَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  . جِدسالْم نةَ مرمينِي الْخاوِلن :

 : لَيست حيضتك في يدك صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمفَقُلْت : إِني حائض . فَقَالَ رسولُ اِهللا 
 

384. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � mənə dedi: 
“Mən məsciddəyəm, mənə bir örtük ver!” Mən dedim: “Mən heyzli 
haldayam”. Allah Elçisi � buyurdu: “Heyz sənin əlində deyil”. 
 

 عنِ اَألعمشِ بِهذَا اِإلسناد مثْلَه قَالَ إِسحاق : أَنبأَنا أَبو معاوِيةَ ،  - م ٣٨٤
 

384 m. ...Eyni hədisdir. 
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١۹ - جِدسي الْمةَ فرمضِ الْخائطُ الْحسب 

19-cu fəsil: Heyzli qadının məscidə xalça sərməsi 
 

٣٨٥ - ع ، وذبنم نانَ ، عفْيس نورٍ ، عصنم نب دمحا منربولُ اِهللا أَخسكَانَ ر : ةَ قَالَتونميأَنَّ م ، هأُم نلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص 
 د فَتبسطُها وهي حائض.يضع رأْسه في حجرِ إِحدانا فَيتلُو الْقُرآنَ وهي حائض ، وتقُوم إِحدانا بِخمرته إِلَى الْمسجِ

 
385. ...Rəvayət edilir ki, Məymunə � demişdir: “Bizdən birimiz heyzli 
olduğumuz halda Allah Elçisi � bizim qoynumuza söykənərək Quran 
oxuyardı. Həmçinin bizdən birimiz heyzli olduğumuz halda qalxıb məs-
cidə girmədən səccadə sərərdi”. 
 

 حائضِ رأْس زوجِها وهو معتكف في الْمسجِدباب ترجِيلِ الْ - ٢٠

20-ci fəsil: Əri etikafda olduğu halda heyzli qadının onun başını yuması 
 

٣٨٦ - رِيهنِ الزع ، رمعا مثَندلَى ، قَالَ : حاَألع دبا عثَندقَالَ : ح ، يلع نب رصا ننربأَخ  تا كَانهةَ أَنشائع نةَ ، عورع نع ،
 وهي حائض وهو معتكف ، فَيناوِلُها رأْسه وهي في حجرتها. صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمترجلُ رأْس رسولِ اِهللا 

 

386. ...Rəvayət edilir ki, Allah Elçisi � etikafda olarkən başını məsciddən 
kənara çıxardar, Aişə də heyz olduğu halda onun başını darayardı. 
 

 غَسلُ الْحائضِ رأْس زوجِها - ٢١

21-ci fəsil: Heyzli qadının ərinin başını yuması 
 

٣٨٧ - دى قَالَ : حيحا يثَندقَالَ : ح ، يلع نو برما عنربأَخ نع ، دونِ اَألسع ، يماهرإِب نع ، ورصنثَنِي مدانُ قَالَ : حفْيثَنِي س
 يدنِي إِلَي رأْسه وهو معتكف فَأَغِْسلُه وأَنا حائض. صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمعائشةَ قَالَت : كَانَ رسولُ اِهللا 

 

387. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � etikafda olarkən 
başını (məsciddən kənara) mənə tərəf çıxardar, mən də heyzli olduğum 
halda onun başını (məscidin çölündən) yuyardım”. 
 

٣٨٨ - يع ناب وهلُ ويا الْفُضثَندةُ ، قَالَ : حبيا قُتنربةَ ،أَخلَمنِ سيمِ بمت نشِ ، عمنِ اَألعةَ اضٍ ، عشائع نةَ ، عورع نأَنَّ  ع
 كَانَ يخرِج رأْسه من الْمسجِد وهو معتكف فَأَغِْسلُه وأَنا حائض. صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمرسولَ اِهللا 
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388. ...Aişə � rəvayət edir ki, məscid evə bitişik olduğuna görə Allah 
Elçisi � (etikafda olarkən) başını məsciddən kənara çıxardar, mən də 
heyzli olduğum halda onun başını yuyardım. 
 

٣٨۹ - شائع نع ، أَبِيه نةَ ، عورنِ عامِ بشه نع ، كالم نةُ ، عبيا قُتنربولِ اِهللا أَخسر أْسلُ رجأُر تكُن : ةَ قَالَت هلَيلَّى اُهللا عص
لَّمسو .ضائا حأَنو 

 
389. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən heyzli olduğum halda 
Allah Elçisinin � başını darayardım”. 
 

٢٢ - نِ وييدضِ الْعيالْح ودهش اببنيملسةَ الْموعد 

22-ci fəsil: Bayramlarda heyzli qadının müsəlmanların yığıncaqlarında 
iştirak etməsi 

 
٣۹٠ - ع أُم تكَان ةَ قَالَتفْصح نع ، وبأَي نيلُ ، عاعما إِسثَندةَ ، قَالَ : حاررز نو برما عنربةَ أَخيط- ولَ اِهللا الَ تسر ذْكُر

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا  صسر تعمأَس : ا . فَقُلْتبِأَب : إِالَّ قَالَتلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا  صبِأَب . معن : كَذَا ؟ قَالَتقُولُ كَذَا وي - 
ورِ ودالْخ اتذَوو قاتوجِ الْعرختلَّى.قَالَ : لصالْم ضيزِلِ الْحتعتو ، نيملسةَ الْموعدو رينَ الْخدهشفَي ضيالْح 

 

390. ...Rəvayət edilir ki, Həfsə � demişdir: “Allah Elçisi � xatırlandıqda, 
Ummu Atiyyə deyərdi: “Atam-anam ona fəda olsun!” Mən ona dedim: 
“Sən Allah Elçisindən � filan-filan sözləri deməsini eşitdinmi?” O dedi: 
“Bəli, atam-anam ona fəda olsun! O dedi: “Yetkinlik yaşına çatmış qızlar, 
qadınlar və heyz halında olan qadınlar müsəlmanların yığıncaqlarında 
iştirak etsinlər. Amma namaz qıldıqları yerdən kənar dursunlar”.    
 

٢٣ - ةاِإلفَاض دعب يضحأَةُ ترالْم 

23-cü fəsil: Təvafdan sonra heyz olan qadının nə etməsi 
 

٣۹١ - نع ، كالنِي مربمِ قَالَ : أَخالْقَاس ننِ بمحالر دبا عثَندةَ ، قَالَ : حلَمس نب دمحا منرباأَخ دبع  أَبِيه نكْرٍ ، عنِ أَبِي بِهللا ب
صلَّى اُهللا إِنَّ صفيةَ بِنت حيي قَد حاضت فَقَالَ رسولُ اِهللا  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، عن عمرةَ ، عن عائشةَ : أَنها قَالَت لرسولِ اِهللا 

لَّمسو هلَيع بِسحا تلَّهلَع :.نجرلَى . قَالَ : فَاخب : ؟ قَالَت تيبِالْب كُنعم طَافَت كُنت ا أَلَمن 

 
391. ...Aişə � Allah Elçisinə � belə dediyini rəvayət edir: “Safiyyə bint 
Huyey heyz oldu”. Allah Elçisi � dedi: “Ola bilsin ki, o, bizi gecikdirsin. 
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Məgər sizinlə birlikdə təvaf etmədimi?” Dedim: “Bəli, (bizimlə etdi)”. O 
dedi: “Onda yola düşün”. 
 

 ما تفْعلُ النفَساُء عند اِإلحرامِ - ٢٤

24-ci fəsil: Ehramda olan qadın nifas olduqda nə etməlidir? 

 
٣۹٢ - ثَندةَ ، قَالَ : حامقُد نب دمحا منربأَخ دبنِ عابِرِ بج نع ، أَبِيه نع ، دمحنِ مفَرِ بعج نع ، يدعنِ سى بيحي نع ، رِيرا ج

ي بكْرٍ : مرها أَنْ تغتِسلَ قَالَ َألبِ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّماِهللا في حديث أَسماَء بِنت عميسٍ حني نفست بِذي الْحلَيفَة ، أَنَّ رسولَ اِهللا 
 وتهِلَّ.

 

392. ...Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir ki, Əsma bint Umeys Zul-
Huleyfə deyilən yerdə nifas oldu. Allah Elçisi � də Əbu Bəkrə (Əsma bint 
Umeys Əbu Bəkrin zövcəsi idi) dedi: “Ona əmr et ki, yuyunub ehrama 
girsin”. 
 

 باب الصالَة علَى النفَساِء - ٢٥

25-ci fəsil: Doğuşdan sonra ölən qadının cənazəsi 
 

يت مع عن سمرةَ قَالَ : صلَّأَخبرنا حميد بن مسعدةَ ، عن عبد الْوارِث ، عن حسينٍ يعنِي الْمعلِّم ، عنِ ابنِ بريدةَ ،  - ٣۹٣
 في الصالَة في وسطها. صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمعلَى أُم كَعبٍ ماتت في نِفَاسها فَقَام رسولُ اِهللا  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمرسولِ اِهللا 

 

393. ...Rəvayət edilir ki, Səmura � demişdir: “Nifas vaxtı ölən Ummu Kəb 
üçün Allah Elçisi � ilə birlikdə cənazə namazını qıldım. Allah Elçisi � 
cənazənin ortasında dayanmışdı”.  
 

٢٦ - بالثَّو يبصضِ ييمِ الْحد ابب 

26-cı fəsil: Paltarın heyz qanına bulaşması 
 

لَ : حدثَنا حماد ، عن هشامِ بنِ عروةَ ، عن فَاطمةَ بِنت الْمنذرِ ، عن أَسماَء بِنت أَخبرنا يحيى بن حبِيبِ بنِ عربِي ، قَا - ٣۹٤
 بِيالن تفْتتأَةً اسرا ، أَنَّ امرِهجي حكُونُ فت تكَانكْرٍ وأَبِي بلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص صضِ ييمِ الْحد نع يهت؟ فَقَالَ : ح بالثَّو يب

.يهلِّي فصو يهحضانو يهصاقْرو 
 

394. …Fatimə bint əl-Munzir � rəvayət edir ki, Əsma bint Əbu Bəkr 
otağında olarkən bir qadın Peyğəmbərdən � heyz qanının paltara dəyməsi 
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haqda soruşdu. O buyurdu: ”Dırnağınla onu qaşı və ovxalayıb yu, sonra 
namazını qıl”. 
 

ابِت الْحداد ، عن عدي بنِ دينارٍ أَخبرنا عبيد اِهللا بن سعيد ، قَالَ : حدثَنا يحيى ، عن سفْيانَ قَالَ : حدثَنِي أَبو الْمقْدامِ ثَ - ٣۹٥
عن دمِ الْحيضة يصيب الثَّوب ؟ قَالَ : حكِّيه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمنت محصنٍ أَنها سأَلَت رسولَ اِهللا قَالَ : سمعت أُم قَيسٍ بِ

 بِضلَعٍ واغِْسليه بِماٍء وسدرٍ.

 
395. …Rəvayət edilir ki, Adiy ibn Dinar � demişdir: “Ummu Qeys bint 
Mihsandan eşitdim ki, o, Allah Elçisindən � heyz qanının paltara dəyməsi 
haqda soruşduqda Peyğəmbər � belə demişdir: “Onu daşla (budaqla, 
sümüklə) sürtüb təmizlə, su və sidrlə yu!” 
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٤ - ابتلِ كسمِ الْغميالتو 

4. Qüsl və təyəmmüm kitabı 
 

١ - ابكْرِ بيِ ذهبِ نننِ الْجالِ عسغْتي االاِء فمِ الْمائالد 

1-ci fəsil: Cənabət halında olan kimsənin durğun suda qüsl almasının 
qadağan olması 

 
 عن ، الْحارِث بنِ عمرِو عن ، وهبٍ ابنِ عنِ ، أَسمع وأَنا علَيه قراَءةً ، مسكنيٍ بن والْحارِثُ داود بن سلَيمانُ أَخبرنا - ٣۹٦
 في أَحدكُم يغتِسلْ الَ:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ:  يقُولُ هريرةَ أَبا سمع أَنه ، حدثَه السائبِ أَبا أَنَّ ، اَألشج بنِ بكَيرِ
 .جنب وهو ائمِالد الْماِء

 
396. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Heç biriniz cənabətli halda olduqda durğun suda qüsl alma-
sın”. 
 

 ، هريرةَ أَبِي عن ، منبه بنِ همامِ عن ، معمرٍ عن ، اِهللا عبد ثَناحد:  قَالَ ، حبانُ حدثَنا:  قَالَ ، حاتمٍ بن محمد أَخبرنا - ٣۹٧
  .يتوضأُ أَو منه يغتِسلُ ثُم ، الدائمِ الْماِء في الرجلُ يبولَن الَ:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي عنِ

 
397. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kişi 
durğun suya kiçik subaşına çıxmamalıdır, çünki ondan qüsl və ya 
dəstəmaz ala bilər”.  
 

 اَألعرجِ عنِ ، الزناد أَبِي عن ، عجالَنَ ابن ثَنِيحد:  قَالَ محمد بن يحيى حدثَنا:  قَالَ ، الْبغدادي صالحٍ بن أَحمد أَخبرنا - ٣۹٨
، نةَ أَبِي عريرولَ أَنَّ ، هساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى صهالَ أَنْ نبي ياِء فمِ الْمائالد ، لَ ثُمستغي يهف نم ةابنالْج.  

 
398. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � durğun suya kiçik 
subaşına çıxmağı qadağan etdi, çünki (kimsə) orada cənabət qüslu ala 
bilər. 
 

 ، هريرةَ أَبِي عن ، أَبِيه عن ، نَعثْما أَبِي بنِ موسى عن ، الزناد أَبِي عن ، سفْيانَ عن ، يزِيد بنِ اِهللا عبد بن محمد أَخبرنا - ٣۹۹
  .منه يغتسلَ ثُم ، الراكد الْماِء في يبالَ أَنْ نهى صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَنَّ

 
399. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � durğun suya kiçik 
subaşına çıxmağı qadağan etdi, çünki orada (kimsə) qüsl ala bilər. 
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 الدائمِ الْماِء في أَحدكُم يبولَن الَ:  قَالَ هريرةَ أَبِي عن ، سريِين ابنِ عنِ ، أَيوب عن ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٤٠٠
 هريرةَ أَبِي إِلَى الْحديث بِهذَا ينتهِي إِنما أَيوب إِنَّ:  حسانَ ابن يعنِي ، لهِشامٍ قَالُوا:  سفْيانُ قَالَ منه تِسلُيغ ثُم ، يجرِي الَ الَّذي

  .يرفَعه لَم حديثًا يرفَع الَ أَنْ استطَاع لَوِ أَيوب إِنَّ:  فَقَالَ. 
 
400. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Sizdən heç kim axarı 
olmayan durğun suya kiçik subaşına çıxıb ondan dəstəmaz almasın”. 
 

٢ - ابب ةصخي الرولِ فخامِ دمالْح  
2-ci fəsil: Hamama girməyin icazəli olması 

 
 عنِ ، جابِرٍ عن ، الزبيرِ أَبِي عن ، عطَاٍء عن ، أَبِي حدثَنِي:  قَالَ هشامٍ بن معاذُ حدثَنا:  قَالَ ، يمإِبراه بن إِسحاق أَخبرنا - ٤٠١
بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ص  :نكَانَ م نمؤي مِ بِاللَّهوالْيرِ ولِ فَالَ اآلخخدي مالْحرٍ إِالَّ امئْزبِم.  

 
401. ...Cabir � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kim Allaha və 
Axirət gününə inanırsa, hamama yalnız (övrəti, ayıb yerləri) örtülü halda 
girsin”. 
 

٣ - ابالِ بسغْتبِالثَّلْجِ اال درالْبو  
3-cü fəsil: Qar və dolu suyu ilə qüsl almaq 

 
 بن اِهللا عبد سمع أَنه زاهرٍ بنِ مجزأَةَ عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، الْمفَضلِ بن بِشر حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن محمد أَخبرنا - ٤٠٢

 كَما منها نقِّنِي اللَّهم.  والْخطَايا الذُّنوبِ من طَهرنِي اللَّهم:  يدعو كَانَ أَنه ُهللا علَيه وسلَّمصلَّى ا النبِي عنِ ، يحدثُ أَوفَى أَبِي
 .الْبارِد والْماِء والْبرد بِالثَّلْجِ طَهرنِي اللَّهم.  الدنسِ من اَألبيض الثَّوب ينقَّى

 
402. ...Abdullah ibn Əbu Əufə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � dua edərək 
belə deyərdi: “Allahım, günahlarımı və xətalarımı təmizlə! Allahım, ağ 
paltar kirdən təmizləndiyi kimi məni də günahlarımdan təmizlə! Allahım, 
mənim günahlarımı qar, dolu və soyuq su ilə təmizlə!”1 
 
 
 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hummə tahhirni: minəz-zunu:bi val-xata:yə! Alla:hummə nəqqini: min-
hə: kəmə: yunəqqas-səvbul-əbyədu minəd-dənəsi! Alla:hummə tahhirni: bis-səlci val-bəradi 
val-mə:il-bə:rid! 
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٤ - ابالِ بسغْتاِء االبِالْم ارِدالْب  
4-cü fəsil: Soyuq su ilə qüsl almaq 

 
 مجزأَةَ عن ، رقَبةَ عن ، يزِيد بن إِبراهيم حدثَنا:  قَالَ ، موسى بن محمد حدثَنا ، محمد بنِ يحيى بن محمد أَخبرنا - ٤٠٣

يلَمنِ ، اَألسنِ عفَى أَبِي ابكَانَ:  قَالَ أَو بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ صي  :منِي اللَّهربِالثَّلْجِ طَه درالْباِء والْمو ارِدالْب  .ماللَّه 
  .الدنسِ من َألبيضا الثَّوب يطَهر كَما الذُّنوبِ من طَهرنِي

 
403. ...Rəvayət edilir ki, İbn Əbu Əufə � demişdir: “Peyğəmbər � dua 
edərək belə deyərdi: “Allahım, mənim günahlarımı qar, dolu və soyuq su 
ilə təmizlə! Allahım, ağ paltar kirdən təmizləndiyi kimi məni də 
günahlarımdan təmizlə!”1 
 

٥ - ابالِ بسغْتلَ االمِ قَبوالن  
5-ci fəsil: Yatmamışdan qabaq qüsl almaq 

 
:  قَالَ قَيسٍ أَبِي بنِ اِهللا عبد عن ، صالحٍ بنِ معاوِيةَ عن ، مهدي بن الرحمنِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، يوسف بن شعيب أَخبرنا - ٤٠٤
أَلْتةَ سشائع فكَانَ كَي موولِ نساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي صف ةابنِسلُ ؟ الْجتغلَ أَيأَنْ قَب امني أَو امنلَ يِسلَ أَنْ قَبتغ؟ ي قَالَت  :

 .فَنام توضأَ ماورب فَنام اغْتسلَ ربما.  يفْعلُ كَانَ قَد ذَلك كُلُّ

 
404. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Əbu Qeys � demişdir: “Mən 
Aişədən Allah Elçisinin � cənabət halında olarkən necə yatması haqda - 
onun yatmamışdan qabaq qüsl alaraq, yoxsa qüsl almadan yatması haqda 
soruşdum”. Aişə dedi: “Bunların hər ikisini edərdi. Hərdən qüsl alıb yatar, 
hərdən də dəstəmaz alıb yatardı”. 
 

٦ - ابالِ بسغْتلَ االلِ أَواللَّي  
6-cı fəsil: Gecənin əvvəlində qüsl almaq 

 
:  قَالَ الْحارِث بنِ غُضيف عن ، نسي بنِ عبادةَ عن ، برد عن ، حماد حدثَنا:  قَالَ ، عربِي بنِ حبِيبِ بن يحيى أَخبرنا - ٤٠٥

لْتخلَى دةَ عشائا عهأَلْتفَس ولُ أَكَانَ:  فَقُلْتساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عِسلُ صتغي نلِ ملِ أَواللَّي أَو نم رِه؟ آخ كُلُّ:  قَالَت كذَل 
 .سعةً اَألمرِ في جعلَ الَّذي للَّه الْحمد:  قُلْت آخرِه من اغْتسلَ وربما أَوله من اغْتسلَ ربما كَانَ

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hummə tahhirni: bis-səlci val-bəradi val-mə:il-bə:ridi! Alla:hummə tah-
hirni: minəz-zunu:bi kəmə: yutahhərus-səubul-əbyədu minəd-dənəsi! 
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405. ...Rəvayət edilir ki, Ğudeyf ibn əl-Haris � demişdir: “Mən Aişənin 
yanına gəlib soruşdum: “Allah Elçisi � gecənin əvvəlində qüsl alardı, 
yoxsa gecənin axırında?” O dedi: “Bunların hər ikisini edərdi. Hərdən 
gecənin əvvəlində qüsl alar, hərdən də gecənin axırında qüsl alardı”. Mən 
dedim: “Əəmrlərində bizə asanlıq verən Allaha həmd olsun!” 
 

٧ - ابارِ بتتساال دنالِ عسغْتاال  
7-ci fəsil: Qüslu qapalı yerdə almaq 

 
 يعلَى عن ، عطَاٍء عن ، الْملك عبد حدثَنا:  قَالَ ، زهير حدثَنا:  قَالَ ، النفَيلي حدثَنا:  قَالَ ، يعقُوب بن إِبراهيم أَخبرنِي - ٤٠٦

 حليم وجلَّ عز اللَّه إِنَّ:  وقَالَ علَيه وأَثْنى اللَّه فَحمد الْمنبر فَصعد ، بِالْبرازِ يغتِسلُ رجالً رأَى صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ،
يِيح ريتس بحاَء ييالْح رتالسلَ فَإِذَا وسكُ اغْتدأَحم رتتسفَلْي. 

 
406. ...Yalə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � bir kişinin açıq yerdə qüsl 
aldığını gördü. Allah Elçisi � minbərə çıxdı, Allaha həmd etdi və Onu 
təriflədi, sonra buyurdu: “Həqiqətən, Allah � həlim, həyalı və örtəndir. 
Həyalı olmağı və örtünməyi sevir. Sizdən biriniz qüsl aldıqda (bir şey ilə) 
örtünsün”. 
 

 أَبِي بنِ الْملك عبد عن ، عياشٍ بن بكْرِ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، عامرٍ بن اَألسود حدثَنا:  قَالَ ، إِسحاق بن بكْرِ أَبو أَخبرنا - ٤٠٧
 فَإِذَا ، ستري وجلَّ عز اللَّه إِنَّ:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ أَبِيه عن ، يعلَى بنِ صفْوانَ عن ، عطَاٍء عن ، سلَيمانَ

ادأَر كُمدِسلَ أَنْ أَحتغي اروتٍء فَلْييبِش. 

 
407. ...Safvən ibn Yalə atasının � belə dediyini rəvayət edir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Həqiqətən, Allah � örtəndir. Əgər sizdən biriniz qüsl 
almaq istəsə, bir şeylə örtünsün”. 
 

 وضعت:  قَالَت ميمونةَ عن ، عباسٍ ابنِ عنِ ، كُريبٍ عن ، سالمٍ عن ، اَألعمشِ عنِ ، عبِيدةُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٤٠٨
 .يرِدها فَلَم بِخرقَة أَتيته ثُم:  قَالَت الْغسلَ فَذَكَرت فَسترته:  قَالَت ماًء صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا لرسولِ

 
408. ...Rəvayət edilir ki, Məymunə � demişdir: “Mən Allah Elçisi � üçün 
su gətirdim və qüsl alması üçün pərdə düzəltdim. Sonra onun üçün 
dəsmal gətirdim, lakin o, (dəsmalı) istəmədi”. 
 



Sunən ən-Nəsəi                                                                 Qüsl və təyəmmüm kitabı 

155 
 

 سلَيمٍ بنِ صفْوانَ عن ، عقْبةَ بنِ موسى عن ، براهيمإِ حدثَنِي:  قَالَ أَبِي حدثَنِي:  قَالَ اِهللا عبد بنِ حفْصِ بن أَحمد أَخبرنا - ٤٠۹
، نطَاِء عنِ عارٍ بسي ، نةَ أَبِي عريرولُ قَالَ:  قَالَ هساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا:  صمنيب وبأَي هلَيع الَمِسلُ الستغا يانيرع رلَ خعهي 

ادرج نبٍ ملَ ، ذَهعي فَجثحي يف بِهقَالَ.  ثَو  :اهادفَن هبر زلَّ عجا:  وي وبأَي أَلَم أَكُن كتيلَى:  قَالَ ؟ أَغْنا.  بي بر نلَكالَ و 
 .بركَاتك عن بِي غنى

 

409. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Əyyub 
� çılpaq çimərkən onun üstünə qızıldan çəyirtkələr töküldü. O, (onları) 
paltarının (cibinə) yığmağa başladı. (Bu vaxt) Rəbbi � onu çağırıb: “Ey 
Əyyub! Məgər Mən səni zəngin etmədimmi?”- deyə buyurdu. Əyyub: 
“Bəli, lakin mən (hər zaman) Sənin bərəkətinə möhtacam”- deyə cavab 
verdi”. 
 

٨ - ابيلِ بللَى الدالَ أَنْ ع يتقوي تاِء في الْملُ الَّذستغي يهف  
8-ci fəsil: Qüsl aldıqda nə qədər suyun lazım olmasının dəlili 

 
 بنِ الْقَاسمِ عنِ ، الزهري عنِ ، سعد بنِ إِبراهيم عن ، منصورٍ بن إِسحاق حدثَنِي:  قَالَ دينارٍ بنِ زكَرِيا بن الْقَاسم أَخبرنا - ٤١٠
دمحم ، نةَ عشائع ولُ كَانَ:  قَالَتساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عِسلُ صتغي ياِء فاِإلن - وهالْفَ وقر  - تكُنِسلُ وا أَغْتأَن وهو نم 

 .واحد إِناٍء

 
410. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � “əl-fəraq” adlı 
qabdan qüsl alar, mən də onunla bir qabdan (su götürüb) qüsl alardım”.  
 

۹ - ابالِ بسلِ اغْتجالر أَةرالْمو نم هائنِس ناٍء مإِن داحو  
9-cu fəsil: Kişinin və zövcəsinin bir qabdan qüsl alması 

 
 أَبِيه عن ، عروةَ بنِ هشامِ عن ، مالك عن ، قُتيبةُ وأَخبرنا) ح( هشامٍ عن ، اِهللا عبد حدثَنا:  قَالَ ، نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٤١١

، نةَ عشائولَ أَنَّ ، عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عِسلُ كَانَ صتغا يأَنو ناٍء مإِن داحو رِفتغن هنا ميعمقَالَ جو ديوس  :قَالَت  :تكُن 
 .أَنا

 
411. ...Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � qüsl aldıqda mən də həmin 
qabdan qüsl alardım. Həmin qabdan ikimiz də ovucla su götürərdik. 
 

:  قَالَ الْقَاسمِ بن الرحمنِ عبد أَخبرنِي:  قَالَ شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَى عبد بن محمد أَخبرنا - ٤١٢
تعمس مثُ الْقَاسدحي ، نةَ عشائع قَالَت  :تِسلُ كُنا أَغْتولُ أَنسراِهللا و لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ناٍء مإِن داحو نم ةابنالْج. 
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412. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən və Allah Elçisi � bir 
qabdan cənabət qüslu alardıq”. 
 

 لَقَد:  قَالَت عائشةَ عن ، اَألسود عنِ ، إِبراهيم عن ، منصورٍ عن ، حميد بن عبِيدةُ حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن قُتيبةُ أَخبرنا - ٤١٣
 .منه وهو أَنا أَغْتِسلُ اِإلناَء سلَّمصلَّى اُهللا علَيه و اِهللا رسولَ أُنازِع رأَيتنِي

 
413. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən Allah Elçisi � ilə birlikdə 
bir qabdan qüsl alar və onunla su üstündə rəqabət aparardım”. 
 

١١ - ابب ةصخي الرف كذَل  
10-cu fəsil: Bir qabdan su götürərək qüsl almağın icazəli olması 

 
 عن ، اِهللا عبد أَخبرنا:  قَالَ نصرٍ بن سويد وأَخبرنا) ح( عاصمٍ عن ، شعبةُ حدثَنا ، محمد عن ، بشارٍ بن محمد أَخبرنا - ٤١٤
 حتى ويبادرنِي أُبادره واحد إِناٍء من صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا ورسولُ أَنا أَغْتِسلُ كُنت:  تقَالَ عائشةَ عن ، معاذَةَ عن ، عاصمٍ
  .لي دع لي دع فَأَقُولُ ، وأُبادره يبادرنِي:  سويد قَالَ لي دع:  أَنا وأَقُولَ ، لي دعي:  يقُولَ

 
414. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən Allah Elçisi � ilə birlikdə 
bir qabdan (su götürərək) qüsl alardım. O məni, mən də onu qabaqlayar, 
hətta o: “Mənə də su saxla!”- deyərdi. Mən də: “Mənə də saxla!”- deyər-
dim”. 
 

١١ - ابالِ بسغْتي االف ةعا قَصيهف جِنيِ أَثَرالْع  
11-ci fəsil: İçində xəmirin izi olan taxta qabdan qüsl almaq 

 
 أَبِي بنِ لكالْم عبد عن ، أَبِي حدثَنا:  قَالَ ، أَعين بنِ موسى بن محمد حدثَنا:  قَالَ ، محمد بنِ يحيى بن محمد أَخبرنا - ٤١٥

 سترته قَد يغتِسلُ وهو مكَّةَ فَتحِ يوم صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي علَى دخلَت أَنها ، هانِئ أُم حدثتنِى:  قَالَ عطَاٍء عن ، سلَيمانَ
 ؟ غُسلَه قَضى حني صلَّى كَم أَدرِي فَما ، الضحى فَصلَّى:  قَالَت الْعجِنيِ أَثَر فيها قَصعة في دونه بِثَوبٍ

 
415. ...Ummu Hani � deyir ki, Məkkənin fəthi günü Peyğəmbərin � 
yanına gəldikdə o, qüsl alırdı. Mən onu bir dəsmal ilə örtdüm. Onun, 
içində xəmir izi qalan bir taxta qabı var idi. O, qüslu qurtardıqdan sonra 
Duha (namazını) neçə rükət qıldığını bilmədim. 
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١٢ - ابب كرت أَةرالْم قْضا نهأْسر دنالِ عسغْتاال  
12-ci fəsil: Qadının qüsl alarkən saçını açmaması 

 
 عائشةَ أَنَّ ، عميرٍ بنِ عبيد عن ، الزبيرِ أَبِي عن ، طَهمانَ بنِ إِبراهيم عن ، اِهللا عبد ناأَنبأَ:  قَالَ نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٤١٦
قَالَت  :نِي لَقَدتأَيِسلُ را أَغْتولُ أَنسراِهللا و لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص نذَا مفَإِذَا -  ه روت وعضوثْلُ ماعِ مالص أَو هوند - عرشفَن يهف 

  .شعرا لي أَنقُض وما مرات ثَالَثَ بِيدي رأْسي علَى فَأُفيض ، جميعا
 
416. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Yadıma gəlir ki, Allah Elçisi � 
ilə birlikdə bir saa və ya ondan da az su olan qabdan qüsl alardıq. Mən 
başıma əlimlə üç dəfə su tökərdim və (hörüklərimi) açmazdım”. 
 

١٣ - ابإِذَا ب بطَيلَ تساغْتو يقبو الطِّيبِ أَثَر  
13-cü fəsil: Qüsl aldıqda ətirin iyi qalarsa, nə etmək lazımdır? 

 
 ابن سمعت:  قَالَ أَبِيه عن ، الْمنتشرِ بنِ محمد بنِ إِبراهيم عن ، وسفْيانَ مسعرٍ عن ، وكيعٍ عن ، السرِي بن هناد حدثَنا - ٤١٧
رمقُولُ عَألنْ:  ي بِحا أُصيطَّلم انربِقَط بأَح إِلَي نأَنْ م بِحا أُصرِمحم خضا أَنيبط ، لْتخلَى فَدةَ عشائا عهتربفَأَخ هلبِقَو فَقَالَت  :

تبولَ طَيساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص لَى فَطَافع هائنِس ، ثُم حبا أَصرِمحم. 

 
417. ...İbrahim ibn Muhəmməd ibn əl-Muntəşir atasının � belə dediyini 
rəvayət edir: “Mən İbn Ömərin belə dediyini eşitdim: “Qətrana batmaq 
mənə ehramda olarkən məndən ətir iyinin daha sevimlidir”. Aişənin 
yanına gəlib bunu xəbər verdikdə dedi: “Mən Allah Elçisinə � ətir 
vurdum, o da bütün qadınlarının yanına getdi və ehramda olarkən 
sabahladı”. 
 

١٤ - ابب الَةبِ إِزناَألذَى الْج هنلَ عقَب ةاِء إِفَاضالْم هلَيع  
14-cü fəsil: Cənabət halında olanın üstünə batan pisliyi su tökməmişdən 

qabaq təmizləməsi 
 

 ، كُريبٍ عن ، سالمٍ عن ، اَألعمشِ عنِ ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، يوسف بن حمدم حدثَنا:  قَالَ ، علي بن محمد أَخبرنا - ٤١٨
 ، أَصابه وما فَرجه لَوغَس ، رِجلَيه غَير للصالَة وضوَءه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ توضأَ:  قَالَت ميمونةَ عن ، عباسٍ ابنِ عنِ
ثُم أَفَاض هلَياَء عالْم ، ى ثُمحن هلَيا رِجملَهسفَغ  .قَالَت  :هذه لُهغُس ةابنلْجل  
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418. ...Rəvayət edilir ki, Məymunə � demişdir: “Allah Elçisi � ayaqlarını 
yumadan namaz üçün dəstəmaz aldığı kimi dəstəmaz aldı. Övrətinə dəyən 
pislikləri yudu, sonra onun üzərinə su tökdü, sonra ayaqlarını bir qədər 
qıraqda yudu”. Məymunə dedi: “Bu, cənabət qüsludur”. 
 

١٥ - ابحِ بسم دضِ الْيبِاَألر دعلِ بجِ غَسالْفَر  
15-ci fəsil: Qüsl aldıqda övrət yerini yuduqdan sonra əli yerə sürtmək 

 
 عباسٍ ابنِ عنِ ، كُريبٍ عن ، الْجعد أَبِي بنِ سالمِ عن ، اَألعمشِ عنِ ، معاوِيةَ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، الْعالَِء بن محمد أَخبرنا - ٤١۹

، نةَ عونميم تبِن ارِثجِ الْحوز بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ كَانَ:  قَالَتساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَ إِذَا صساغْت نم ةابنالْج 
 يتوضأُ ثُم ، يغِسلُها ثُم يمسحها ثُم اَألرضِ علَى هبِيد يضرِب ثُم ، فَرجه فَيغِسلُ شماله علَى بِيمينِه يفْرِغُ ثُم ، يديه فَيغِسلُ يبدأُ

وَءهضو الَةلصل ، فْرِغُ ثُملَى يع هأْسلَى رعرِ وائس هدسج ، ى ثُمحنتِسلُ يغفَي هلَيرِج. 

 
419. ...Rəvayət edilir ki, Peyğəmbərin � zövcəsi Məymunə bint əl-Haris 
� demişdir: “Allah Elçisi � cənabət qüslu aldıqda birinci əllərini yumağa 
başlayar, sağ əli ilə sol əlinə su tökər və övrətini yuyardı. Sonra əlini yerə 
vurub ora sürtər, sonra da yuyardı. Sonra namaz üçün alınan dəstəmaz 
kimi dəstəmaz alar, sonra başına və bədəninin qalan hissələrinə su tökərdi. 
Sonra da ayaqlarını bir qədər qıraqda yuyardı”.  
 

١٦ - اباِء بدتبوِء االضي بِالْولِ فغُس ةابنالْج  
16-cı fəsil: Cənabət qüslunu dəstəmaz alaraq başlamaq 

 
 اِهللا رسولُ كَانَ:  قَالَت أَنها عائشةَ عن ، أَبِيه عن ، عروةَ بنِ هشامِ عن ، اِهللا عبد حدثَنا:  قَالَ ، رٍنص بن سويد أَخبرنا - ٤٢٠

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَ إِذَا صساغْت نم ةابنلَ الْجغَس هيدي ، أَ ثُمضوت وَءهضالَ ولصلة ، لَ ثُمساغْت ، لِّلُ ثُمخي هدبِي هرعى شتإِذَا ح ظَن 
هأَن ى قَدوأَر هترشب أَفَاض هلَياَء عثَالَثَ الْم اترم ، لَ ثُمغَس رائس هدسج.  

 
420. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � cənabət qüslunu 
aldıqda əllərini yuyar, sonra namaz üçün alınan dəstəmaz kimi dəstəmaz 
alar, sonra yuyunardı. Sonra əlləri ilə dərisinə suyun çatmasına əmin olana 
qədər saçının dibinə su çatdırar, ora üç dəfə su tökər, sonra bədəninin 
qalan yerlərini yuyardı”. 
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١٧ - ابنِ بميي التورِ فالطُّه  
17-ci fəsil: Təmizləndikdə sağ tərəfdən başlamaq 

 
 عن ، مسروقٍ عن ، أَبِيه عن ، الشعثَاِء أَبِي بنِ اَألشعث عنِ ، شعبةَ عن ، اِهللا عبد أَخبرنا:  قَالَ نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٤٢١

ةَعشائ كَانَ:  قَالَت بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بحي نميا التم طَاعتي اسف ورِهطُه هلعنتو هلجرتقَالَ - وو طاسي - بِوف أْنِهش 
كُلِّه.  

 
421. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Peyğəmbər � təmizləndikdə, 
ayaqqabılarını geyindikdə, saçını daradıqda bacardığı qədər sağ tərəfdən 
başlamağı sevərdi”.  
 

١٨ - ابب كرحِ تسأْسِ مي الروِء فضالْو نم ةابنالْج  
18-ci fəsil: Cənabət qüslu aldıqda başa məsh etməmək 

 
 يحيى عن ، اَألوزاعي أَخبرنا:  قَالَ سماعةَ ابن هو اِهللا عبد بن إِسماعيلُ حدثَنا:  قَالَ ، خالد بنِ يزِيد بن عمرانُ أَخبرنا - ٤٢٢

صلَّى اُهللا  اِهللا رسولَ سأَلَ عمر أَنَّ ، عمر نِاب عنِ ، نافعٍ عن ، سعد بنِ عمرِو وعن ، عائشةَ عن ، سلَمةَ أَبِي عن ، كَثريٍ أَبِي بنِ
لَّمسو هلَينِ علِ عسالْغ نم ةابنالْج - قَتساتيثُ وادلَى اَألحذَا عأُ -  هدبفْرِغُ يلَى فَيع هدى ينمنِ الْييترم ثَالَثًا أَو ، لُ ثُمخدي هدي 

نمي ىالْياِء فاِإلن بصا فَيلَى بِهع جِهفَر هديى ورسلَى الْيع جِهِسلُ فَرغا فَيم كالنى هتح هيقني ، ثُم عضي هدى يرسلَى الْيابِ عرالت 
 ثَالَثًا ثَالَثًا وذراعيه وجهه ويغِسلُ ويمضمض ويستنشق ثَالَثًا يديه غِسلُي ثُم ، ينقيها حتى الْيسرى يده علَى يصب ثُم ، شاَء إِنْ

 .رذُك فيما صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ غُسلُ كَانَ فَهكَذَا الْماَء علَيه وأَفْرغَ يمسح لَم رأْسه بلَغَ إِذَا حتى

 
422. ...İbn Ömər � rəvayət edir ki, Ömər Allah Elçisindən � cənabət 
qüslu haqda soruşdu. O, sağ əlinə iki və ya üç dəfə su tökər, sonra sağ əlini 
qaba salıb sol əlinə su tökər və övrəti təmizlənənə qədər övrətini yuyardı. 
Sonra sol əlini istədiyi qədər torpağa vurar, sonra sol əlini təmizləyənə 
qədər su tökərdi. Sonra əlini üç dəfə yuyar, burnunu və ağzını yaxalayar, 
üzünü yuyar, əllərini dirsəklərinə qədər üç dəfə yuyar və başını məsh 
etmədən su töküb yuyardı. Allah Elçisi � bu cür qüsl alardı”. 
 

١۹ - اباِء بربتاس ةرشي الْبلِ فسالْغ نم ةابنالْج  
19-cu fəsil: Cənabət qüslu aldıqda bədənin hər yerinə suyun dəyməsi 
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 اِهللا رسولُ كَانَ:  قَالَت عائشةَ عن ، هأَبِي عن ، عروةَ بنِ هشامِ عن ، مسهِرٍ بن علي حدثَنا:  قَالَ ، حجرٍ بن علي أَخبرنا - ٤٢٣
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَ إِذَا صساغْت نم ةابنلَ الْجغَس هيدي ، أَ ثُمضوت وَءهضو الَةلصل ، لِّلُ ثُمخي هأْسر هابِعى بِأَصتلَ إِذَا حيخ هإِلَي هأَن 

أَ قَدربتةَ اسرشالْب فلَى غَرع هأْسثَالَثًا ر ، لَ ثُمغَس رائس هدسج.  
 
423. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � cənabət qüslu 
aldıqda əllərini yuyar, sonra namaz üçün alınan dəstəmaz kimi dəstəmaz 
alar, sonra barmaqları ilə dərisinə suyun çatmasına əmin olana qədər 
saçının dibinə su çatdırar, başına üç dəfə su tökər, sonra bədəninin qalan 
yerlərini yuyardı”.  
 

:  قَالَت عائشةَ عن ، الْقَاسمِ عنِ ، سفْيانَ أَبِي نِب حنظَلَةَ عن ، مخلَد بن الضحاك حدثَنا:  قَالَ ، الْمثَنى بن محمد أَخبرنا - ٤٢٤
 ثُم اَأليمنِ رأْسه بِشق بدأَ بِكَفِّه فَأَخذَ ، الْحالَبِ نحوِ بِشيٍء دعا الْجنابة من اغْتسلَ إِذَا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ

 .رأْسه علَى بِهِما فَقَالَ بِكَفَّيه أَخذَ ثُم ، اَأليسرِ

 
424. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � cənabət qüslu 
aldıqda südün sağıldığı qab kimi bir qab istəyər, ovcu ilə bu sudan 
götürər, başının sağ və sol tərəfinə su tökərdi. Sonra ovcu ilə su götürüb 
başına tökərdi”. 
 

٢٠ - ابا بي مكْفي بنالْج نم ةاِء إِفَاضالْم هلَيع  
20-ci fəsil: Cənabət qüslu almaq üçün nə qədər suyun kifayət etməsi 

 
 عبد حدثَنا:  قَالَ ، نصرٍ بن سويد حدثَنا ، إِسحاق أَبو حدثَنا:  لَقَا ، شعبةَ عن ، يحيى عن ، سعيد بن اِهللا عبيد أَخبرنا - ٤٢٥

 يه وسلَّمصلَّى اُهللا علَ النبِي أَنَّ ، مطْعمٍ بنِ جبيرِ عن ، يحدثُ صرد بن سلَيمانَ سمعت:  قَالَ إِسحاق أَبِي عن ، شعبةَ عن ، اِهللا
رذُك هدنلُ عسا:  فَقَالَ الْغا أَملَى فَأُفْرِغُ أَني عأْسلَفْظُ ثَالَثًا ر ديوس 

 
425. ...Cubeyr ibn Mutim � rəvayət edir ki, Peyğəmbərin � yanında qüsl 
haqda söhbət düşdükdə o dedi: “O ki qaldı mənə, mən başıma üç dəfə su 
tökürəm”. 
 

 كَانَ:  قَالَ جابِرٍ عن ، جعفَرٍ أَبِي عن ، مخولٍ عن ، شعبةَ عن ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَى عبد بن محمد أَخبرنا - ٤٢٦
 .ثَالَثًا هرأْس علَى أَفْرغَ اغْتسلَ إِذَا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ
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426. ...Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Allah Elçisi � qüsl aldıqda 
başına üç dəfə su tökərdi”. 
 

٢١ - ابلِ بمي الْعلِ فسالْغ نضِ ميالْح  
21-ci fəsil: Heyz halı bitdikdə alınan qüsl 

 
 أُمه عن ، الرحمنِ عبد بن منصور حدثَنا:  قَالَ ، وهيب حدثَنا:  قَالَ ، عفَّانُ حدثَنا:  قَالَ ، محمد بن الْحسن أَخبرنا - ٤٢٧
:  قَالَ ؟ الطُّهورِ عند أَغْتِسلُ كَيف اِهللا رسولَ يا:  قَالَت صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي سأَلَت امرأَةً أَنَّ ، عائشةَ عن ، شيبةَ بِنت صفيةَ
 إِنَّ ثُم:  قَالَت ؟ بِها أَتوضأُ كَيف:  قَالَت.  بِها توضئي:  قَالَ ؟ بِها أَتوضأُ كَيف:  قَالَت.  بِها فَتوضئي ممسكَةً فرصةً خذي
 فَأَخذْتها:  قَالَت صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ يرِيد لما عائشةُ فَفَطنت ، عنها وأَعرض سبح  علَيه وسلَّمصلَّى اُهللا اِهللا رسولَ

 .صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ يرِيد بِما فَأَخبرتها إِلَي وجبذْتها

 
427. ...Aişə � rəvayət edir ki, bir qadın Peyğəmbərdən � soruşdu: “Ey 
Allahın Elçisi, (heyzdən) təmizləndikdə necə qüsl almalıyam?” O dedi: 
“Bir parçanı götür və onunla təmizlən”. Qadın dedi: “Onunla necə 
təmizlənim?” Peyğəmbər � dedi: “Onunla təmizlən”. Qadın yenə dedi: 
“Onunla necə təmizlənim?” Aişə dedi: “Sonra Allah Elçisi � Allahı təsbih 
etdi1 və üzünü döndərdi”. Aişə dedi: “Mən Allah Elçisinin � nə demək 
istədiyini başa düşüb qadını bir tərəfə çəkdim və Allah Elçisinin � nə 
demək istədiyini ona başa saldım”. 
 

٢٢ - ابلُ بسةً الْغرةً مداحو  
22-ci fəsil: Qüslu bir dəfə almaq 

 
 ، عباسٍ ابنِ عنِ ، كُريبٍ عن ، الْجعد أَبِي بنِ سالمِ عن ، اَألعمشِ عنِ ، جرِير أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٤٢٨

نةَ عونميجِ موز بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص لَ:  قَالَتساغْت بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص نم ةابنلَ ، الْجسفَغ هجفَر لَكدو هدي 
 .جسده وسائرِ رأْسه علَى فَاضأَ ثُم ، للصالَة وضوَءه توضأَ ثُم ، الْحائط أَوِ بِاَألرضِ

 
428. ...Rəvayət edilir ki, Peyğəmbərin � zövcəsi Məymunə � demişdir: 
“Peyğəmbər � cənabət qüslu aldıqda övrət yerini yudu və əlini yerə 
sürtdü. Sonra namaz üçün alınan dəstəmaz kimi dəstəmaz aldı, sonra 
başına və bədəninin qalan hissələrinə su tökdü”. 
                                                      
1 “Təsbih demək” və ya “təsbih etmək”, yəni “Allah pak və müqəddəsdir!” (Subhə:n-Allah!) 
deməkdir. 
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٢٣ - ابالِ بساِء اغْتفَسالن دنامِ عراِإلح  
23-cü fəsil: Yeni doğmuş qadının ehrama girdikdə yuyunması 

 
 حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن يحيى حدثَنا:  قَالَ ، لَه فْظُواللَّ إِبراهيم بن ويعقُوب الْمثَنى بن ومحمد علي بن عمرو أَخبرنا - ٤٢۹
فَرعج نب دمحثَنِي:  قَالَ مدا:  قَالَ أَبِي حنيأَت ابِرج نب دباِهللا ع اهأَلْنفَس نع ةجاعِ حدا الْوثَندولَ أَنَّ ، فَحسلَ اِهللا رلَّى اُهللا عص هي
لَّمسو جرسٍ خمخل نيقب ني مذ ةدا.  الْقَعنجرخو هعى متى إِذَا حذَا أَت فَةلَيالْح تلَداُء ومأَس تسٍ بِنيمع دمحم نكْرٍ أَبِي بب ، 

لَتسولِ إِلَى فَأَرساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص فكَي عني:  فَقَالَ ؟ أَصِسلاغْت رِي ثُمثْفتاس لِّي ثُمأَه. 

 
429. …Cəfər ibn Muhəmməd atasının � belə rəvayət etdiyini demişdir: 
“Cabir ibn Abdullahın yanına gəlib Vida həcci haqda soruşduq. O da dedi: 
“Zul-Qadə ayından beş gün qalmışdı və biz Allah Elçisi � ilə çıxıb Zul-
Huleyfə adlı yerə çatdıq. Ora çatdıqda Əsma bint Umeys Muhəmməd ibn 
Əbu Bəkri dünyaya gətirdi. Nə etməsini soruşması üçün Allah Elçisinin � 
yanına adam göndərdi. O dedi: “Yuyun və qanı saxlamaq üçün əski parça-
sından istifadə et, sonra ehrama gir!”  
 

٢٤ - ابب كروِء تضالْو دعلِ بسالْغ 

24-cü fəsil: Qüsl aldıqdan sonra dəstəmaz almamaq 
 

 بن عمرو خبرناوأَ) ح( إِسحاق أَبِي عن ، حسن حدثَنا:  قَالَ ، أَبِي حدثَنا:  قَالَ ، حكيمٍ بنِ عثْمانَ بن أَحمد أَخبرنا - ٤٣٠
يلا:  قَالَ ، عثَندح دبنِ عمحا:  قَالَ ، الرثَندح رِيكش ، نأَبِي ع اقحنِ ، إِسع دواَألس ، نةَ عشائع ولُ كَانَ:  قَالَتساِهللا ر 

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأُ الَ صضوتي دعلِ بسالْغ. 

 
430. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � qüsl aldıqdan 
sonra dəstəmaz almazdı”. 
 

٢٥ - ابب افلَى الطَّواِء عسي النلٍ فغُس داحو  
25-ci fəsil: Kişinin bir qüsl ilə bir neçə zövcəsinə yaxınlıq etməsi 

 
 قَالَت:  قَالَ أَبِيه عن ، محمد بنِ إِبراهيم عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، الْمفَضلِ ابن وهو بِشرٍ عن ، مسعدةَ نب حميد أَخبرنا - ٤٣١
 .طيبا ينضخ محرِما يصبِح مثُ ، نِسائه علَى فَيطُوف صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أُطَيب كُنت:  عائشةُ
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431. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən Allah Elçisinə � ətir 
vurardım. O isə öz qadınlarının yanına gedər, sonra ehrama girər və ətirin 
qoxusu ondan gələrdi”. 
 

٢٦ - ابمِ بميالت يدعبِالص  
26-cı fəsil: Torpaqla təyəmmüm etmək 

 
 اِهللا عبد بنِ جابِرِ عن ، الْفَقريِ يزِيد عن ، سيار أَنبأَنا:  قَالَ هشيم حدثَنا:  قَالَ ، سلَيمانَ بنِ إِسماعيلَ بن الْحسن أَخبرنا - ٤٣٢

 لي وجعلَت ، شهرٍ مِسريةَ بِالرعبِ نصرت:  قَبلي أَحد يعطَهن لَم خمسا أُعطيت:  يه وسلَّمصلَّى اُهللا علَ اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ
ضا اَألرجِدسا مورطَها ومنفَأَي كرلَ أَدجالر ني متالَةُ أُملِّي الصصي ، يتطأُعةَ وفَاعالش لَمو عطَي بِيي نلقَب ، ثْتعباسِ إِلَى والن 

 .خاصةً قَومه إِلَى يبعثُ النبِي وكَانَ ، كَافَّةً

 
432. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Mənə məndən qabaq heç kəsə verilməyən beş şey verildi: 
düşmənin qəlbinə bir ay əvvəldən qorxunun düşməsi; yer üzünün hamısı 
mənim üçün təmiz və səcdəgah oldu, belə ki, mənim ümmətimdən hər kəs 
namazın vaxtı girdikdə namazını qılır; mənə məndən qabaq heç bir 
peyğəmbərə verilməyən şəfaət verildi; insanların hamısına peyğəmbər 
olaraq göndərildim, halbuki, bütün peyğəmbərlər xas olaraq öz 
qövmlərinə göndərilirdi”. 
  

٢٧ - ابمِ بميالت نمل جِداَء يالْم دعب الَةالص  
27-ci fəsil: Təyəmmüm alıb namaz qıldıqdan sonra su tapmaq 

 
 ، يسارٍ بنِ عطَاِء عن ، سوادةَ بنِ بكْرِ عن ، سعد بنِ اللَّيث عنِ ، نافعٍ ابن حدثَنِي:  قَالَ مسلمٍ بنِ عمرِو بن مسلم أَخبرنا - ٤٣٣

نأَبِي ع يدعنِ أَنَّ ، سلَيجا رمميا تلَّيصو ، ا ثُمدجاًء وي مف قْتالْو ، ضوا أَفَتمهدأَح ادعو هالَتصا لي كَانَ مف قْتالْو لَمو دعي 
رأَالَ ، اآلخفَس بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي فَقَالَ صلَّذل لَم دعي  :تبةَ أَصنالس كأَتزأَجو كالَتقَالَ.  صرِ وآلخا:  لأَم تأَن فَلَك ثْلُم 
 جمعٍ سهمِ

 
433. ...Əbu Səid � rəvayət edir ki, iki kişi təyəmmüm alıb namaz qıldılar. 
Sonra həmin vaxtda su tapdılar. Onlardan biri dəstəmaz alıb namazı 
yenidən qıldı. O birisi isə namazı yenidən qılmadı. Onlar bu barədə 
Peyğəmbərdən � soruşdular. O, namazı yenidən qılmayana dedi: “Sən 
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sünnəyə müvafiq oldun və namazına görə savab qazandın”. O birisinə 
dedi: “Sənə cəm etdiyinin mükafatı var”. 
 

 عطَاِء عن ، سوادةَ بنِ بكْرِ عن ، وغَيره ، عمريةُ نِيحدثَ:  قَالَ سعد بنِ لَيث عن ، اِهللا عبد حدثَنا ، نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٤٣٤
 .الْحديثَ وساق ، رجلَينِ أَنَّ يسارٍ بنِ

 
434. Eyni hədisdir. 
 

٢٨ - ابوِء بضالْو نذْيِ مالْم  
28-ci fəsil: Məzi gəldiyinə görə dəstəmaz almaq 

 
 علي تذَاكَر:  قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ ، عطَاٍء عن ، جريجٍ ابنِ عنِ ، يزِيد بن مخلَد حدثَنا:  قَالَ ، ميمون بن علي أَخبرنا - ٤٣٥

ادقْدالْمو ارمعفَقَالَ و  :يلي:  عإِن ؤرذَّاٌء امي مإِني وحتأَلَ أَنْ أَسولَ أَسساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص كَانمل هتني ابنم  ,أَلُهسفَي 
 فَلْيغِسلْ أَحدكُم وجده إِذَا الْمذْي ذَاك:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي فَقَالَ - سأَلَه,  ونِسيته,  أَحدهما أَنَّ لي فَذَكَر - أَحدكُما

كذَل هنأْ,  مضوتلْيو وَءهضو الَةلصل وِء أَوضكَو الَةالص. الَفتخلَى االانَ عملَيس 

 
435. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Əli, əl-Miqdad və 
Ammər öz aralarında danışırdılar. Əli dedi: “Məndən çoxlu məzi gəlir. 
Mən bunu Allah Elçisindən � soruşmağa həya edirəm, çünki onun qızı 
mənim zövcəmdir. Sizdən biriniz ondan soruşsun”. İkisindən biri – kim 
olduğu yadımda qalmadı - bu haqda Peyğəmbərdən � soruşdu. Peyğəm-
bər � dedi: “Bu, məzidir. Sizdən biriniz onu görsə, ondan təmizlənsin və 
namaz üçün alınan dəstəmaz kimi dəstəmaz alsın”.  
 

 ، جبيرٍ بنِ سعيد عن ، ثَابِت أَبِي بنِ حبِيبِ عن ، اَألعمش سلَيمانُ حدثَنا:  قَالَ ، عبِيدةُ حدثَنا ، حاتمٍ بن محمد أَخبرنا - ٤٣٦
 فيه:  فَقَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي فَسأَلَ ، رجالً فَأَمرت مذَّاًء رجالً كُنت:  قَالَ عنه اللَّه رضي علي عن ، اسٍعب ابنِ عنِ

 .الْوضوُء

 
436. ...Rəvayət edilir ki, Əli � demişdir: “Məndən çoxlu məzi gəlirdi və 
mən bir kişiyə dedim, o da Peyğəmbərdən � soruşdu. O da dedi: “(Məzi 
gələn adam) dəstəmaz almalıdır”. 
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:  قَالَ عمشاَأل سلَيمانُ أَخبرنِي:  قَالَ شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، الْحارِث بن خالد حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَى عبد بن محمد أَخبرنا - ٤٣٧
تعما سرذنم ، نع دمحنِ مب يلع ، نع يلع يضر اللَّه هنقَالَ ع  :تييحتأَلَ أَنْ اسولَ أَسساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عنِ صع 
 .بكَيرٍ علَى االختالَف الْوضوُء فيه:  فَقَالَ,  هفَسأَلَ الْمقْداد فَأَمرت - فَاطمةَ أَجلِ من - الْمذْيِ

 
437. ...Rəvayət edilir ki, Əli � demişdir: “Fatiməyə görə Allah Elçisindən � 
məzi haqda soruşmağa utandım və əl-Miqdada əmr etdim ki, ondan 
soruşsun. Peyğəmbər � də ona: “Dəstəmaz alsın”- dedi”. 
 

 يسارٍ بنِ سلَيمانَ عن ، أَبِيه عن ، بكَيرٍ بن مخرمةُ أَخبرنِي:  معناها كَلمةً وذَكَر وهبٍ ابنِ عنِ ، عيسى بن أَحمد أَخبرنا - ٤٣٨
:  فَقَالَ الْمذْيِ عنِ يسأَلُه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ إِلَى الْمقْداد أَرسلْت:  عنه اللَّه رضي علي قَالَ:  قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ ،

 شيئًا أَبِيه من يسمع لَم مخرمةُ:  الرحمنِ عبد أَبو قَالَ .فَرجك وانضح توضأْ

 
438. ...Rəvayət edilir ki, Əli � demişdir: “əl-Miqdadı məzi haqda soruşmaq 
üçün Allah Elçisinin � yanına göndərdim. Peyğəmbər � ona dedi: “Övrə-
tini yu və dəstəmaz al”. 
 

 أَرسلَ:  قَالَ يسارٍ بنِ لَيمانَس عن ، اَألشج بنِ بكَيرِ عن ، سعد بنِ لَيث عن ، اِهللا عبد حدثَنا ، نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٤٣۹
يلع نبٍ أَبِي بطَال يضر اللَّه هنع ادقْدولِ إِلَى الْمساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص أَلُهسنِ يلِ عجالر جِدي ذْيولُ فَقَالَ الْمسلَّى  اِهللا رص

لَّمسو هلَياُهللا ع  :ِسلُيغ هذَكَر أْ ثُمضوتيل. 

 
439. ...Rəvayət edilir ki, Süleyman ibn Yəsar � demişdir: “Əli ibn Əbu 
Talib əl-Miqdadı tez-tez məzi gələn bir kişi haqda soruşmaq üçün Allah 
Elçisinin � yanına göndərdi. Allah Elçisi � dedi: “Övrət yerini yusun, 
sonra da dəstəmaz alsın”. 
 

 بنِ الْمقْداد عنِ ، يسارٍ بنِ سلَيمانَ عن ، النضرِ أَبِي عن ، أَسمع وأَنا مالك علَى قُرِئ:  قَالَ اِهللا عبد بن عتبةُ أَخبرنا - ٤٤٠
دواَألس ، نع يلنِ عبٍ أَبِي بطَال يضر اللَّه نعه هرأَلَ أَنْ أَمسولَ يساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عنِ صلِ عجا إِذَا الرند نم أَةرالْم جرفَخ 

هنم ذْيي فَإِنَّ -  الْمدنع هتنا ابأَنيِي وحتأَنْ أَس أَلَهأَلَ - أَسولَ فَسساِهللا ر و هلَيلَّى اُهللا عصلَّمس نع كإِذَا:  فَقَالَ,  ذَل دجو كُمدأَح 
كذَل حضنفَلْي هجأْ فَرضوتلْيو وَءهضو الَةلصل. 

 
440. ...əl-Miqdad ibn əl-Əsvəd � rəvayət edir ki, Əli ibn Talib ona dedi ki, 
o, qadınına yaxınlaşan və məzi çıxan kişi haqda Allah Elçisindən � 
soruşsun. Əli deyir: “Allah Elçisinin � qızı mənim zövcəm olduğuna görə 
ondan soruşmağa həya edirdim”. əl-Miqdad bunu Peyğəmbərdən � soruş-
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duqda o dedi: “Sizdən biriniz bunu (məzinin gəlməsini) hiss etsə, övrətini 
yusun və namaza alınan dəstəmaz kimi dəstəmaz alsın”. 
 

٢۹ - ابرِ بوِء اَألمضبِالْو نمِ موالن  
29-cu fəsil: Yuxudan qalxdıqda əllərin yuyulmasının əmr olunması 

 
 مسلمٍ بن محمد حدثَنا:  قَالَ ، وزاعياَأل حدثَنا:  قَالَ ، اِهللا عبد بن إِسماعيلُ حدثَنا:  قَالَ ، يزِيد بن عمرانُ أَخبرنا - ٤٤١

رِيهثَنِي:  قَالَ الزدح يدعس نبِ بيسثَنِي:  قَالَ الْمدو حةَ أَبريرولُ قَالَ:  قَالَ هساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا:  ص قَام كُمدأَح نم 
 .يده باتت أَين يدرِي الَ أَحدكُم فَإِنَّ ؛ ثَالَثًا أَو مرتينِ علَيها يفْرِغَ حتى اِإلناِء في يده يدخلْ فَالَ اللَّيلِ

 
441. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Heç biriniz yuxudan qalxdıqda əlinə iki-üç dəfə su tökməyincə 
qaba salmasın. Həqiqətən, siz əlinizin haralara toxunduğunu bilmirsiniz”. 
 

 ى اُهللا علَيه وسلَّمصلَّ النبِي مع صلَّيت:  قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ ، كُريبٍ عن ، عمرٍو عن ، داود حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٤٤٢
ذَات لَةلَي ، تفَقُم نع ارِهسلَنِي يعفَج نع ينِهملَّى يفَص ، ثُم عطَجاض قَدرو ، اَءهذِّنُ فَجؤلَّى الْمفَص لَمأْ وضوتي رصتخم 

 
442. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Peyğəmbər � ilə birlik-
də gecə namazını qıldıq. Mən onun sol tərəfində dayandım. O, məni sağ 
tərəfinə keçirtdi və namaz qıldı. Sonra uzanıb yatdı. Müəzzin gəldikdə isə 
o, dəstəmaz almadan namaz qıldı”. 
  

 عن ، قالَبةَ أَبِي عن ، أَيوب حدثَنا:  قَالَ ، الطُّفَاوِي الرحمنِ عبد بن محمد ثَناحد:  قَالَ ، إِبراهيم بن يعقُوب أَخبرنا - ٤٤٥
 .ولْيرقُد فَلْينصرِف صالَته في أَحدكُم نعس إِذَا:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، أَنسٍ

 
443. ...Ənəs � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Sizdən birinizi 
namazda yuxu tutsa, qoy qırağa çəkilib yatsın”. 
 

٣٠ - ابوِء بضالْو نم سالذَّكَرِ م 

30-cu fəsil: Övrət yerinə toxunduqda dəstəmaz almaq 
 

 عن - أُتقنه ولَم:  الرحمنِ عبد أَبو قَالَ .- أَثَرِه علَى قَالَ بكْرٍ أَبِي ابن يعنِي ، اِهللا عبد عن ، فْيانَس عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٤٤٤
 .وضأْفَلْيت فَرجه مس من:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَت بسرةَ عن ، عروةَ
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444. ...Rəvayət edilir ki, Busra � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Kim övrət yerinə toxunarsa, dəstəmaz alsın”. 
 

 ، الزبيرِ بنِ عروةَ عن ، زهرِيال عنِ ، معمرٍ عن ، شعبةَ عن ، سواٍء بن محمد حدثَنا:  قَالَ ، موسى بن عمرانُ أَخبرنا - ٤٤٥
نةَ عرسب تانَ بِنفْوأَنَّ ، ص بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى إِذَا:  قَالَ صأَفْض كُمدأَح هدإِلَى بِي جِهأْ فَرضوتفَلْي. 

 
445. ...Busra bint Safvan � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Sizdən biriniz əli ilə övrət yerinə toxunarsa, dəstəmaz alsın”. 
 

 من الْوضوُء:  قَالَ أَنه الْحكَمِ بنِ مروانَ عن ، الزبيرِ بنِ عروةَ عن ، شهابٍ ابنِ عنِ ، اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٤٤٦
سانُ فَقَالَ.  الذَّكَرِ مورم  :نِيهتربةُ أَخرسب تانَ بِنفْولَ صسةُ فَأَرورع قَالَت  :ولُ ذَكَرساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا صأُ مضوتي هن؟ م 
 .الذَّكَرِ مس من:  فَقَالَ

 
446. ...Rəvayət edilir ki, Mərvan ibn əl-Həkəm � demişdir: “Övrət yerinə 
toxunduqda dəstəmaz alınır”. Mərvan dedi: “Mənə Busra bint Safvan 
xəbər verdi ki, Urva mürsəl olaraq demişdir: “Dəstəmazın nə səbəbdən 
alınması haqda Allah Elçisinə � sual verildi. O da dedi: “Övrət yerinə 
toxunduqda (dəstəmaz alınır)”. 
 

 بِنت بسرةَ عن ، أَبِي أَخبرنِي:  قَالَ عروةَ بنِ هشامِ عن ، سعيد بن يحيى حدثَنا:  قَالَ ، منصورٍ بن إِسحاق أَخبرنا - ٤٤٧
 لَم عروةَ بن هشام:  الرحمنِ عبد أَبو قَالَ .يتوضأَ حتى يصلِّي فَالَ ذَكَره مس من:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَنَّ ، صفْوانَ
عمسي نم ذَا أَبِيهيثَ هدالْح ، اللَّهو هانحبالَى سعتو لَمأَع. 

 
447. ...Busra ibn Safvan � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Kim övrət yerinə toxunarsa, dəstəmaz almadan namaz qılmasın”. 
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٥ - الَةالص ابتك 

5. Namaz kitabı 
 

١ - اخو , هنع اللَّه يضر كالنِ مسِ بأَن يثدح ادني إِسف نيلاقالن الَفتاخ كْرذو , الَةالص ضفَرالَفت يهف هِمأَلْفَاظ  
1-ci fəsil: Namazın fərz olunması, Ənəs ibn Malikin � hədisini rəvayət 

edənlərin isnadında olan ixtilaf və ləfzlərin müxtəlifliyi  
 

 عن ، مالك بنِ أَنسِ عن ، قَتادةُ حدثَنا ، لدستوائيا هشام حدثَنا ، سعيد بن يحيى حدثَنا ، إِبراهيم بن يعقُوب أَخبرنا - ٤٤٨
كالنِ مةَ بعصعأَنَّ ، ص بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا:  قَالَ صنيا بأَن دنع تيالْب نيمِ بائالن قْظَانالْيلَ إِذْ وأَقْب دأَح الثَّالَثَة بننِ يلَيجالر ، 
يتفَأُت تبِطَس نبٍ مآلنَ ذَهةً مكْما حانإِميو ، قنِ فَشرِ محإِلَى الن اقرطْنِ ملَ ، الْبسفَغ اِء الْقَلْببِم مزمز ، ئَ ثُملةً مكْما حانإِميو 

، ثُم يتأُت ةابونَ بِدلِ دغالْب قفَوارِ ومالْح ، ثُم طَلَقْتان عرِيلَ مجِب هلَيع الَما السنياَء فَأَتما السينيلَ الدفَق  :نذَا مرِيلُ : قَالَ ؟ هجِب 
 فَسلَّمت السالَم علَيه آدم علَى فَأَتيت ، جاَء الْمجِيُء ونِعم بِه مرحبا ؟ إِلَيه أُرسلَ وقَد:  قيلَ.  محمد:  قَالَ ؟ معك ومن:  قيلَ
هلَيا:  قَالَ عبحرم بِك ننٍ ماب بِينو  .ا ثُمنياَء أَتمةَ السيلَ الثَّانِيق  :نذَا مرِيلُ:  ؟ قَالَ هيلَ.  جِبق  :نمو كعقَالَ ؟ م  :دمحم - 
 هذَا من:  قيلَ,  الثَّالثَةَ السماَء أَتينا ثُم . ونبِي أَخٍ من بِك مرحبا:  فَقَاالَ علَيهِما فَسلَّمت وعيسى يحيى علَى فَأَتيت – كذَلَ فَمثْلُ

 مرحبا:  قَالَ,  علَيه فَسلَّمت,  السالَم علَيه يوسف علَى أَتيتفَ ، ذَلك فَمثْلُ محمد:  قَالَ ؟ معك ومن:  قيلَ.  جِبرِيلُ:  قَالَ ؟
بِك نأَخٍ م بِينو  .ا ثُمنياَء أَتمةَ السابِعثْلُ - الرفَم كذَل - تيلَى فَأَتع رِيسإِد هلَيع الَمالس  ,تلَّمفَس هلَيفَقَالَ,  ع  :امبحر بِك 
نأَخٍ م بِينو  .ا ثُمنياَء أَتمةَ السسامثْلُ - الْخفَم كذَل  - تيلَى فَأَتونَ عاره هلَيع الَمالس  ,تلَّمفَس هلَيا:  قَالَ  .عبحرم بِك نم 
 أَخٍ من بِك مرحبا:  فَقَالَ,  علَيه فَسلَّمت,  السالَم علَيه موسى علَى أَتيت ثُم - ذَلك مثْلُفَ - السادسةَ السماَء أَتينا ثُم . ونبِي أَخٍ

بِينا,  وفَلَم هتزاوكَى جيلَ,  با:  قم يككبا:  قَالَ ؟ يي بذَا,  ره الَمي الْغالَّذ هثْتعي بدعب  ,لُيخد نم هتةَ أُمنالْج لُ أَكْثَرأَفْضو 
 بِك مرحبا:  فَقَالَ,  علَيه فَسلَّمت,  السالَم علَيه إِبراهيم علَى فَأَتيت -  ذَلك فَمثْلُ - السابِعةَ السماَء أَتينا ثُم أُمتي من يدخلُ مما
 ، ملَك أَلْف سبعونَ يومٍ كُلَّ فيه يصلِّي,  الْمعمور الْبيت هذَا:  فَقَالَ جِبرِيلَ فَسأَلْت,  الْمعمور الْبيت لي رفع ثُم,  نبِيو ابنٍ منِ
 آذَان مثْلُ ورقُها وإِذَا ، هجر قالَلِ مثْلُ نبقُها فَإِذَا الْمنتهى سدرةُ لي رفعت ثُم ، علَيهِم ما آخر فيه يعودوا لَم منه خرجوا فَإِذَا

لَةيإِذَا ، الْفي وا فهلةُ أَصعبارٍ أَرهأَن  :انرهن انناطب ، انرهنو انرظَاه ، أَلْترِيلَ فَسا:  فَقَالَ جِبأَم انناطي الْبفَف ةنا ، الْجأَمو 
انرالظَّاه اتيلُ فَالْفُرالنو  .ثُم تفُرِض لَيونَ عسمالَةً خص  ,تيلَى فَأَتى عوسا:  فَقَالَ مم تعن؟ ص قُلْت  :تفُرِض لَيونَ عسمخ 

,  ربك إِلَى فَارجِع ، ذَلك يطيقُوا لَن أُمتك وإِنَّ ، الْمعالَجة أَشد إِسرائيلَ بنِي عالَجت إِني ؛ منك بِالناسِ أَعلَم إِني:  قَالَ.  صالَةً
أَلْهأَنْ فَاس فِّفخي كنع ، تعجي إِلَى فَربر  ,هأَلْتأَنْ فَس فِّفخي ينا,  علَهعفَج نيعبأَر ، ثُم رتعى إِلَى جوسم هلَيع الَمالس  ,
 علَى فَأَتيت ، ثَالَثني فَجعلَها وجلَّ عز ربي إِلَى فَرجعت:  اُألولَى مقَالَته مثْلَ لي فَقَالَ,  أَربعني جعلَها:  قُلْت ؟ صنعت ما:  فَقَالَ

 ، خمسةً ثُم,  عشرةً ثُم,  عشرِين فَجعلَها,  ربي إِلَى فَرجعت ، اُألولَى مقَالَته مثْلَ لي فَقَالَ,  برتهفَأَخ,  السالَم علَيه موسى
تيلَى فَأَتى عوسم هلَيع الَمي فَقَالَ,  السثْلَ لم هقَالَتاُألولَى م  ,ي:  فقلتي إِنحتأَس ني مبر زلَّ عجأَنْ و جِعأَر هإِلَي ، يودأَنْ:  فَن 

قَد تيضي أَمتفَرِيض  ,فَّفْتخو ني عادبزِي,  عأَجو ةنسبِالْح رشا عهثَالأَم.  

 
448. ...Malik ibn Sasaə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: 
“Mən Kəbənin yanında yuxu ilə oyaqlıq arasında olarkən üç nəfərdən biri 
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mənə yaxınlaşdı, içi hikmət və imanla dolu olan qızıl tas gətirildi. Həmin 
adam bədənimi - köksümdən qarnıma kimi olan hissəni yardı və qəlbimi 
Zəm-zəm suyu ilə yudu. Sonra onu hikmət və imanla doldurdu. Sonra 
mənim yanıma qatırdan alçaq və uzunqulaqdan hündür olan bir heyvan 
gətirdilər. Sonra Cəbrail � ilə birlikdə yola düşdük. Nəhayət, dünya sə-
masına gəlib çatdıqda, (gözətçilər): “Kimdir o?”– deyə soruşdular. O: 
“Cəbraildir!”– dedi. Onlar: “Yanındakı kimdir?”– deyə soruşdular. O: 
“Muhəmməddir!”– dedi. Onlar soruşdular: “Onu çağırıblarmı? Xoş gəlib, 
səfa gətirib! O, nə gözəl ziyarətçidir!” Sonra Adəmin � yanına gəlib salam 
verdim. O, (mənim salamımı aldı və) dedi: “Xoş gəlmisən, ey oğul və pey-
ğəmbər!” Sonra biz ikinci səmaya getdik. (Gözətçilər): “Kimdir o?”– deyə 
soruşdular. O: “Cəbrildir!”– dedi. Onlar: “Yanındakı kimdir?”– deyə 
soruşdular. O: “Muhəmməddir!”– dedi. Yuxarıda qeyd edilənlər olduğu 
kimi deyildi. Sonra Yəhya və İsanın yanına gəldim və onlara salam 
verdim. Onlar (salamımı alıb) dedilər: “Xoş gəlmisən, ey qardaş və pey-
ğəmbər!” Sonra biz üçüncü səmaya getdik. (Gözətçilər): “Kimdir o?”– deyə 
soruşdular. O: “Cəbraildir!”– dedi. Onlar: “Yanındakı kimdir?”– deyə 
soruşdular. O: “Muhəmməddir!”– dedi. Yuxarıda qeyd edilənlər olduğu 
kimi deyildi. Sonra mən Yusufun � yanına gəldim və ona salam verdim. 
O da (salamımı alıb) dedi: “Xoş gəlmisən, ey qardaş və peyğəmbər!” Sonra 
biz dördüncü səmaya getdik. Yuxarıdakılar olduğu kimi deyildi. Mən 
İdrisin � yanına gəldim və ona salam verdim. O (salamımı alıb) dedi: 
“Xoş gəlmisən, ey qardaş və peyğəmbər!” Sonra biz beşinci səmaya getdik. 
Yuxarıda qeyd edilənlər olduğu kimi deyildi. Sonra mən Harunun � 
yanına gəldim və ona salam verdim. O (salamımı alıb) dedi: “Xoş 
gəlmisən, ey qardaş və peyğəmbər!” Sonra biz altıncı səmaya getdik. 
Yuxarıda qeyd edilənlər olduğu kimi deyildi. Sonra mən Musanın � 
yanına gəldim və ona salam verdim. O (salamımı alıb) dedi: “Xoş 
gəlmisən, ey qardaş və peyğəmbər!” Mən onun yanından keçib getdikdə o 
ağladı. Ondan: “Nə üçün ağlayırsan?”– deyə soruşdular. Musa dedi: “Ya 
Rəbb! Məndən sonra göndərilmiş bu cavan oğlanın ümməti mənim 
ümmətimdən daha üstün olacaq və daha çoxu Cənnətə daxil olacaq”. 
Sonra biz yeddinci səmaya getdik. Yuxarıda qeyd edilənlər olduğu kimi 
deyildi. Sonra mən İbrahimin � yanına gəldim və ona salam verdim. O 
(salamımı alıb) dedi: “Xoş gəlmisən, ey oğul və peyğəmbər!” Sonra mən 
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Beytul-Məmur deyilən yerə qaldırıldım. Bu haqda Cəbraildən soruşduqda o 
dedi: “Bu, Beytul-Məmurdur. Burada hər gün yetmiş min mələk namaz 
qılar və buradan çıxdıqdan sonra bir daha bura qayıtmazlar”. Sonra mən 
Sidratul-Muntəhə deyilən yerə qaldırıldım. Onun meyvələri Həcər (məmlə-
kətində) düzəldilən saxsı səhənglərə bənzəyirdi, yarpaqları da fil qulaqları 
boyda idi. Bu ağacın dibindən dörd çay axırdı. Bu çaylardan ikisi içəridən, 
ikisi də çöldən axırdı. Mən Cəbraildən soruşdum, o da: “Altdakı çaylar 
Cənnətdən axır. Üstdəki çaylar isə Furat (Fərat) və Nil çaylarıdır”. Sonra 
mənə əlli (vaxt) namaz qılmaq vacib buyuruldu. Mən Musanın yanına 
gəldikdə o dedi: “Sənə nə əmr olundu?” Mən dedim: “Mənə əlli (vaxt) 
namaz vacib edildi”. O dedi: “Mən insanları səndən daha yaxşı tanıyıram. 
Həqiqətən, mən İsrail oğullarını haqq yola çəkmək istədim, (lakin heç nə 
alınmadı). Sənin ümmətin buna tab gətirə bilməyəcək. Rəbbinin yanına 
qayıt və Ondan ümmətin üçün (bu hökmü) yüngülləşdirməyi xahiş et!” 
Mən də Rəbbimin yanına qayıdıb Ondan (namazları) yüngülləşdirməsini 
istədim. O da (vacib namazların sayını) qırxa endirdi. Sonra mən Musanın 
� yanına qayıtdım və o: “Sənə nə əmr olundu?” deyə soruşdu. Mən 
dedim: “O, (vacib namazların sayını) qırxa endirdi”. Musa mənə əvvəldə 
deyilənləri təkrar etdi. Mən Rəbbimin yanına qayıtdım və Allah (vacib 
namazların sayını) otuza endirdi. Mən Musanın � yanına gəldim və 
olanları ona xəbər verdim. Musa mənə əvvəldə deyilənləri təkrar etdi. Mən 
Rəbbimin � yanına qayıtdım və Allah (vacib namazların sayını) iyirmiyə, 
sonra ona, sonra da beşə endirdi. Mən Musanın � yanına gəldikdə Musa 
mənə əvvəldə deyilənləri təkrar etdi. Mən dedim: “Mən Rəbbimdən � 
artıq (nə isə istəməyə) həya edirəm”. (Bu vaxt) belə bir səda gəldi: “Artıq 
Mən əzəldən yazdığım hökmü vacib buyurdum, (sonra da) qullarımın 
yükünü yüngülləşdirdim. Odur ki, yaxşı əməlin əvəzini on qat verəcəyəm”. 
 

، قَالَ أَنس بن مالك وابن أَخبرنا يونس بن عبد اَألعلَى ، قَالَ : حدثَنا ابن وهبٍ قَالَ : أَخبرنِي يونس ، عنِ ابنِ شهابٍ  - ٤٤۹
: فَرض اللَّه عز وجلَّ علَى أُمتي خمِسني صالَةً فَرجعت بِذَلك حتى أَمر بِموسى علَيه  ى اُهللا علَيه وسلَّمصلَّحزمٍ ، قَالَ رسولُ اِهللا 

الَةً . قَالَ لص ِسنيمخ هِملَيع ضفَر : ؟ قُلْت كتلَى أُمع كبر ضا فَرفَقَالَ : م الَملَّ ؛ فَإِنَّ السجو زع كبر اجِعى : فَروسي م
قَالَ : راجِع ربك ؛ فَإِنَّ أُمتك الَ أُمتك الَ تطيق ذَلك . فَراجعت ربي عز وجلَّ فَوضع شطْرها ، فَرجعت إِلَى موسى فَأَخبرته فَ

تعاجفَر . كذَل يقطى فَقَالَ توسإِلَى م تعجفَر . يلُ لَدلُ الْقَودبونَ الَ يسمخ يهو سمخ يلَّ فَقَالَ : هجو زي عبر  اجِعر :
 ربك . فَقُلْت : قَد استحييت من ربي عز وجلَّ.
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449. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik və İbn Həzm � demişlər: “Allah 
Elçisi � belə buyurdu: “Allah � mənim ümmətimə əlli namaz fərz etdi. 
Mən qayıdanda Musanın � yanından keçdim. Musa dedi: “Rəbbin 
ümmətinə nəyi fərz etdi?” Mən dedim: “Əlli namazı fərz etdi”. Musa dedi: 
“Qayıt Rəbbinə �, həqiqətən, sənin ümmətinin buna gücü çatmayacaq”. 
Mən qayıtdım və Rəbbim � bunun yarısını götürdü. Musanın yanına 
qayıtdım və bunu ona xəbər verdim. O dedi: “Qayıt Rəbbinə, həqiqətən, 
sənin ümmətinin buna gücü çatmayacaq”. Mən Rəbbimin � yanına 
qayıtdım. Allah dedi: “O, beş namazdır, lakin əlli namazın savabını 
alacaqsan. Mənim qatımda söz dəyişməz”. Musanın yanına qayıtdım. 
Musa dedi: “Rəbbinə qayıt”. Mən dedim: “Artıq mən Rəbbimdən � həya 
edirəm”. 
 

٤٥٠ -  ، لَدخا مثَندامٍ ، قَالَ : حشه نو برما عنربا أَخثَندقَالَ : ح ، كالأَبِي م نب زِيدا يثَندزِيزِ ، قَالَ : حالْع دبنِ عب يدعس نع
د منتهى طَرفها ، قَالَ : أُتيت بِدابة فَوق الْحمارِ ودونَ الْبغلِ خطْوها عن صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمأَنس بن مالك ، أَنَّ رسولَ اِهللا 

ص نرِي أَيدفَقَالَ : أَت . لْتلِّ فَفَعزِلْ فَصفَقَالَ : ان تفَِسر الَمالس هلَيرِيلُ عي جِبعمو تبكفَر ، راجها الْمهإِلَيةَ وببِطَي تلَّي؟ ص تلَّي
 ، ثُم الَ : أَتدرِي أَين صلَّيت ؟ صلَّيت بِطُورِ سيناَء حيثُ كَلَّم اللَّه عز وجلَّ موسى علَيه السالَمثُم قَالَ : انزِلْ فَصلِّ فَصلَّيت ، فَقَ

ولد عيسى علَيه السالَم . ثُم دخلْت بيت  قَالَ : انزِلْ فَصلِّ فَنزلْت فَصلَّيت . فَقَالَ : أَتدرِي أَين صلَّيت ؟ صلَّيت بِبيت لَحمٍ حيثُ
إِلَى السماِء الدنيا , فَإِذَا فيها آدم علَيه  الْمقْدسِ فَجمع لي اَألنبِياُء علَيهِم السالَم , فَقَدمنِي جِبرِيلُ حتى أَممتهم ، ثُم صعد بِي

 الَمالس، الَما السهِملَيى عيحيى ويسع الَةا الْخنا ابيهفَإِذَا ف , ةاِء الثَّانِيمبِي إِلَى الس دعص فَإِذَا  ، ثُم ثَةاِء الثَّالمبِي إِلَى الس دعص ثُم
اِء الرمبِي إِلَى الس دعص ثُم ، الَمالس هلَيع فوسا ييهفَإِذَا ف ةساماِء الْخمبِي إِلَى الس دعص ثُم ، الَمالس هلَيونُ عارا هيهفَإِذَا ف , ةابِع

ي إِلَى السماِء السابِعة , فَإِذَا م ، ثُم صعد بِفيها إِدرِيس علَيه السالَم ، ثُم صعد بِي إِلَى السماِء السادسة فَإِذَا فيها موسى علَيه السالَ
شى ، فَغهتنةَ الْمردا سنيفَأَت اتاومعِ سبس قبِي فَو دعص ثُم . الَمالس هلَيع يماهرا إِبيهي : فيلَ لا , فَقاجِدس تررةٌ , فَخابنِي ضبتي

اومالس لَقْتخ موي يلَىإِنعو كلَيع تضفَر ضاَألرو ات  فَلَم يماهرإِلَى إِب تعجفَر ، كتأُمو تا أَنبِه الَةً ، فَقُمص ِسنيمخ كتأُم
قُلْت : خمِسني صالَةً , قَالَ : فَإِنك الَ يسأَلْنِي عن شيٍء ، ثُم أَتيت علَى موسى فَقَالَ : كَم فَرض اللَّه علَيك وعلَى أُمتك ؟ 
إِلَى ر تعجفَر ، يففخالت أَلْهفَاس كبإِلَى ر جِعفَار , كتالَ أُمو تا أَنبِه قُومأَنْ ت يعطتسى توسم تيأَت ا ، ثُمرشي عنع فَّفي فَخب

تخفيف ؛ فَإِنه فَرجعت فَخفَّف عني عشرا ، ثُم ردت إِلَى خمسِ صلَوات . قَالَ : فَارجِع إِلَى ربك , فَاسأَلْه الفَأَمرنِي بِالرجوعِ 
, فَسأَلْته التخفيف , فَقَالَ : إِني يوم خلَقْت فَرض علَى بنِي إِسرائيلَ صالَتينِ , فَما قَاموا بِهِما . فَرجعت إِلَى ربي عز وجلَّ 

متك . فَعرفْت أَنها من اِهللا السماوات واَألرض فَرضت علَيك وعلَى أُمتك خمِسني صالَةً فَخمس بِخمِسني ، فَقُم بِها أَنت وأُ
رالَى صعتو كاربى تراِهللا ص نا مهأَن فْترفَع جِعفَقَالَ : ار الَمالس هلَيى عوسإِلَى م تعجى ، فَر-  متح : أَي- .جِعأَر فَلَم 

 
450. ...Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Mənə addımı gözün gördüyü son məsafə qədər olan, uzunqulaqdan 
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böyük, qatırdan isə kiçik bir heyvan gətirildi. Mən və Cəbrail � ona 
mindik və bir qədər yol getdik. O dedi: “Düş və namaz qıl!” Mən də bunu 
etdim. O dedi: “Sən harada namaz qıldığını bildinmi?! Sən “Teybə” 
deyilən yerdə namaz qıldın, ora hicrət ediləcək”. O yenə dedi: “Düş və 
namaz qıl!” Mən də namaz qıldım. O dedi: “Sən harada namaz qıldığını 
bildinmi?! Sən Allahın � Musa � ilə danışdığı Tur dağında namaz 
qıldın”. Sonra dedi: “Düş və namaz qıl!” Mən də namaz qıldım. O dedi: 
“Sən harada namaz qıldığını bildinmi?! Sən İsanın � doğulduğu Beytul-
Ləhmdə (Bətləəm, Vifliyem) namaz qıldın”. Sonra mən Beytul-Məqdisə 
daxil oldum. Mənim üçün bütün peyğəmbərlər � orada toplanmışdılar. 
Cəbrail onlara namazda imam durmaq üçün məni qabağa çəkdi. Sonra 
dünya səmasına qaldırıldım. Mən orada Adəmi � gördüm. Sonra ikinci 
səmaya qaldırıldım. Orada xalauşaqlarını – İsanı və Yəhyəni � gördüm. 
Sonra üçüncü səmaya qadırıldım. Orada Yusufu � gördüm. Sonra dör-
düncü səmaya qaldırıldım. Orada Harunu � gördüm. Sonra beşinci 
səmaya qaldırıldım. Orada İdrisi � gördüm. Sonra altıncı səmaya qaldı-
rıldım. Orada Musanı � gördüm. Sonra yeddinci səmaya qaldırıldım. 
Orada İbrahimi � gördüm. Sonra yeddi səmanın üstünə qaldırıldım. 
Orada Sidratul-Muntəhə deyilən yerə çatdıq. Məni duman bürüdü. Mən 
səcdəyə qapandım və mənə belə deyildi: “Səmaları və yerləri yaratdığım 
gün sənə və ümmətinə əlli (vaxt) namazı fərz etdim. Sən və ümmətin bu 
namazları qılın!” İbrahimin yanına qayıtdım, o, məndən heç bir şey 
soruşmadı. Sonra Musanın yanına gəldikdə mənə dedi: “Allah sənə və 
ümmətinə nə qədər (namaz) fərz etdi?” Mən dedim: “Əlli (vaxt) namaz”. O 
dedi: “Həqiqətən, sən və ümmətin bunu bacarmazsınız, qayıt, Rəbbindən 
yüngülləşdirməsini istə!” Mən qayıtdım və Rəbbim on (namaz) asanlaş-
dırdı. Sonra Musanın yanına gəldim və mənə qayıtmağımı əmr etdi. Mən 
qayıtdım və (Rəbbim) on (namaz) yüngülləşdirdi. Beləcə, beş namaza 
(endirilənə) qədər gedib-gəldim. Musa dedi: “Qayıt Rəbbinə və yüngülləş-
dirməsini istə! Həqiqətən, İsrail övladlarına iki namaz fərz edilmişdi, lakin 
onlar bunu haqqı ilə qılmadılar. Mən Rəbbimin � yanına qayıtdım və 
yüngülləşdirməsini istədim. O buyurdu: “Həqiqətən, bu gün səmaları və 
yerləri yaratdım, sənə və ümmətinə əlli namazı fərz etdim. Beş əlli kimidir. 
Sən və ümmətin bu (namazları) qılın!” Mən bildim ki, bu, bərəkəti bol və 
uca olan Allahdan bir sirdir. Mən Musanın � yanına qayıtdıqda o dedi: 
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“Qayıt!” Lakin, mən bunun Allahdan olan bir sirr – yəni xətm (vurulmuş 
möhür) olduğunu anladım və qayıtmadım”.1 
 

٤٥١ - نربأَخبنِ الزلٍ ، عوغم نب كالا مثَندقَالَ : ح ، مآد نى بيحا يثَندانَ ، قَالَ : حملَيس نب دمةَ ا أَحطَلْح نع ، يدنِ عرِ بي
انتهِي بِه إِلَى سدرة الْمنتهى وهي في  اُهللا علَيه وسلَّمصلَّى بنِ مصرف ، عن مرةَ ، عن عبد اِهللا قَالَ : لَما أُسرِي بِرسولِ اِهللا 

ى {إِذْ يغشوقها حتى يقْبض منها قَالَ : السماِء السادسة ، وإِلَيها ينتهِي ما عرِج بِه من تحتها وإِلَيها ينتهِي ما أُهبِطَ بِه من فَ
من مات من أُمته قَالَ : فَراش من ذَهبٍ ، فَأُعطي ثَالَثًا : الصلَوات الْخمس ، وخواتيم سورة الْبقَرة ، ويغفَر ل السدرةَ ما يغشى}

.اتمقْحئًا الْميش بِاللَّه رِكشالَ ي 

 
451. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah � demişdir: “Allah Elçisi � buyurdu: 
“İsrada (Meracda) yüksələn hər bir şey altıncı səmada olan Sidratul-
Muntəhəyə qalxır. Götürülən ruhlar da ona tərəf qalxır. (O, bu ayəni) 
oxudu: “O zaman Sidr ağacını bürüyən bürümüşdü”. (ən-Nəcm, 16). 
Ənəs dedi: “Qızıl pərvanələr. (Allah Elçisinə �) üç şey verildi: beş namaz, 
“əl-Bəqərə” surəsinin axırı, ümmətindən Allaha şərik qoşmayanların 
böyük günahlarının bağışlanması”. 
 

 باب أَين فُرِضت الصالَةُ - ٢
2-ci fəsil: Namaz harada fərz edildi? 

 
٤٥٢ - بأَخس نب هبر دبأَنَّ ع ، ارِثالْح نو برمنِي عرببٍ قَالَ : أَخهنِ ونِ ابع ، داود نانُ بملَيا سنر انِينأَنَّ الْب ، ثَهدح يدع

لَكَيأَنَّ مكَّةَ. وبِم تفُرِض اتلَوأَنَّ الص ، كالنِ مسِ بأَن نع ، ثَهدولَ اِهللا حسا رينِ أَتلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ، مزمإِلَى ز ا بِهبفَذَه ,
كْمح فَهوا جسكَب ثُم ، مزماِء زبِم الَهسبٍ ، فَغذَه نم تي طَسف وهشا حجرأَخو , هطْنقَّا با.فَشلْمعةً و 

 
452. ...Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, namazlar Məkkədə fərz edildi. İki 
mələk Allah Elçisinin � yanına gəldilər. Onunla birlikdə Zəm-zəm 
quyusunun yanına getdilər və Peyğəmbərin � qarnını yardılar. İçalatını 
çıxarıb qızıl tasa qoydular. Zəm-zəm suyu ilə yuduqdan sonra içini hikmət 
və elmlə doldurdular”. 
 

 باب كَيف فُرِضت الصالَةُ - ٣
3-cü fəsil: Namaz necə fərz olundu? 

 
                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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٤٥٣ - : ةَ قَالَتشائع نةَ ، عورع نع ، رِيهنِ الزانُ ، عفْيا سثَندح ، يماهرإِب نب اقحا إِسنربأَخ تا فُرِضلَ منِ  أَويتكْعالَةُ رالص
 فَأُقرت صالَةُ السفَرِ وأُتمت صالَةُ الْحضرِ.

 

453. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “İlk dəfə namaz fərz ediləndə 
iki rükət fərz edilmişdi. Sonra səfərdə olan namaz iki rükət qaldı, daimi 
yaşayış yerində qalan üçün namazların sayı tamamlandı”. 
 

اَألوزاعي ، أَنه سأَلَ الزهرِي عن صالَة  أَخبرنا محمد بن هاشمٍ الْبعلَبكِّي قَالَ : أَنبأَنا الْوليد قَالَ : أَخبرنِي أَبو عمرٍو يعنِي - ٤٥٤
 وجلَّ بِمكَّةَ قَبلَ الْهِجرة إِلَى الْمدينة . قَالَ : أَخبرنِي عروةُ ، عن عائشةَ قَالَت : فَرض اللَّه عز لَيه وسلَّمصلَّى اُهللا عرسولِ اِهللا 

 هولسلَى رالَةَ عالصلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص يتكْعنِ ريتكْعا رهضا فَرلَ ملَى أَوفَرِ عالَةُ السص ترأُقا ، وعبرِ أَرضي الْحف تمأُت نِ ، ثُم
 الْفَرِيضة اُألولَى.

 

454. ...Əbu Amr, yəni əl-Əuzai Zuhridən � Allah Elçisinin � Mədinəyə 
hicrət etməzdən qabaq Məkkədə qıldığı namaz haqda soruşdu. O dedi: 
“Urva Aişənin belə dediyini rəvayət etmişdir: “İlk dəfə Allah � Öz 
Elçisinə � namazları iki rükət-iki rükət fərz etmişdi. Sonra daimi yaşayış 
yerində qalan üçün dörd rükətə tamamladı, səfərdə olan üçün isə əvvəllər 
olduğu kimi qaldı”. 
 

٤٥٥ - ةُ ، عبيا قُتنربأَختكْعنِ ريتكْعالَةُ رالص تفُرِض : ةَ قَالَتشائع نةَ ، عورع نانَ ، عسنِ كَيحِ بالص نع ، كالم نِ ، ني
 فَأُقرت صالَةُ السفَرِ وزِيد في صالَة الْحضرِ.

 

455. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Namaz iki rükət-iki rükət fərz 
edildi. Səfərdəki namaz iki rükət olaraq qaldı, daimi yaşayış yerində 
yaşayan adam üçün isə artırıldı”. 
 

٤٥٦ - نةَ ، عانوو عا أَبثَندنِ قَاالَ : حمحالر دبعى ويحا يثَندقَالَ : ح ، يلع نو برما عنربأَخ كَيب ، داهجم نسِ ، عننِ اَألخرِ ب
 بِيالن انسلَى لالَةُ عالص تاسٍ قَالَ : فُرِضبنِ عنِ ابعلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  فوي الْخفنِ ، ويتكْعفَرِ ري السفا ، وعبرِ أَرضي الْحف

 ركْعةً.
 

456. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Namaz Peyğəmbərin � 
dili ilə insanlara daimi yaşadığı yerdə olan üçün dörd rükət, səfərdə olan 
üçün iki rükət, qorxu halında olan üçün bir rükət fərz edildi”. 
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٤٥٧ -  نب اججا حثَندقَالَ : ح ، يدعس نب فوسا ينربنِ أَخاِهللا ب دبع نع ، يثيعاِهللا الش دبع نب دمحا مثَندقَالَ : ح ، دمحم
ةَ ؟ وإِنما قَالَ اللَّه  عمر كَيف تقْصر الصالَأَبِي بكْرِ بنِ الْحارِث بنِ هشامٍ ، عن أُميةَ بنِ عبد اِهللا بنِ خالد بنِ أَسيد : أَنه قَالَ البنِ

صلَّى اُهللا علَيه } ، فَقَالَ ابن عمر : يا ابن أَخي ، إِنَّ رسولَ اِهللا لَيس علَيكُم جناح أَنْ تقْصروا من الصالَة إِنْ خفْتمعز وجلَّ : {
لَّمسا  ونلَّمالَّلٌ فَعض نحنا وانأَتثيعفَرِ قَالَ الشي السنِ فيتكْعر لِّيصا أَنْ ننرلَّ أَمجو زع ا أَنَّ اللَّهنلَّما عيمكَانَ ، فَكَانَ فو : ي

 الزهرِي يحدثُ بِهذَا الْحديث ، عن عبد اِهللا بنِ أَبِي بكْرٍ.
 
457. ...Rəvayət edilir ki, Umeyyə ibn Abdullah ibn Xalid ibn Useyd � İbn 
Ömərə � dedi: “Namaz necə qısaldılır? Həqiqətən, Allah � buyurur: 
“...qorxarsınızsa, namazı qısaltmanıza görə sizə günah gəlməz”. (ən-Nisa, 
101). İbn Ömər dedi: “Həqiqətən, Allah Elçisi � bizim yanımıza gəldikdə 
biz azmış bir qövm idik. O, bizi öyrətdi. Həqiqətən, Allah � bizə səfərdə 
olduqda namazları iki rükət qılmağı əmr etdi”. 
 

٤ - لةاللَّيمِ ووي الْيف تفُرِض كَم ابب 
4-cü fəsil: Gecə və gündüz neçə namaz fərz olunub? 

 
٤٥٨ - م نةُ ، عبيا قُتنربولِأَخسلٌ إِلَى رجاَء رقُولُ : جاِهللا ي ديبع نةَ بطَلْح عمس هأَن ، أَبِيه نلٍ ، عيهأَبِي س نع ، كلَّى اِهللا  الص

لَّمسو هلَياُهللا ع قُولُ حا يم مفْهالَ نو هتوص وِيد عمسأْسِ نالر رثَائ دجلِ نأَه نم الَمِ فَقَالَ لَهنِ اِإلسأَلُ عسي وا ، فَإِذَا هنى دت
الَ : : خمس صلَوات في الْيومِ واللَّيلَة . قَالَ : هلْ علَي غَيرهن ؟ قَالَ : الَ . إِالَّ أَنْ تطَّوع . قَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمرسولُ اِهللا 
هش اميصولُ اِهللا وسر لَه ذَكَرو . عطَّو؟ قَالَ : الَ . إِالَّ أَنْ ت هرغَي لَيلْ عانَ . قَالَ : هضمرِ رلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عكَاةَ . قَالَ :  صالز

هلُ وجالر ربفَأَد . عطَّوا ؟ قَالَ : الَ . إِالَّ أَنْ تهرغَي لَيلْ عولُ اِهللا هسقَالَ ر . هنم قُصالَ أَنذَا ولَى هع الَ أَزِيد اللَّهقُولُ : وي و
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص .قدإِنْ ص أَفْلَح : 

 
458. ...Rəvayət edilir ki, Talha ibn Ubeydullah � demişdir: “Allah Elçisinin � 
yanına Nəcd əhlindən olan bir kişi gəldi. Onun saçı dağınıq idi. Onun səsi 
çox xırıltılı olduğuna görə biz onu başa düşmürdük. O, İslam haqqında 
soruşurdu. Allah Elçisi � ona dedi: “Gündüz və gecə beş namaz (fərz 
edilmişdir)”. O dedi: “Mənim üzərimə bundan başqa bir şey buyurulub-
mu?” Peyğəmbər � dedi: “Xeyr, nafilə1 namaz qılmağın istisnadır”. Sonra 
dedi: “Ramazan ayını oruc tutmaq”. Kişi dedi: “Mənim üzərimə bundan 
başqa bir şey buyurulubmu?” Peyğəmbər � dedi: “Xeyr, könüllü olaraq 
oruc tutmağın istisnadır”. Sonra Allah Elçisi � ona zəkat haqda dedi. Kişi 

                                                      
1 Nafilə - əlavə namaz, oruc, zəkat və digər ibadətlər. 
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dedi: “Mənim üzərimə bundan başqa bir şey buyurulubmu?” Peyğəmbər � 
dedi: “Xeyr, könüllü olaraq sədəqə verməyin istisnadır”. Kişi dönüb dedi: 
“Allaha and olsun ki, buna heç nə əlavə etməyəcəm və bundan heç nə 
əskiltməyəcəm”. Allah Elçisi � dedi: “Sözünə sadiq olsa, xilas olacaq”. 
 

صلَّى : سأَلَ رجلٌ رسولَ اِهللا  أَخبرنا قُتيبةُ ، قَالَ : حدثَنا نوح بن قَيسٍ ، عن خالد بنِ قَيسٍ ، عن قَتادةَ ، عن أَنسٍ قَالَ - ٤٥۹
لَّمسو هلَياُهللا ع فَقَالَ : يلَى عع اللَّه ضر؟ قَالَ : افْت اتلَونِ الصم هادبلَى علَّ عجو زع اللَّه ضرولَ اِهللا ، كَمِ افْتسا ر اتلَوص هادب

عباده صلَوات خمسا . فَحلَف الرجلُ الَ يزِيد  خمسا . قَالَ : يا رسولَ اِهللا ، هلْ قَبلَهن أَو بعدهن شيئًا ؟ قَالَ : افْترض اللَّه علَى
 : إِنْ صدق لَيدخلَن الْجنةَ. صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمعلَيه شيئًا والَ ينقُص منه شيئًا . قَالَ رسولُ اِهللا 

 
459. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Bir kişi Allah Elçisindən � 
soruşdu: “Ey Allahın Elçisi, Allah � qullarına neçə namazı fərz edib?” O 
dedi: “Allah qullarına beş namazı fərz edib”. Kişi dedi: “Ey Allahın Elçisi, 
onlardan qabaq və sonra bir şey varmı?” O dedi: “Allah qullarının üzərinə 
beş namazı fərz edib”. Həmin kişi bunun üzərinə heç bir şey artır-
mayacağına və bundan heç bir şey əskiltməyəcəyinə and içdi. Peyğəmbər � 
dedi: “Əgər sözünə sadiq qalarsa, Cənnətə girəcək”. 
 

 باب الْبيعة علَى الصلَوات الْخمسِ - ٥
5-ci fəsil: Beş namazı qılmaq üçün beyət etmək 

 
يعةَ بنِ يزِيد ، عن أَبِي إِدرِيس أَخبرنا عمرو بن منصورٍ ، حدثَنا أَبو مسهِرٍ ، قَالَ : حدثَنا سعيد بن عبد الْعزِيزِ ، عن ربِ - ٤٦٠

صلَّى : أَخبرنِي الْحبِيب اَألمني عوف بن مالك اَألشجعي ، قَالَ : كُنا عند رسولِ اِهللا  الْخوالَنِي ، عن أَبِي مسلمٍ الْخوالَنِي قَالَ
لَّمسو هلَيولَ اِهللا  اُهللا عسونَ رايِعبفَقَالَ : أَالَ تلَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع؟  ص-  اترا ثَالَثَ مهددفَر- ا فَقَدا : يفَقُلْن اهنعايا فَبنيدا أَينم

وات الْخمسِ ، وأَسر كَلمةً خفيةً أَنْ الَ رسولَ اِهللا ، قَد بايعناك فَعالَم ؟ قَالَ : علَى أَنْ تعبدوا اللَّه والَ تشرِكُوا بِه شيئًا ، والصلَ
يش اسأَلُوا النسئًا.ت 

 
460. ...Rəvayət edilir ki, sevimli və əmin adam olan Auf ibn Malik əl-Əşcəi � 
demişdir: “Biz Allah Elçisinin � yanında idik. O dedi: “Siz Allah Elçisinə � 
beyət etmirsinizmi?”- bunu üç dəfə təkrar etdi. Biz əllərimizi ona yaxınlaş-
dırdıq və ona beyət etdik, sonra isə dedik: “Ey Allahın Elçisi, biz nəyin 
üzərinə sənə beyət etdik?” O dedi: “Siz Allaha ibadət edib Ona heç bir şeyi 
şərik qoşmayacağınıza və beş vaxt namaz qılacağınıza beyət etdiniz”. 
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Həmçinin gizli bir kəlam da dedi: “İnsanlardan heç bir şey istəməyəcək-
siniz”. 
 

 باب الْمحافَظَة علَى الصلَوات الْخمسِ - ٦
6-cı fəsil: Beş namazı qorumaq (namazlarda davamiyyətli olmaq) 

 
نَ ، عنِ ابنِ محيرِيزٍ ، أَنَّ رجالً من بنِي أَخبرنا قُتيبةُ ، عن مالك ، عن يحيى بنِ سعيد ، عن محمد بنِ يحيى بنِ حبا - ٤٦١

خقَالَ الْم . اجِبو رقُولُ الْوِتي دمحا مى أَبكْنامِ يالً بِالشجر عمس : جِيدخى الْمعدةَ ياننك تامنِ الصةَ بادبإِلَى ع تحفَر : جِيد
وهو لَه تضرتفَاع تعمس دمحو مأَب ةُ : كَذَبادبفَقَالَ ع : دمحو مي قَالَ أَببِالَّذ هتربفَأَخ جِدسإِلَى الْم حائولَ اِهللا رسلَّى اُهللا  رص

لَّمسو هلَيع اَء بِهِنج نم ادبلَى الْعع اللَّه نهبكَت اتلَوص سمقُولُ : خي  دهاِهللا ع دنع كَانَ لَه قِّهِنفَافًا بِحختئًا اسيش نهنم عيضي لَم
 أَدخلَه الْجنةَ. أَنْ يدخلَه الْجنةَ ، ومن لَم يأْت بِهِن فَلَيس لَه عند اِهللا عهد إِنْ شاَء عذَّبه ، وإِنْ شاَء

 
461. ...İbn Muheyriz � Bəni Kinanə tayfasından olan əl-Muxdəci adı ilə 
çağırılan bir kişidən rəvayət edir ki, Şamdan olan Əbu Muhəmməd kunyəli 
bir kişinin: “Vitr namazı vacibdir”- dediyini eşitdi. əl-Muxdəci dedi: “Mən 
Ubadə ibn əs-Samitin yanına getdim. O da məscidə gedirdi. Əbu 
Muhəmmədin dediyini ona xəbər verdim. Ubadə dedi: “Əbu Muhəmməd 
yalan söyləyir. Mən Allah Elçisinin � belə buyurduğunu eşitmişəm: “Allah 
qullarına beş namazı fərz etmişdir. Kim onları qılsa, onları zay etməsə və 
onların haqlarını əskiltməsə, onun üçün Allah qatında Cənnətə daxil olması 
üçün bir əhd olar. Kim də onlarsız gələrsə, Allah qatında onun üçün heç bir 
əhd yoxdur. İstəsə, əzab verər, istəsə, Cənnətə daxil edər”. 
  

 فَضلُ الصلَوات الْخمسِ - ٧
7-ci fəsil: Beş namazın fəziləti 

 
٤٦٢ - أَبِي س نع ، يماهرنِ إِبب دمحم نع ، ادنِ الْهنِ ابثُ ، عا اللَّيثَندةُ ، قَالَ : حبيا قُتنربولَ أَخسةَ ، أَنَّ رريرأَبِي ه نةَ ، علَم
بِ أَحدكُم يغتِسلُ منه كُلَّ يومٍ خمس مرات هلْ يبقَى من درنِه شيٌء ؟ قَالُوا : قَالَ : أَرأَيتم لَو أَنَّ نهرا بِبا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّماِهللا 

يئًا، قَالَ: فَذَلك مثْلُ الَ يبقى من درنِه ش الَ يبقَى من درنِه شيٌء . قَالَ : فَكَذَلك مثَلُ الصلَوات الْخمسِ يمحو اللَّه بِهِن الْخطَايا.
  .الصلَوات الْخمسِ، يمحو اللَّه بِها الْخطَايا

 
462. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Bir 
deyin görüm, əgər sizdən birinizin qapısının önündən çay axsaydı, o da 
hər gün bu çayda beş dəfə yuyunsaydı, onun (bədənində olan) çirkabından 
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bir şey qalardımı?” Səhabələr: “Onun (bədənindəki) çirkabından heç nə 
qalmazdı”- deyə cavab verdikdə Allah Elçisi � buyurdu: “Beş vaxt qılınan 
namazların məsəli də buna bənzəyir. Belə ki, Allah bununla günahları 
silir!” 
 

٨ - الَةالص ارِكي تكْمِ فالْح ابب 
8-ci fəsil: Namazı tərk etməyin hökmü 

 
٤٦٣ - دبع نع ، داقو ننِ بيسنِ الْحى ، عوسم نلُ با الْفَضنربقَالَ : أَخ ثيرح نب نيسا الْحنربأَخ ةَ ، عديرنِ بقَالَ اِهللا ب أَبِيه ن

 : إِنَّ الْعهد الَّذي بيننا وبينهمِ الصالَةُ ، فَمن تركَها فَقَد كَفَر صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: قَالَ رسولُ اِهللا 
 
463. ...Abdullah ibn Bureydə atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: 
“Allah Elçisi � buyurdu: “Bizimlə onlar arasında əhd namazdır. Kim onu 
tərk etsə, artıq küfr etmiş olur”.1 
 

٤٦٤ -  نرِ ، عيبأَبِي الز نجٍ ، عيرنِ جنِ ابةَ ، عبِيعر نب دمحا مثَندبٍ ، حرح نب دما أَحنربولُ اِهللاأَخسابِرٍ قَالَ : قَالَ رلَّى  جص
لَّمسو هلَياُهللا ع .الَةالص كرالْكُفْرِ إِالَّ ت نيبو دبالْع نيب سلَي : 

 
464. ...Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Bəndə ilə küfr arasında yalnız namazı tərk etmək durur”. 
 

۹ - حالْم اببالَةلَى الصع ةباس 
9-cu fəsil: Namaz haqda hesaba çəkilmək 

 
٤٦٥ - ع ، امما هثَندقَالَ : ح ، اززيلَ الْخاعمإِس ناب وونُ هارا هثَندقَالَ : ح ، داوو دا أَبنربأَخ ننِ ، عسنِ الْحةَ ، عادقَت ن

نِ قَبِيصب ثيرةَحريرإِلَى أَبِي ه تلَسا ، فَجحالا صيسلي جل رسي ماللَّه : ةَ قَالَ : قُلْتيندالْم تمقَالَ : ةَ قَالَ : قَد هنع اللَّه يضر 
لَعلَّ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمبِحديث سمعته من رسولِ اِهللا فَقُلْت إِني دعوت اللَّه عز وجلَّ أَنْ ييسر لي جليسا صالحا ، فَحدثْنِي 

فَقَد أَفْلَح يقُولُ : إِنَّ أَولَ ما يحاسب بِه الْعبد بِصالَته ، فَإِنْ صلَحت  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمأَنْ ينفَعنِي بِه قَالَ : سمعت رسولَ اِهللا 

                                                      
1 Burada küfr etmək ümumi mənada olub, müəyyən şəxslərə şamil edilmir. Belə ki, müəyyən 
bir müsəlman küfr etdikdə şərtlər və maneələr aradan qaldırılmadan onu kafirlikdə ittiham 
etmək olmaz. Həmçinin namazın vacibliyini inkar etmədən səhlənkarlıqdan namaz qılmayan 
kafir olmur. Əksər alimlərin rəyinə görə bu küfr İslam dinindən çıxarmayan küfrdür, yəni 
böyük günahdır. 
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والر نم ةَ أَوادكَالَمِ قَت نذَا مرِي هالَ أَد : اممقَالَ ه ِسرخو ابخ فَقَد تدإِنْ فَسو ، حجأَنٌء ويش هتفَرِيض نم قَصتان فَإِن : ةاي
 خالَفَه أَبو الْعوامِ ه ما نقَص من الْفَرِيضة ، ثُم يكُونُ سائر عمله علَى نحوِ ذَلك ..قَالَ : انظُروا , هلْ لعبدي من تطَوعٍ , فَيكَملُ بِ

 

465. ...Rəvayət edilir ki, Hureys ibn Qabisa � demişdir: “Mədinəyə gəlib 
Allaha dua etdim ki, mənə əməlisaleh bir yoldaş yetirsin. Sonra Əbu 
Hureyra ilə rastlaşıb onun yanında oturdum və dedim: “Mən Allahdan 
özümə əməlisaleh yoldaş yetirməsini dilədim. Mənə Allah Elçisindən � 
eşitdiyin bir hədis danış. Ola bilsin ki, Allah bu hədislə məni faydalan-
dırsın”. Əbu Hureyra dedi: “Mən Allah Elçisinin � belə dediyini eşitdim: 
“Bəndənin ilk hesaba çəkiləcəyi şey namazıdır. Əgər namazları qayda-
sında olsa, uğur qazanar və nicat tapar. Əgər namazları qaydasında olma-
sa, ziyana uğrayar”. Həmməm dedi: “Mən bu sözün Qatədənin və ya 
rəvayətdən olan söz olduğunu bilmirəm: “Əgər fərz namazlarından bir şey 
əskik olsa, deyər: “Baxın, qulumun nafilə namazları varmı?” Beləliklə, 
nafilələrlə fərzlərindən əskik olanı tamamlanacaq. Sonra digər əməlləri də 
bu cür hesaba çəkiləcək”. 
 

٤٦٦ - و دا أَبنربينِأَخدالْم نب يلع بقَالَ : كَت ونمينِ مب ادنِ زِيب انيب ننِي ابعي ، بيعا شثَندقَالَ : ح ، دا اونربقَالَ : أَخ هنع ي
قَالَ : إِنَّ أَولَ ما يحاسب بِه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمأَنَّ النبِي  أَبو الْعوامِ ، عن قَتادةَ ، عنِ الْحسنِ ، عن أَبِي رافعٍ ، عن أَبِي هريرةَ :

من تطَوعٍ . قَالَ : انظُروا هلْ تجِدونَ لَه الْعبد يوم الْقيامة صالَته ، فَإِنْ وجِدت تامةً كُتبت تامةً ، وإِنْ كَانَ انتقص منها شيٌء 
.كبِ ذَلسلَى حرِي عجالِ تماَألع رائس ثُم ، هعطَوت نم ةفَرِيض نم عيا ضم لُ لَهكَمي 

 
466. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Qiya-
mət günü bəndənin ilk hesaba çəkiləcəyi şey namazıdır. Əgər namazları 
tam olsa, tam olaraq yazılar. Əgər bir şey əskik olsa, deyər: “Baxın, 
qulumun nafilə namazları varmı?” Beləliklə, nafilələrlə fərzlərindən əskik 
olanı tamamlanacaq. Sonra digər əməlləri də bu cür hesaba çəkiləcək”.  

يسٍ ، عن يحيى بنِ يعمُر إِسحاق بن إِبراهيم ، حدثَنا النضر بن شميلٍ ، حدثَنا حماد بن سلَمةَ ، عنِ اَألزرقِ بنِ قَأَخبرنا  - ٤٦٧
ا يحاسب بِه الْعبد صالَته ، فَإِنْ كَانَ أَكْملَها وإِالَّ قَالَ اللَّه عز قَالَ : أَولُ م صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، عن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ اِهللا 

 وجلَّ : انظُروا لعبدي من تطَوعٍ ، فَإِنْ وجِد لَه تطَوع . قَالَ : أَكْملُوا بِه الْفَرِيضةَ.
 
467. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Bən-
dənin ilk hesaba çəkiləcəyi şey namazıdır. Namazları tam olsa tamdır, əks 
təqdirdə Allah � buyurar: “Baxın, qulumun nafilə namazları varmı?” 
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Əgər nafilələri varsa, fərzlərindən əskik olanı tamamlanar. Fərzləri kamil 
edin!” 
 

 باب ثَوابِ من أَقَام الصالَةَ - ١٠
10-cu fəsil: Namaz qılanın qazanacağı savab 

 
عبد اِهللا  ، حدثَنا محمد بن عثْمانَ بنِأَخبرنا محمد بن عثْمانَ بنِ أَبِي صفْوانَ الثَّقَفي ، حدثَنا بهز بن أَسد ، حدثَنا شعبةُ  - ٤٦٨

 قَالَ : يا رسولَ اِهللا ، أَخبِرنِي بِعملٍ ، وأَبوه عثْمانُ بن عبد اِهللا أَنهما سمعا موسى بن طَلْحةَ يحدثُ ، عن أَبِي أَيوب ، أَنَّ رجالً
: تعبد اللَّه والَ تشرِك بِه شيئًا ، وتقيم الصالَةَ ، وتؤتي الزكَاةَ ، وتصلَ  ه وسلَّمصلَّى اُهللا علَييدخلُنِي الْجنةَ ؟ فَقَالَ رسولُ اِهللا 

.هلَتاحلَى ركَانَ ع ها كَأَنهذَر محالر 

 
468. ...Əbu Əyyub � rəvayət edir ki, bir kişi belə dedi: “Ey Allahın Elçisi, 
mənə məni Cənnətə salacaq əməl haqda xəbər ver”. Allah Elçisi � 
buyurdu: “Allaha ibadət et, Ona heç nəyi şərik qoşma, namaz qıl, zəkat ver 
və qohumluq əlaqələrini saxla!” 
 

 باب عدد صالَة الظُّهرِ في احلَضرِ - ١١
11-ci fəsil: Bir yerdə daimi yaşayan adamın yaşadığı yerdə Zöhr namazının 

rükətlərinin sayı 
 

صلَّى اُهللا علَيه الَ : صلَّيت مع النبِي أَخبرنا قُتيبةُ ، حدثَنا سفْيانُ ، عنِ ابنِ الْمنكَدرِ ، وإِبراهيم بنِ ميسرةَ ، سمعا أَنسا قَ - ٤٦۹
لَّمسو رنِ. الظُّهيتكْعر رصالْع فَةلَيي الْحبِذا وعبأَر ةيندبِالْم 

 

469. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Peyğəmbərlə � birlikdə Zöhr 
namazını Mədinədə dörd rükət, Əsr namazını isə Zul-Huleyfədə iki rükət 
olaraq qıldım”. 
 

 ظُّهرِ في السفَرِباب صالَة ال - ١٢
12-ci fəsil: Səfərdə Zöhr namazı 

 
نا شعبةُ ، عنِ الْحكَمِ بنِ عتيبةَ قَالَ أَخبرنا محمد بن الْمثَنى ومحمد بن بشارٍ قَاالَ : حدثَنا محمد بن جعفَرٍ ، قَالَ : حدثَ - ٤٧٠

فَتوضأَ وصلَّى الظُّهر  -قَالَ ابن الْمثَنى إِلَى الْبطْحاِء  -بِالْهاجِرة  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمجحيفَةَ قَالَ : خرج رسولُ اِهللا  : سمعت أَبا
 ركْعتينِ والْعصر ركْعتينِ وبين يديه عنزةٌ.
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470. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Cuheyfə � demişdir: “Allah Elçisi � günorta 
vaxtı çıxdı. İbn Musənnə dedi ki, Bəthə adlı yerə gələn kimi dəstəmaz alıb 
Zöhr və Əsr namazlarını iki rükət qıldı. Bu əsnada öz əsasını qarşısına 
sütrə kimi qoymuşdu”. 
 

 باب فَضلِ صالَة الْعصرِ - ١٣
13-cü fəsil: Əsr namazının fəziləti 

 
٤٧١ - الْبو دالأَبِي خ نابو رعسا مثَندقَالَ : ح ، يعكا وثَندالَنَ ، قَالَ : حغَي نب ودمحا منربأَخ مكُلُّه رِيتخأَبِي الْب نب رِيتخ

ارمنِ عكْرِ بأَبِي ب نم وهعمولَ اِهللا سسر تعمقَالَ : س أَبِيه نع ، يةَ الثَّقَفبيونِ رةَ بلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  نم ارالن جلي قُولُ : لَني
 صلَّى قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ غُروبِها.

 

471. ...Əbu Bəkr ibn Umara ibn Ruveybə əs-Səqafi atasının � belə dediyini 
rəvayət edir: “Mən Allah Elçisinin � belə buyurduğunu eşitdim: “Günəş 
doğmazdan və batmazdan əvvəl namaz qılan kimsə Cəhənnəm oduna 
girməz!” 
 

 باب الْمحافَظَة علَى صالَة الْعصرِ - ١٤
14-cü fəsil: Əsr namazını qorumaq (vaxtında qılmaq) 

 
صلَّى اُهللا ى عائشةَ زوجِ النبِي أَخبرنا قُتيبةُ ، عن مالك ، عن زيد بنِ أَسلَم ، عنِ الْقَعقَاعِ بنِ حكيمٍ ، عن أَبِي يونس مولَ - ٤٧٢

لَّمسو هلَيع حصا ملَه بةُ أَنْ أَكْتشائنِي عترقَالَ : أَم الَةالصو اتلَولَى الصظُوا عافي {حنةَ فَآذاآلي هذه تلَغإِذَا ب : فًا فَقَالَت
الَةصطَى وسالْو الَةالصو اتلَولَى الصظُوا عافح لَيع لَتا فَأَمهتا آذَنهتلَغا بطَى} فَلَمسقَ الْو لَّهوا لقُومرِ وصالْع : قَالَت ثُم نيانِت

 .صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمسمعتها من رسولِ اِهللا 
 
472. ...Rəvayət edilir ki, Peyğəmbərin � zövcəsi Aişənin � azad etdiyi 
kölə Əbu Yunus demişdir: “Aişə mənə Quranı köçürtməyi əmr etdi və 
dedi: “Namazları və (günortadan sonrakı) orta namazı qoruyun“ (əl-
Bəqərə, 238) bu ayəyə çatdıqda məni çağırarsan”. Mən də bu ayəyə çatıb 
onu çağırdıqda o, mənə dedi: “Namazları və (günortadan sonrakı) orta 
namazı – Əsr namazını qoruyun və Allah qarşısında mütiliklə durun”. 
Sonra dedi: “Mən Allah Elçisinin � belə buyurduğunu eşitmişəm”. 
 

، عن أَبِي حسانَ ، عن عبِيدةَ ، عن أَخبرنا محمد بن عبد اَألعلَى ، حدثَنا خالد ، قَالَ : حدثَنا شعبةُ قَالَ : أَخبرنِي قَتادةُ  - ٤٧٣
ع اللَّه يضر يلع بِينِ النع ، هنلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص .سمالش تبى غَرتطَى حسالْو الَةنِ الصا علُونغقَالَ : ش 
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473. ...Əli � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: “(Düşmən 
ordusu) bizi günəş batana qədər orta namazdan yayındırdı”. 
 

 باب من ترك صالَةَ الْعصرِ - ١٥
15-ci fəsil: Əsr namazını tərk edən 

 
٤٧٤ - ريٍ ، عأَبِي كَث نى بيحثَنِي يدامٍ قَالَ : حشه نى ، عيحثَنِي يدح ، يدعس ناِهللا ب ديبا عنربو أَخثَنِي أَبدةَ قَالَ : حالَبأَبِي ق ن

قَالَ : من ترك صالَةَ  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمالْمليحِ قَالَ : كُنا مع بريدةَ في يومٍ ذي غَيمٍ فَقَالَ : بكِّروا بِالصالَة ؛ فَإِنَّ رسولَ اِهللا 
.لُهمبِطَ عح رِ فَقَدصالْع 

 
474. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Məlih � demişdir: “Bir dəfə buludlu bir 
gündə Bureydə ilə birlikdə idik. O dedi: “Namazı tezləşdirin, çünki Allah 
Elçisi � belə buyurmuşdur: “Kim Əsr namazını tərk edərsə, artıq, əməli 
puç olar”. 
 

 باب عدد صالَة الْعصرِ في الْحضرِ - ١٦
16-cı fəsil: Daimi yaşayış yerində yaşayanın qıldığı Əsr namazının 

rükətlərinin sayı 
 

٤٧٥ - يدلنِ الْواذَانَ ، عز نب ورصنا منربأَخ ، ميشا هثَندقَالَ : ح ، يماهرإِب نب قُوبعا ينربيقِ  أَخدأَبِي الص نمٍ ، علسنِ مب
نع ، اجِيولِ اِهللا  النسر اميق رزحا نقَالَ : كُن رِيدالْخ يدعأَبِي سلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي  صف هاميا قنرزرِ ، فَحصالْعرِ وي الظُّهف

، وفي اُألخريينِ علَى النصف من ذَلك ، وحزرنا قيامه في الظُّهرِ قَدر ثَالَثني آيةً قَدر سورة السجدة في الركْعتينِ اُألولَيينِ 
كْعي الرف هاميا قنرزحرِ ، والظُّه ننِ مييررِ اُألخلَى قَدرِ عصالْع ننِ مينِ اُألولَييتكْعالرفصلَى النرِ عصالْع ننِ مييرنِ اُألخيت  نم

.كذَل 
 
475. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Biz Allah Elçisinin 
� Zöhr və Əsr namazlarında qiyamda nə qədər ayə oxuduğunu təxmin 
edirdik. Zöhr namazının qiyamının ilk iki rükətində otuz ayə - əs-Səcdə 
surəsi qədər, axırıncı iki rükətində isə bunun yarısı qədər ayə oxuduğunu 
təxmin edirdik. Əsr namazının ilk iki rükətinin qiyamında Zöhr namazının 
axır iki rükətindəki qədər, Əsr namazının axırıncı iki rükətində isə bunun 
yarısı qədər ayə oxuduğunu təxmin edirdik”.  
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٤٧٦ - رباذَانَ ،أَخنِ زورِ بصنم نةَ ، عانوأَبِي ع نع ، كاربالْم ناِهللا ب دبا عنربرٍ ، أَخصن نب ديوا سن  نرٍ ، عأَبِي بِش يدلنِ الْوع
يقُوم في الظُّهرِ فَيقْرأُ قَدر ثَالَثني آيةً في كُلِّ  علَيه وسلَّم صلَّى اُهللاأَبِي الْمتوكِّلِ ، عن أَبِي سعيد الْخدرِي قَالَ : كَانَ رسولُ اِهللا 

 ركْعة ، ثُم يقُوم في الْعصرِ في الركْعتينِ اُألولَيينِ قَدر خمس عشرةَ آيةً.
 

476. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Allah Elçisi � 
Zöhr namazının hər rükətində otuza qədər ayə oxuyardı. Sonra Əsr 
namazının ilk iki rükətində on beşə qədər ayə oxuyardı”. 
 

 باب صالَة الْعصرِ في السفَرِ - ١٧
17-ci fəsil: Səfərdə Əsr namazı 

 
٤٧٧ - ثَندةُ ، قَالَ : حبيا قُتنربأَخ بِيأَنَّ الن ، كالنِ مسِ بأَن نةَ ، عالَبأَبِي ق نع ، وبأَي نع ، ادما حلَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَّى  صص

 الظُّهر بِالْمدينة أَربعا ، وصلَّى الْعصر بِذي الْحلَيفَة ركْعتينِ.
 
477. ...Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � Mədinədə olarkən 
Zöhr namazını dörd, Zul-Huleyfədə isə Əsr namazını iki rükət qıldı. 
 

٤٧٨ - حٍ ، قَالَ : حيرنِ شةَ بويح نع ، كاربالْم ناِهللا ب دبا عنربرٍ قَالَ : أَخصن نب ديوا سنربفَأَخعا جثَند اكرةَ ، أَنَّ عبِيعر نب ر
يقُولُ : من فَاتته صالَةُ الْعصرِ فَكَأَنما وتر  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمبن مالك حدثَه ، أَنَّ نوفَلَ بن معاوِيةَ حدثَه أَنه سمع رسولَ اِهللا 

يقُولُ : من فَاتته صالَةُ الْعصرِ فَكَأَنما  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمك : وأَخبرنِي عبد اِهللا بن عمر أَنه سمع رسولَ اِهللا أَهلَه ومالَه قَالَ عرا
.الَهمو لَهأَه رتبِيبٍ... وأَبِي ح نب زِيدي الَفَهخ  

 
478. ...Rəvayət edilir ki, Nəufəl ibn Muaviyə � Allah Elçisinin � belə 
buyurduğunu eşitmişdir: “Kim Əsr namazını qılmazsa, sanki ailəsini və 
malını itirmiş kimidir”. Hədisin ravilərindən biri olan İrak dedi: “Abdullah 
ibn Ömər mənə xəbər verdi ki, o, Allah Elçisinin � belə buyurduğunu 
eşitmişdir: “Kim Əsr namazını qılmazsa, sanki ailəsini və malını itirmiş 
kimidir”. 
  

٤٧۹ - كالنِ مب اكرع نبِيبٍ ، عنِ أَبِي حب زِيدي نثُ ، عا اللَّيثَندةُ ، حغْبز ادمح نى بيسا عنربأَخفَلَ بوأَنَّ ن ، هلَغب هةَ  أَناوِيعم ن
يقُولُ : من الصالَة صالَةٌ من فَاتته فَكَأَنما وتر أَهلَه ومالَه . قَالَ ابن عمر : سمعت  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمقَالَ : سمعت رسولَ اِهللا 

 خالَفَه محمد بن إِسحاق ي صالَةُ الْعصرِ.يقُولُ : ه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمرسولَ اِهللا 
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479. ...Rəvayət edilir ki, Nəufəl ibn Muaviyə � demişdir: “Mən Allah 
Elçisinin � belə buyurduğunu eşitdim: “Namazların içində elə namaz var 
ki, bu namazı ötürən sanki ailəsini və malını itirmiş olur”. İbn Ömər dedi: 
“Mən Allah Elçisinin � belə buyurduğunu eşitdim: “Bu, Əsr namazıdır”. 
 

٤٧٠ - نا أَبِي ، عثَندي ، قَالَ : حمثَنِي عدقَالَ ح دعنِ سب يماهرنِ إِبب دعس ناِهللا ب ديبا عنربقَالَ : أَخ اقحنِ إِسب دمحثَنِي  مدح
فَات نالَةٌ مقُولُ : صةَ ياوِيعم نفَلَ بون تعمقَالَ : س كالنِ مب اكرع نبِيبٍ ، عأَبِي ح نب زِيدي نقَالَ اب الَهمو لَهأَه رتا ومفَكَأَن هت

 ي صالَةُ الْعصرِ.ه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمعمر : قَالَ رسولُ اِهللا 

 
480. ...Rəvayət edilir ki, İrak ibn Malik � demişdir: “Mən Nəufəl ibn 
Muaviyənin belə dediyini eşitdim: “Bir namaz var ki, onu ötürən ailəsini 
və malını itirən kimidir”. İbn Ömər dedi: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Bu, Əsr namazıdır”. 
 

 باب صالَة الْمغرِبِ - ١٨
18-ci fəsil: Məğrib namazı 

 
هيلٍ قَالَ : رأَيت سعيد بن جبيرٍ أَخبرنا محمد بن عبد اَألعلَى ، قَالَ : حدثَنا خالد ، قَالَ : حدثَنا شعبةُ ، عن سلَمةَ بنِ كُ - ٤٨١

عٍ أَقَاممبِج ع نأَنَّ اب ذَكَر نِ ، ثُميتكْعاَء رشنِي الْععلَّى يفَص أَقَام ثُم ، اتكَعثَالَثَ ر رِبغلَّى الْمي فَصف كثْلَ ذَلم بِهِم عنص رم
 لَ ذَلك في ذَلك الْمكَان.صنع مثْ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمذَلك الْمكَان ، وذَكَر أَنَّ رسولَ اِهللا 

 

481. ...Rəvayət edilir ki, Sələmə ibn Kuheyl � demişdir: “Səid ibn 
Cubeyrin namazları birləşdirərək Məğrib namazını üç rükət, ardı ilə də İşa 
namazını iki rükət qıldığını gördüm. Sonra dedi: “Həmin bu yerdə İbn 
Ömər namazı sizinlə qıldığım kimi bizə namaz qıldırdmışdı. İbn Ömər 
bəyan etdi ki, həmin bu məkanda Allah Elçisi � də mən etdiyim kimi 
etmişdi”. 
 

 باب فَضلِ صالَة الْعشاِء - ١۹
19-cu fəsil: İşa namazının fəziləti 

 
٤٨٢ - صنِ نب يلع نب رصا ننربأَختأَع : ةَ قَالَتشائع نةَ ، عورع نع ، رِيهنِ الزع ، رمعا مثَندلَى ، قَالَ : حاَألع دبع نرٍ ، ع م

صلَّى اُهللا علَيه صبيانُ ، فَخرج رسولُ اِهللا بِالْعشاِء حتى ناداه عمر رضي اللَّه عنه : نام النساُء وال صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمرسولُ اِهللا 
لَّمسلِ  وأَه رلِّي غَيصي دأَح ذئموي كُني لَمو كُمرالَةَ غَيالص هذلِّي هصي دأَح سلَي هفَقَالَ : إِنةيندالْم 
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482. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � İşa namazını 
gecikdirdi. Ömər onu çağırıb dedi: “Artıq, qadınlar və uşaqlar yatdı”. 
Allah Elçisi � camaatın qarşısına çıxıb dedi: “Həqiqətən, bu namazı sizdən 
başqa heç kim qılmır”. Həqiqətən də, bu namazı Mədinə əhlindən başqa 
heç kim qılmırdı”. 
 

 باب صالَة الْعشاِء في السفَرِ - ٢٠
20-ci fəsil: Səfərdə İşa namazı 

 
حكَم قَالَ : صلَّى بِنا سعيد بن أَخبرنا عمرو بن يزِيد ، قَالَ : حدثَنا بهز بن أَسد ، قَالَ : حدثَنا شعبةُ قَالَ : أَخبرنِي الْ - ٤٨٣

بجأَنَّ ع ذَكَر نِ ، ثُميتكْعاَء رشلَّى الْعص ثُم ، لَّمس ثُم ، ةثَالَثًا بِإِقَام رِبغعٍ الْممرٍ بِجولَ يسأَنَّ ر ذَكَرو ، كلَ ذَلفَع رمع ناِهللا ب دب
 فَعلَ ذَلك. صلَّى اُهللا علَيه وسلَّماِهللا 

 
483. ...Rəvayət edilir ki, əl-Həkəm � demişdir: “Səid ibn Cubeyr iqamə 
verərək Məğrib namazını bizə üç rükət qıldırdı, sonra salam verdi. Sonra 
İşa namazını iki rükət qıldı. Sonra İbn Ömərin belə etdiyini xatırlatdı. 
Həmçinin Allah Elçisinin � də belə etdiyini xatırlatdı”.  
 

٤٨٤ - كُه نةُ بلَما سثَندةُ ، حبعا شثَندح ، دأَس نب زها بثَندقَالَ : ح ، زِيدي نو برما عنربرٍ أَخيبج نب يدعس تعملٍ قَالَ : سي
ى الْمغرِب ثَالَثًا ، ثُم صلَّى الْعشاَء ركْعتينِ ، ثُم قَالَ : هكَذَا رأَيت رسولَ اِهللا قَالَ : رأَيت عبد اِهللا بن عمر صلَّى بِجمعٍ فَأَقَام فَصلَّ

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص .كَانذَا الْمي هف عنصي 
 

484. ...Rəvayət edilir ki, Səid ibn Cubeyr � demişdir: “Abdullah ibn 
Öməri namazları birləşdirərək Məğrib namazını üç rükət, sonra da İşa 
namazını iki rükət qılan gördüm. Sonra o dedi: “Mən bu məkanda Allah 
Elçisinin � belə etdiyini görmüşəm”. 
 

٢١ - ةاعمالْج الَةلِ صفَض ابب 
21-ci fəsil: Camaat namazının fəziləti 

 
٤٨٥ - نربولَ اِهللا أَخسةَ ، أَنَّ رريرأَبِي ه نجِ ، عرنِ اَألعع ، ادنأَبِي الز نع ، كالم نةُ ، عبيا قُتلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ :  ص

ة الْفَجرِ وصالَة الْعصرِ ، ثُم يعرج الَّذين باتوا فيكُم فَيسأَلُهم يتعاقَبونَ فيكُم مالَئكَةٌ بِاللَّيلِ ومالَئكَةٌ بِالنهارِ ، ويجتمعونَ في صالَ
صي مهو ماهنيأَتلُّونَ وصي مهو ماهكْنرقُولُونَ : تي ؟ فَيادبع مكْترت فكَي بِهِم لَمأَع وهلُّونَ.و 
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485. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Bir 
dəstə mələk gecələr, bir dəstə mələk də gündüzlər növbə ilə sizin yanınıza 
gəlir. Onlar Sübh və Əsr namazlarında bir yerə toplanırlar. Bundan sonra 
gecəni1 sizin aranızda keçirən mələklər (səmaya) qalxır və Allah onlardan: 
“Siz Mənim qullarımı nə vəziyyətdə tərk etmisiniz?”- deyə soruşur. 
Halbuki O, qullarının (nə etdiklərini) daha yaxşı bilir. Bununla belə, onlar 
deyirlər: “Biz onları namaz qıldıqları halda tərk etdik, yanlarına gəldikdə 
də onlar namaz qılırdılar”. 
 

٤٨٦ - يدعس نع ، رِيهنِ الزع ، يديبنِ الزبٍ ، عرح نب دمحا مثَندح ، ديبع نب ريا كَثنربةَ ،  أَخريرأَبِي ه نبِ ، عيسنِ الْمب
ةُ الْجمعِ علَى صالَة أَحدكُم وحده بِخمسة وعشرِين جزًءا ، ويجتمع مالَئكَةُ قَالَ : تفْضلُ صالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمأَنَّ رسولَ اِهللا 

} مئْتوا إِنْ شؤاقْررِ والْفَج الَةي صارِ فهالنلِ وااللَّيودهشرِ كَانَ مآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجقُرو.{ 
 

486. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Birinizin camaatla qıldığı namaz tək qıldığı namazdan iyirmi beş dəfə 
üstündür. Gecə və gündüz mələkləri Sübh namazında toplanırlar. 
İstəsəniz, bu ayəni oxuyun: “Sübh çağı Quran oxu (Sübh namazını da qıl)! 
Çünki sübh çağı oxunan Quranın şahidləri olur” (əl-İsra, 78)”. 
 

قَالَ : حدثَنِي أَبو بكْرِ بن عمارةَ أََخبرنا عمرو بن علي ويعقُوب بن إِبراهيم قَاالَ : حدثَنا يحيى بن سعيد ، عن إِسماعيلَ  - ٤٨٧
ونِ رولَ اِهللا بسر تعمقَالَ : س أَبِيه نةَ ، عبيلَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَ أَنْ  صقَبسِ وملَ طُلُوعِ الشلَّى قَبص دأَح ارالن جلقُولُ : الَ يي
.برغت 

 
487. ...Əbu Bəkr ibn Umara ibn Ruveybə əs-Səqafi atasının � belə dediyini 
rəvayət edir: “Mən Allah Elçisinin � belə buyurduğunu eşitdim: “Günəş 
doğmazdan və batmazdan əvvəl namaz qılan kimsə Cəhənnəm oduna 
girməz!” 

                                                      
1 Hədisdə: “gecəni sizin aranızda keçirən mələklər”- deyildikdə, təkcə onlar deyil, habelə gün-
düzlər möminlərin arasında olub növbəsi yetişdikdən sonra səmaya qalxan mələklər də 
nəzərdə tutulur. Bu izah İbn Xuzeymənin “Səhih” əsərində (№ 322) mötəbər isnadla rəvayət 
edilən hədisdə öz təsdiqini tapmışdır. Bu hədisdə Peyğəmbər � demişdir: “…onlar Sübh 
namazında bir yerə toplandıqdan sonra gecəni sizin aranızda keçirən mələklər səmaya qalxır, 
qalanları isə sizin aranızda qalırlar, habelə Əsr namazında bir yerə toplandıqdan sonra 
gündüzü sizin aranızda keçirən mələklər səmaya qalxır, qalanları isə sizin aranızda qalırlar…” 
(Fəthul-Bəri, 2/330). 



Sunən ən-Nəsəi                                                                                       Namaz kitabı 

187 
 

٢٢ - لَةبضِ الْقفَر ابب 
22-ci fəsil: Qiblənin fərz olması 

 
نا حدثَنا يحيى بن سعيد ، حدثَنا سفْيانُ ، قَالَ : حدثَنا أَبو إِسحاق ، عنِ الْبراِء قَالَ : صلَّيأَخبرنا محمد بن بشارٍ ، قَالَ :  - ٤٨٨

 بِيالن عملَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا صرهش رشةَ ععبس ا ، أَورهش رشةَ عتسِ سقْدالْم تيب وحانُ  - نفْيس كش - .لَةبإِلَى الْق رِفصو 
 
488. ...Rəvayət edilir ki, əl-Bəra � demişdir: “Peyğəmbərlə � birlikdə 
Beytul-Məqdisə doğru on altı və ya on yeddi ay – bu, hədisin ravisi 
Sufyanın şəkkidir - namaz qıldıq, sonra qibləyə doğru döndərildik”.  
 

يا بنِ أَبِي زائدةَ ، عن أَبِي أَخبرنا محمد بن إِسماعيلَ بنِ إِبراهيم ، قَالَ : حدثَنا إِسحاق بن يوسف اَألزرق ، عن زكَرِ - ٤٨۹
الْمدينةَ ، فَصلَّى نحو بيت الْمقْدسِ ستةَ عشر شهرا ، ثُم  علَيه وسلَّم صلَّى اُهللاإِسحاق ، عنِ الْبراِء بنِ عازِبٍ قَالَ : قَدم رسولُ اِهللا 

 يبالن علَّى مكَانَ ص لٌ قَدجر رفَم ةبإِلَى الْكَع هجو هإِنلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عارِ فَقَالَ : أَ صصاَألن نمٍ ملَى قَوولَ اِهللا عسأَنَّ ر دهلَّى شص
لَّمسو هلَياُهللا ع ةبرِفُوا إِلَى الْكَعحفَان ةبإِلَى الْكَع هجو قَد 

 

489. ...Rəvayət edilir ki, əl-Bəra ibn Azib � demişdir: “Allah Elçisi � 
Mədinəyə gəldikdə Beytul-Məqdisə doğru on altı ay namaz qıldı. Sonra 
üzünü Kəbəyə doğru çevirməklə əmr edildi. Peyğəmbərlə � birlikdə 
namaz qılan bir kişi ənsardan olan bir toplumun yanından keçdikdə dedi: 
“Şahidlik edirəm ki, artıq, Allah Elçisi � (namazda) Kəbəyə doğru yönəlib, 
siz də (namazda) Kəbəyə doğru yönəlin”. 
  

٢٣ - لَةبرِ الْقالُ غَيقْبتا اسيهف وزجي يالِ الَّتالْح ابب 
23-cü fəsil: Qiblədən başqa tərəfə yönəlməyin icazəli olması halı 

 
٤۹٠ - م نارِثُ بالْححِ ورنِ السرِو بمع نب دمأَحةُ وغْبز ادمح نى بيسا عنربنِ أَخع ، اللَّفْظُ لَهو عما أَسأَنو هلَياَءةً عرنيٍ ، قكس

يسبح علَى الراحلَة قبلَ  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمابنِ وهبٍ ، عن يونس ، عنِ ابنِ شهابٍ ، عن سالمٍ ، عن أَبِيه قَالَ : كَانَ رسولُ اِهللا 
هجو ةَ. أَيوبكْتا الْمهلَيلِّي عصالَ ي هأَن را غَيهلَيع روتيو ، هجوتت 

 
490. ...Səlim atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: “Allah Elçisi � 
miniyinin üzərində miniyi getdiyi istiqamətdə nafilə və vitr namazlarını 
qılar, fərz namazlarını isə miniyi üzərində qılmazdı”. 
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٤۹١ - عا سثَندقَالَ : ح ، كلالْم دبع نى ، عيحي نى ، عثَنالْم نب دمحمو يلع نو برما عنربقَالَ أَخ رمنِ عنِ ابرٍ ، عيبج نب يد
{فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه يصلِّي علَى دابته وهو مقْبِلٌ من مكَّةَ إِلَى الْمدينة ، وفيه أُنزِلَت  وسلَّم صلَّى اُهللا علَيه: كَانَ رسولُ اِهللا 

.{اللَّه 
 

491. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Allah Elçisi � miniyinin 
üzərində üzü Məkkədən Mədinəyə yönəldiyi halda namaz qılardı. Buna 
görə bu ayə: “Məşriq də, məğrib də Allahındır! Hansı səmtə yönəlsəniz, 
Allahın Üzü orada olar” (əl-Bəqərə, 115) nazil oldu”. 
 

 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، عنِ ابنِ عمر قَالَ : كَانَ رسولُ اِهللا  أَخبرنا قُتيبةُ بن سعيد ، عن مالك ، عن عبد اِهللا بنِ دينارٍ - ٤۹٢
  ابن عمر يفْعلُ ذَلكيصلِّي علَى راحلَته في السفَرِ حيثُما توجهت بِه قَالَ مالك : قَالَ عبد اِهللا بن دينارٍ : وكَانَ

 

492. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Allah Elçisi � səfərdə 
miniyinin üzərində olduqda üzünü miniyin getdiyi istiqamətə tutub 
namaz qılardı”. Hədisin ravilərindən biri Malik dedi: “Abdullah ibn Dinar 
dedi: “İbn Ömər də belə edərdi”. 
   

 خطَأ بعد االجتهادباب استبانة الْ - ٢٤
24-cü fəsil: (Qiblənin dəyişməsi məsələsində) ictihaddan sonra xətanın 

bəlli olması  
 

٤۹٣ - بِقُب اسا النمنيقَالَ : ب رمنِ عنِ ابارٍ ، عيننِ داِهللا ب دبع نع ، كالم نةُ ، عبيا قُتنربأَخي صفَقَالَ اَء ف آت ماَءهحِ جبالص الَة
لَى الشامِ قَد أُنزِلَ علَيه اللَّيلَةَ ، وقَد أُمر أَنْ يستقْبِلَ الْكَعبةَ فَاستقْبِلُوها ، وكَانت وجوههم إِ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: إِنَّ رسولَ اِهللا 

 عبة.فَاستداروا إِلَى الْكَ
 
493. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “İnsanlar Qubə məscidin-
də Sübh namazında olarkən, bir nəfər gəlib onlara dedi: “Artıq, gecə Allah 
Elçisinə � Kəbəyə tərəf yönəlmək əmri nazil olmuşdur, siz də ona tərəf 
yönəlin!” Onların üzləri Şama tərəf olduqları halda, Kəbəyə tərəf 
çevrildilər”. 
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٦ - ابتك يتاقوالْم  
6. Namaz vaxtları kitabı 

 
  اَلْمواقيت - ١

1-ci fəsil: Namaz vaxtları 
 

:  عروةُ لَه فَقَالَ.  شيئًا الْعصر أَخر الْعزِيزِ عبد بن عمر أَنَّ ، شهابٍ ابنِ عنِ ، سعد بن اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٤۹٤
:  فَقَالَ.  عروةُ يا تقُولُ ما اعلَم:  عمر فَقَالَ ، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ إِمام فَصلَّى نزلَ قَد السالَم علَيه جِبرِيلَ إِنَّ أَما

تعمس ريشب نأَبِي ب ودعسقُولُ مي  :تعما سأَب ودعسقُولُ مي  :تعمولَ سساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ صلَ:  يزرِيلُ ننِي جِبفَأَم 
تلَّيفَص هعم ، ثُم تلَّيص هعم ، ثُم تلَّيص هعم ، ثُم صتلَّي هعم ، ثُم تلَّيص هعم بسحي هابِعبِأَص سمخ اتلَوص. 

 
494. …İbn Şihab � rəvayət edir ki, Ömər ibn Abdul-Aziz Əsr namazını 
gecikdirdikdə Urva ona dedi: “Cəbrail � Allah Elçisinə � imamlıq edib 
namaz qıldırmışdı”. Ömər dedi: “Nə dediyinə fikir ver, ey Urva!” Urva 
dedi: “Mən Bəşir ibn Əbu Məsudun belə dediyini eşitdim: “Əbu Məsud 
belə dedi: “Mən Allah Elçisinin � belə buyurduğunu eşitdim: “Cəbrail 
nazil olub mənə imamlıq etdi və biz birlikdə namaz qıldıq. Sonra 
barmaqları ilə beş namazı sayaraq – sonra birlikdə namaz qıldıq, sonra 
birlikdə namaz qıldıq, sonra birlikdə namaz qıldıq, sonra birlikdə namaz 
qıldıq”. 
 

  الظُّهرِ وقْت أَولُ - ٢
2-ci fəsil: Zöhr namazının ilk vaxtı 

 
 عن برزةَ أَبا يسأَلُ أَبِي سمعت:  قَالَ سالَمةَ بن سيار حدثَنا ، شعبةُ حدثَنا ، خالد ثَناحد ، اَألعلَى عبد بن محمد أَخبرنا - ٤۹٥
الَةولِ صساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص قُلْت  :تأَن هتعما:  قَالَ ؟ سكَم كعمةَ أَساعأَلُ أَبِي:  فَقَالَ.  السسي نع الَةولِ صساِهللا ر 

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي الَ كَانَ:  قَالَ صالبي ضعا بريِهأْخنِي - تعاَء يشإِلَى - الْع فلِ نِصالَ ، اللَّيو بحي موا النلَهالَ قَبيثَ ودالْح 
 الْمدينة أَقْصى إِلَى الرجلُ يذْهب والْعصر ، الشمس تزولُ حني الظُّهر يصلِّي كَانَ:  قَالَ ، فَسأَلْته بعد لَقيته ثُم:  شعبةُ قَالَ.  بعدها

سمالشةٌ ويح ، رِبغالْمرِي الَ وأَد نيٍ أَيح ذَكَر  .ثُم هيتلَق دعب هأَلْتكَانَ:  فَقَالَ ، فَسلِّي وصي حبالص رِفصنلُ فَيجالر ظُرنإِلَى فَي 
هجو يِسهلي جالَّذ رِفُهعي رِفُهعكَانَ قَالَ.  فَيأُ وقْرا ييهف نيتإِلَى بِالس ائَةالْم.  

 
495. …Rəvayət edilir ki, Səyyara ibn Sələmə � demişdir: “Mən atamın 
Əbu Bərzədən Allah Elçisinin � namazı haqda soruşduğunu eşitdim”. 
Mən dedim: “Sən bunu ondan eşitmisən?” O dedi: “Səni eşitdiyim kimi 
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onu da eşitmişəm”. O dedi: “Atam Allah Elçisinin � namazı haqda 
soruşmuşdu”. O dedi: “Peyğəmbər � İşa namazını gecənin yarısına qədər 
uzadardı. Həmçinin İşadan qabaq yatmağı və İşadan sonra danışmağı 
xoşlamazdı”. Hədisin ravilərindən biri Şöbə dedi: “Bundan sonra onu 
gördüm və soruşdum. O dedi: “Zöhr namazını günəşin ən hündür 
yerindən batmağa doğru meyl etdikdən sonra qılardı. Əsr namzını bir kişi 
Mədinənin ən ucqar yerinə çatdıqda günəş hələ parlaq olanda qılardı. 
Məğrib haqda nə dediyini bilmirəm”. Bundan sonra onu gördüm və 
soruşdum. O dedi: “Sübh namazını bir kişi namazdan sonra yanında 
oturan dostunun kim olduğunu bildiyi vaxtda qılardı. Namazda 
yetmişdən yüzə qədər ayə oxuyardı”. 
 

صلَّى اُهللا  اِهللا رسولَ أَنَّ ، أَنس أَخبرنِي:  قَالَ الزهرِي عنِ ، الزبيدي عنِ ، حربٍ بن محمد حدثَنا ، عبيد بن كَثري أَخبرنا - ٤۹٦
و هلَيعلَّمس جرخ نيح اغَتز سملَّى الشفَص الَةَ بِهِمرِ صالظُّه. 

 
496. ...Rəvayət edilir ki, əz-Zuhri � demişdir: “Ənəs mənə xəbər verdi ki, 
Allah Elçisi � günəş zeniti keçdiyi zaman çıxdı və Zöhr namazını qıldırdı”. 
 

 ، وهبٍ بنِ سعيد عن ، إِسحاق أَبِي عن ، زهير حدثَنا:  قَالَ ، الرحمنِ عبد بن حميد حدثَنا ، إِبراهيم بن يعقُوب أَخبرنا - ٤۹٧
نابٍ عبا:  قَالَ خنكَوولِ إِلَى شساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص راِء حضمالر ا فَلَمنكشيلَ يَألبِي ق اقحي إِسا فهجِيلعقَالَ ؟ ت  :معن. 

 
497. …Rəvayət edilir ki, Xabbab � demişdir: “Biz Allah Elçisinə � günəşin 
qızmar istisindən şikayət etdik”. Hədisin ravilərindən biri Əbu İshaqa 
deyildi: “Bu, (Zöhrün) gecikdirilməsi üçün idi?” O da: “Bəli”- dedi”. 
   

٣ - ابجِيلِ بعرِ تي الظُّهفَرِ فالس  
3-cü fəsil: Səfərdə Zöhr namazını tezləşdirmək 

 
 مالك بن أَنس سمعت:  قَالَ يالْعائذ حمزةُ حدثَنِي:  قَالَ شعبةَ عن ، سعيد بن يحيى حدثَنا ، سعيد بن اِهللا عبيد أَخبرنا - ٤۹٨
 ؟ النهارِ بِنِصف كَانت وإِنْ:  رجلٌ فَقَالَ الظُّهر يصلِّي حتى منه يرتحلْ لَم منزِالً نزلَ إِذَا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي كَانَ:  يقُولُ
  .النهارِ فبِنِص كَانت وإِنْ:  قَالَ

 
498. …Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � bir 
yerdə məskunlaşdıqda Zöhr namazını qılmadıqca oradan tərpənməzdi”. 
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Bir kişi dedi: “Hətta günün yarısı keçsə belə?” O dedi: “Hətta günün yarısı 
keçsə belə”. 
 

  الْبرد في الظُّهرِ يلُتعجِ - ٤
4-cü fəsil: Soyuq olduqda Zöhr namazını tezləşdirmək 

 
 تسمع:  قَالَ خلْدةَ أَبو دينارٍ بن خالد حدثَنا:  قَالَ ، هاشمٍ بنِي مولَى سعيد أَبو حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن اِهللا عبيد أَخبرنا - ٤۹۹
سأَن نب كالقُولَ مولُ كَانَ:  يساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عكَانَ إِذَا ص رالْح درأَب الَةإِذَا ، بِالصكَانَ و درلَ الْبجع.  

 
499. …Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � qızmar 
isti (günlərdə) namazı gecikdirər, soyuq (günlərdə) isə tezləşdirərdi”. 
 

٥ - ادررِ اِإلبإِذَا بِالظُّه دتاش رالْح  
5-ci fəsil: Qızmar isti olduqda Zöhr namazını gecikdirmək 

 
 أَبِي عن ، الرحمنِ عبد بنِ سلَمةَ وأَبِي الْمسيبِ ابنِ عنِ ، هابٍش ابنِ عنِ ، اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن قُتيبةُ أَخبرنا - ٥٠٠
 .جهنم فَيحِ من الْحر شدةَ فَإِنَّ ؛ الصالَة عنِ فَأَبرِدوا الْحر اشتد إِذَا:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ إِنَّ:  قَالَ هريرةَ

 
500. …Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Şiddətli isti olduqda namazı gecikdirin! Həqiqətən, istinin 
şiddətli olması Cəhənnəmin nəfəs almasına görədir”. 
 

 حدثَنا:  قَالَ ، يعقُوب بن إِبراهيم وأَنبأَنا أَبِي حدثَنا:  قَالَ ، حفْصٍ بن عمر حدثَنا:  الَقَ ، يعقُوب بن إِبراهيم أَخبرنا - ٥٠١
 عنِ ، أَبِي حدثَنا:  قَالَ ، غياث بنِ حفْصِ بن عمر حدثَنا:  قَالَ ، منصورٍ بن عمرو وأَنبأَنا حفْص حدثَنا:  قَالَ ، معنيٍ بن يحيى

 فَإِنَّ ، بِالظُّهرِ أَبرِدوا:  قَالَ يرفَعه موسى أَبِي عن ، قَيسٍ بنِ ثَابِت عن ، أَوسٍ بنِ يزِيد عن ، إِبراهيم عن ، اِهللا عبيد بنِ الْحسنِ
 .جهنم فَيحِ من الْحر من تجِدونَ الَّذي

 
501. … Əbu Musadan � mərfu olaraq rəvayət edilmişdir: “Zöhr namazını 
gecikdirin! Həqiqətən, istinin şiddəti Cəhənnəmin nəfəs almasına görədir”. 

  
٦ - رآخ قْترِ والظُّه  

6-cı fəsil: Zöhr namazının axır vaxtı 
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 قَالَ ، هريرةَ أَبِي عن ، سلَمةَ أَبِي عن ، عمرٍو بنِ محمد عن ، موسى بن الْفَضلُ أَنبأَنا:  قَالَ ، حريث بن ينالْحس أَخبرنا - ٥٠٢
 وصلَّى ، الْفَجر طَلَع حني الصبح فَصلَّى ، دينكُم مكُميعلِّ جاَءكُم السالَم علَيه جِبرِيلُ هذَا:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ: 

رالظُّه نيح اغَتز سمالش ، لَّى ثُمص رصالْع نيأَى حالظِّلَّ ر ثْلَهم ، لَّى ثُمص رِبغالْم نيح تبغَر سملَّ الشحو طْرمِ فائالص ، ثُم 
 ، مثْلَه الظِّلُّ كَانَ حني الظُّهر بِه صلَّى ثُم ، قَليالً أَسفَر حني الصبح بِه فَصلَّى الْغد جاَءه ثُم,  اللَّيلِ شفَق ذَهب حني عشاَءالْ صلَّى

لَّى ثُمص رصالْع نيالظِّلُّ كَانَ ح هثْلَيم ، لَّى ثُمص رِبغبِ الْمقْتو داحو نيح تبغَر سملَّ الشحو طْرمِ فائالص ، لَّى ثُماَء صشالْع 
نيح بةٌ ذَهاعس نلِ ماللَّي ، الَةُ:  قَالَ ثُما الصم نيب كالَتسِ صأَم كالَتصو موالْي. 

 
502. …Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Bu, Cəbrail � idi, sizin yanınıza dininizi öyrətməyə gəlmişdi. 
O, fəcr 1  doğana yaxın Sübh namazını qıldı. Günəş zenitdən aşağı 
düşdükdə Zöhr namazını qıldı. Sonra kölgə insanın misli qədər olduqda 
Əsr namazını qıldı. Sonra günəş batdıqda və oruc tutan iftar etdikdə 
Məğrib namazını qıldı. Sonra gecənin şəfəqi getdikdə İşa namazını qıldı. 
Səhərisi gün gəlib havanın sarımtıl olan vaxtında, hava işıqlaşanda Sübh 
namazını qıldı. Sonra kölgə insanın özü boyda olduqda Zöhr namazını 
qıldı. Sonra kölgə insanın iki misli qədər olduqda Əsr namazını qıldı. 
Sonra günəş batanda - eyni vaxtda və oruc tutanın iftar etdiyi vaxtda 
Məğrib namazını qıldı. Sonra gecənin bir saatı keçdikdə İşa namazını qıldı 
və dedi: “Namaz vaxtı sənin dünən və bu gün qıldığın namazların 
arasındadır”. 
 

 بنِ سعد اَألشجعي مالك أَبِي عن ، حميد بن عبِيدةُ حدثَنا:  قَالَ ، اَألذْرمي محمد بن اِهللا عبد الرحمنِ عبد أَبو أَخبرنا - ٥٠٣
 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ صالَة قَدر كَانَ:  قَالَ مسعود بنِ اِهللا عبد عن ، يزِيد بنِ اَألسود نِع ، مدرِك بنِ كَثريِ عن ، طَارِقٍ
ري الظُّهف فيامٍ ثَالَثَةَ الصإِلَى أَقْد ةسمامٍ خي ، أَقْدفاِء وتةَ الشسمامٍ خإِلَى أَقْد عبسامٍ ةأَقْد. 

 
503. …Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Məsud � demişdir: “Allah Elçisi � 
(Zöhr namazını) yayda kölgə üç-beş addım uzandıqda, qışda isə kölgə beş-
yeddi addım uzandıqda qılardı”. 
 

  الْعصرِ وقْت أَولُ - ٧
7-ci fəsil: Əsr namazının ilk vaxtı 

 

                                                      
1 Fəcr - dan yeri sökülən vaxt, Sübh namazının daxil olduğu vaxt. 
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 عطَاِء عن ، موسى بن سلَيمانُ حدثَنِي ، ثَور حدثَنا:  قَالَ ، الْحارِث بن اِهللا عبد حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن اِهللا عبيد أَخبرنا - ٥٠٤
 الظُّهر فَصلَّى.  معي صلِّ:  فَقَالَ ؟ الصالَة مواقيت عن اُهللا علَيه وسلَّمصلَّى  اِهللا رسولَ رجلٌ سأَلَ:  قَالَ جابِرٍ عن ، رباحٍ أَبِي بنِ

نيح اغَتز سمالش ، رصالْعو نيُء كَانَ حٍء كُلِّ فَييش ثْلَهم ، رِبغالْمو نيح تغَاب سماَء ، الششالْعو نيح غَاب فَقالَقَ.  الش 
 :لَّى ثُمص رالظُّه نيُء كَانَ حفَي انساِإلن ثْلَهم ، رصالْعو نيُء كَانَ حفَي انساِإلن هثْلَيم ، رِبغالْمو نيلَ كَانَ حيقُب ةوببفَقِ غَيالش  .
 .اللَّيلِ ثُلُث إِلَى أُرى : الْعشاِء في:  قَالَ ثُم -  الْحارِث بن اِهللا عبد قَالَ -

 
504. …Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Bir kişi Allah Elçisindən � 
namaz vaxtları haqda soruşdu. Peyğəmbər � dedi: “Mənimlə namaz qıl!” 
O, Zöhr namazını günəş zenitdən batmağa doğru meyl etdikdən sonra 
qıldı. Əsr namazını hər şeyin kölgəsi özü boyda olduqda qıldı. Məğrib 
namazını günəş batdıqda qıldı. İşa namazını şəfəq itdikdə qıldı. Sonra 
Zöhr namazını kölgə insanın özü boyda olanda qıldı və Əsr namazını da 
kölgə insanın özü boyda olanda qıldı. Məğrib namazını şəfəqin ilk 
vaxtında qıldı”. Hədisin ravilərindən biri Abdullah ibn əl-Həris dedi: 
“Sonra dedi: “İşa namazını gecənin üçdə birində qıldı”. 
 

  الْعصرِ تعجِيلُ - ٨
8-ci fəsil: Əsr namazını tezləşdirmək 

 
 صلَّى صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، عائشةَ عن ، عروةَ عن ، شهابٍ ابنِ عنِ ، اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٥٠٥
 .حجرتها من الْفَيُء يظْهرِ لَم حجرتها في والشمس الْعصرِ صالَةَ

 
505. …Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � günəş onun otağına düşərək 
otağa kölgə salmamış Əsr namazını qıldı. 
 

 أَنَّ ، أَنسٍ عن ، اِهللا عبد بن وإِسحاق الزهرِي حدثَنِي:  قَالَ مالك عن ، اِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٥٠٦
 وقَالَ.  يصلُّونَ وهم فَيأْتيهِم:  أَحدهما فَقَالَ قُباٍء إِلَى الذَّاهب يذْهب ثُم ، الْعصر يصلِّي كَانَ  علَيه وسلَّمصلَّى اُهللا اِهللا رسولَ
راآلخ  :سمالشةٌ وعفترم. 

 
506. …Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Allah Elçisi � Əsr namazını elə 
bir vaxt qılardı ki, Əsr namazından sonra Qubəyə getmək istəyən oraya 
gedib gələrdi”. Hədisin ravilərindən birinin sözünə görə: “Onlar hələ 
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namazda olanda gedib gələrdi”. Başqa ravi isə belə demişdir: “Günəş hələ 
yüksəklikdə olarkən gedib gələrdi”.1 
 

 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، أَخبره أَنه مالك بنِ أَنسِ عن ، شهابٍ ابنِ عنِ ، اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٥٠٧
 .مرتفعةٌ والشمس الْعوالي إِلَى الذَّاهب ويذْهب ، حيةٌ مرتفعةٌ والشمس الْعصر يصلِّي كَانَ

 
507. …Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � günəş yüksəkdə 
ikən Əsr namazını qılardı. Bu əsnada bir kimsə günəş yüksəkdə ikən Əvali 
adlı yerə gedərdi. 
 

 بنِ أَنسِ عن ، اَألبيضِ أَبِي عن ، حراشٍ بنِ رِبعي عن ، منصورٍ عن ، جرِير حدثَنا:  قَالَ ، راهيمإِب بن إِسحاق أَخبرنا - ٥٠٨
كالولُ كَانَ:  قَالَ مساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علِّي صصا يبِن رصالْع سمالشاُء وضيلِّقَةٌ بحم. 

 
508. …Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � günəş 
ağappaq və yüksəkdə ikən bizə Əsr namazını qıldırdı”. 
 

 سهلٍ بن أُمامةَ أَبا سمعت:  قَالَ نيفح بنِ سهلِ بنِ عثْمانَ بنِ بكْرِ أَبِي عن ، اِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٥٠۹
 ما ، عم يا:  قُلْت الْعصر يصلِّي فَوجدناه مالك بنِ أَنسِ علَى دخلْنا حتى خرجنا ثُم ، الظُّهر الْعزِيزِ عبد بنِ عمر مع صلَّينا:  يقُولُ
هذالَةُ هيا الصلَّت تلَّيقَالَ ؟ ص  :رصالْع ، هذهالَةُ وولِ صساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي صا الَّتلِّي كُنصن. 

 
509. …Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə ibn Səhl � demişdir: ”Ömər ibn 
Abdul-Aziz ilə birlikdə Zöhr namazını qıldıq. Sonra çıxıb Ənəs ibn Malikin 
yanına gəldik və onun Əsr namazını qıldığını gördük. Mən dedim: “Ey 
əmi, bu qıldığın hansı namazdır?” O dedi: “Əsr namazıdır. Bu, Allah Elçisi 
� ilə birlikdə qıldığımız namaz idi”. 
  

 صلَّينا:  قَالَ سلَمةَ أَبِي عن ، عمرٍو بن محمد حدثَنا:  قَالَ ، الْمدنِي علْقَمةَ أَبو ثَناحد:  قَالَ ، إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٥١٠
 الظُّهر صلَّينا:  قُلْنا ؟ صلَّيتم:  لَنا الَقَ انصرف فَلَما ، يصلِّي فَوجدناه مالك بنِ أَنسِ إِلَى انصرفْنا ثُم ، الْعزِيزِ عبد بنِ عمر زمان في
 .يصلُّونَ أَصحابِي رأَيت كَما أُصلِّي إِنما:  فَقَالَ.  عجلْت:  لَه فَقَولُوا.  الْعصر صلَّيت إِني:  قَالَ. 

                                                      
1 Bu hədisin daha geniş formasını əl-Buxari � rəvayət etmişdir: Ənəs ibn Malik � rəvayət edir 
ki, Peyğəmbər � günəş yüksəklikdə olduğu və adamı yandırdığı vaxtda Əsr namazını qılardı. 
Namazdan sonra Əvaliyə getmək istəyən kəs oraya gedər və günəş hələ yüksəklikdə olduğu 
vaxtda onların yanına qayıdardı. Hərçənd ki, Əvalinin bəzi yerləri Mədinənin dörd milliyində 
və ya buna yaxın məsafədə yerləşirdi. (əl-Buxari, 517, 550). 
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510. …Rəvayət edilir ki, Əbu Sələmə � demişdir: “Biz Ömər ibn Abdul-
Azizin dövründə namaz qılıb Ənəs ibn Malikin yanına gəldik. O, namaz 
qılırdı. Namazı bitirdikdən sonra bizə dedi: “Siz namaz qılmısınızmı?” Biz 
dedik: “Biz Zöhr namazını qılmışıq”. O dedi: “Mən isə Əsr namazını 
qıldım”. Biz ona dedik: “Sən namazı tez qılmısan”. O dedi: “Həqiqətən, 
mən səhabələr necə namaz qılırdılarsa, elə qılmışam”. 
 

۹ - ابب يددشي التريِ فأْخرِ تصالْع  
9-cu fəsil: Əsr namazını gecikdirmək 

 
 دخلَ أَنه الْعالَُء حدثَنا:  قَالَ ، إِسماعيلُ حدثَنا:  قَالَ ، خالد نِب مشمرِجِ بنِ مقَاتلِ بنِ إِياسِ بن حجرِ بن علي أَخبرنا - ٥١١
 قُلْنا ؟ الْعصر أَصلَّيتم:  قَالَ علَيه دخلْنا فَلَما ، الْمسجِد بِجنبِ وداره الظُّهرِ من انصرف حني بِالْبصرة دارِه في مالك بنِ أَنسِ علَى

صلَّى  اِهللا رسولَ سمعت:  قَالَ انصرفْنا فَلَما ، فَصلَّينا فَقُمنا:  قَالَ.  الْعصر فَصلُّوا:  قَالَ.  الظُّهرِ من الساعةَ انصرفْنا إِنما.  الَ: 
لَّمسو هلَيقُولُ اُهللا عي  :لْكالَةُ تقِالْ صافنم  :لَسج قُبرالَةَ يرِ صصى الْعتإِذَا ح تكَان نييِ بنقَر طَانيالش قَام قَرا فَنعبالَ أَر ذْكُري 

اللَّه زلَّ عجا ويهيالً إِالَّ فقَل 

 
511. …Rəvayət edilir ki, əl-Aləi � Ənəs ibn Malikin � Bəsrədə olan evinə 
gəldikdə Ənəs Zöhr namazını qılırdı. Onun evi məscidin divarına yaxın 
idi. Biz onun yanına gəldikdə o dedi: “Siz Əsr namazını qılmısınızmı?” Biz 
dedik: “Xeyr, biz bir saat olar Zöhr namazını qılmışıq”. O dedi: “Əsr 
namazını qılın!” Biz qalxıb Əsr namazını qıldıq. Namazı qılıb qurtar-
dıqdan sonra Ənəs dedi: “Mən Allah Elçisinin � belə buyurduğunu 
eşitmişəm: “Bu, münafiqin namazıdır. Oturub Əsr namazını o qədər gecik-
dirər ki, günəş şeytanın buynuzları arasında olanda qalxıb dörd rükət 
qılar. Bu dörd rükətdə də Allahı � az zikr edər”. 
 

صلَّى اُهللا علَيه  اِهللا رسولِ عن ، أَبِيه عن ، سالمٍ عن ، الزهرِي عنِ ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٥١٢
لَّمسي:  قَالَ والَّذ هفُوتالَةُ ترِ صصالْع افَكَأَنم رتو لَهأَه الَهمو. 

 
512. …Səlim atasından � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Əsr 
namazını ötürən, sanki ailəsini və malını itirən kimsə kimidir”. 
 

 الَّذي:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، عنهما اللَّه رضي عمر ابنِ عن ، نافعٍ عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا  -م ٥١٢
هفُوتالَةُ ترِ صصا الْعمفَكَأَن رتو لَهأَه الَهمو. 



نني سائسالن                                                                                                             ابتك يتاقوالْم 

196 
 

512 m. …İbn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Əsr 
namazını keçirən, sanki ailəsini və malını itirən kimsə kimidir”. 
 

١٠ - رآخ قْترِ وصالْع  
10-cu fəsil: Əsr namazının son vaxtı 

 
 عبد بنِ جابِرِ نع ، رباحٍ أَبِي بنِ عطَاِء عن ، برد عن ، شهابٍ ابن يعنِي ، قُدامةُ حدثَنا:  قَالَ ، واضحٍ بن يوسف أَخبرنا - ٥١٣

 ، خلْفَه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا ورسولُ جِبرِيلُ فَتقَدم ، الصالَة مواقيت يعلِّمه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَتى جِبرِيلَ أَنَّ ، اِهللا
اسالنو لْفولِ خسلَّى اُهللا اِهللا رص لَّمسو هلَيلَّى ، عفَص رالظُّه نيح الَتز سمالش ، اهأَتو نيثْلَ الظِّلُّ كَانَ حم هصخش عنا فَصكَم 

عنص ، مقَدرِيلُ فَتولُ جِبسراِهللا و لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص لْفَهخ ، اسالنو لْفولِ خسلَّ اِهللا رصلَّمسو هلَيلَّى ى اُهللا عفَص رصالْع ، ثُم 
اهأَت نيح تبجو سمالش مقَدرِيلُ فَتولُ جِبسراِهللا و لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص لْفَهخ ، اسالنو لْفولِ خساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص 

صلَّى  اِهللا رسولِ خلْف والناس ، خلْفَه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا ورسولُ جِبرِيلُ فَتقَدم الشفَق غَاب حني أَتاه ثُم ، الْمغرِب فَصلَّى
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عاَء فَصشالْع ، ثُم اهأَت نيح قشان رالْفَج مقَدرِيلُجِ فَتولُ بسراِهللا و لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص لْفَهخ ، اسالنو لْفخ 

 بِاَألمسِ عصن ما مثْلَ فَصنع شخصه مثْلَ الرجلِ ظلُّ كَانَ حني الثَّانِي الْيوم أَتاه ثُم ، الْغداةَ فَصلَّى صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ
 الشمس وجبت حني أَتاه ثُم ، الْعصر فَصلَّى بِاَألمسِ صنع كَما فَصنع شخصيه مثْلَ الرجلِ ظلُّ كَانَ حني أَتاه ثُم ، الظُّهر فَصلَّى
عنا فَصكَم عنسِ صلَّى بِاَألمفَص رِبغا ، الْمنثُ فَنِما منقُم ، ا ثُمننِم ا ثُمنقُم ، اهفَأَت عنا فَصكَم عنسِ صلَّى بِاَألماَء فَصشالْع ، ثُم اهأَت 
نيح دتام رالْفَج حبأَصو ومجالنةٌ ويادبِكَةٌ بتشم عنا فَصكَم عنسِ صلَّى بِاَألماةَ فَصدالْغ ، ا:  قَالَ ثُمم نينِ بياتنِ هيالَتالص قْتو. 

 
513. …Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir ki, Cəbrail namaz vaxtlarını 
öyrətmək üçün Peyğəmbərin � yanına gəldi. Cəbrail öndə, onun arxasında 
Allah Elçisi �, insanlar da Allah Elçisinin � arxasında durub günəş 
zenitdən aşağı meyl etdikdə Zöhr namazını qıldılar. Günəş bir kişinin 
kölgəsi özü boyda olduqda Cəbrail gəlib əvvəl etdiyi kimi etdi. Cəbrail 
öndə, Allah Elçisi � onun arxasında, insanlar da Allah Elçisinin � 
arxasında Əsr namazını qıldılar. Sonra günəş batdıqda Cəbrail gəldi. 
Cəbrail öndə, Allah Elçisi � onun arxasında, insanlar da Allah Elçisinin � 
arxasında Məğrib namazını qıldılar. Sonra şəfəq itdikdə Cəbrail gəlib 
öndə, Allah Elçisi � onun arxasında, insanlar da Allah Elçisinin � 
arxasında İşa namazını qıldılar. Sonra o, dan yeri parçalandıqda gəlib öndə 
durdu. Allah Elçisi � onun arxasında, insanlar da Allah Elçisinin � 
arxasında durub Sübh namazını qıldılar. Sonra ikinci gün bir kişinin 
kölgəsi özü boyda olduqda gəlib axşam etdiklərini etdi və Zöhr namazını 
qıldı. Sonra bir kişinin kölgəsi özünün iki misli qədər olduqda gəlib dünən 
etdiklərini təkrar edərək Əsr namazını qıldı. Sonra günəş batdıqda dünən 
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etdiklərini edib Məğrib namazını qıldı. Sonra yatıb durduq, sonra yenə 
yatıb durduq. Sonra gələrək dünən etdiklərini etdi və İşa namazını qıldı. 
Sonra dan yeri sökülürdü və səhər açılırdı. Ulduzlar isə hələ də görsənirdi. 
Dünən etdiyi kimi etdi və Sübh namazını qıldı, sonra isə dedi: “Namaz-
ların vaxtları bu iki vaxt arasındadır”. 
 

١١ - نم كرنِ أَديتكْعر نرِ مصالْع  
11-ci fəsil: Günəş batmamış Əsr namazının iki rükətinə yetişən kimsə 

 
 ، عباسٍ نِاب عن ، أَبِيه عن ، طَاووسٍ ابنِ عن ، معمرا سمعت:  قَالَ معتمر حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَى عبد بن محمد أَخبرنا - ٥١٤

نةَ أَبِي عريره يضر اللَّه هننِ ، عع بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ص  :نم كرنِ أَديتكْعر نم الَةرِ صصلَ الْعأَنْ قَب برغت سمالش أَو 
 .أَدرك فَقَد لشمسا تطْلُع أَنْ قَبلَ الصبحِ صالَة من ركْعةً

 

514. …Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kim 
günəş batmamışdan öncə Əsr namazının iki rükətinə və ya günəş 
doğmamışdan öncə Sübh namazının bir rükətinə yetişərsə, artıq, namaza 
çatmış sayılar”. 
 

٥١٥ - باأَخنر دمحم نب دبلَى عا:  قَالَ ، اَألعثَندح رمتعقَالَ م  :تعما سرمعنِ ، مع رِيهالز ، نةَ أَبِي علَمس ، نةَ أَبِي عريره 
 قَبلَ الْفَجرِ من ركْعةً أَدرك أَو ، الشمس تغيب أَنْ قَبلَ الْعصرِ صالَة من ركْعةً أَدرك من:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي عنِ ،

 .أَدرك فَقَد الشمسِ طُلُوعِ
 

515. …Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kim 
günəş batmamışdan öncə Əsr namazının bir rükətinə və ya günəş 
doğmamışdan öncə Sübh namazının bir rükətinə yetişərsə, artıq, namaza 
çatmış sayılar”. 
 

 أَبِي عن ، سلَمةَ أَبِي عن ، يحيى عن ، شيبانُ حدثَنا:  قَالَ ، دكَينٍ بن الْفَضلُ حدثَنا:  قَالَ ، منصورٍ بن عمرو أَخبرنا - ٥١٦
ةَهرينِ ، رع بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا:  قَالَ ص كرأَد كُمدلَ أَحأَو ةدجس نم الَةرِ صصلَ الْعأَنْ قَب برغت سمالش متفَلْي هالَتص ، 

 .صالَته فَلْيتم الشمس تطْلُع أَنْ قَبلَ الصبحِ صالَة من سجدة أَولَ أَدرك وإِذَا
 

516. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Sizdən 
biriniz günəş batmamışdan qabaq Əsr namazının ilk səcdəsinə çatarsa, qoy 
namazını tamamlasın. Sizdən biriniz günəş çıxmamışdan qabaq Sübh 
namazının ilk səcdəsinə çatarsa, qoy namazını tamamlasın”. 
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 عن ، يحدثُونَ اَألعرجِ وعن ، سعيد بنِ بسرِ وعن ، يسارٍ بنِ عطَاِء عن ، أَسلَم بنِ زيد عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٥١٧
 ، الصبح أَدرك فَقَد الشمس تطْلُع أَنْ قَبلَ الصبحِ صالَة من ركْعةً أَدرك من:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا ولَرس أَنَّ ، هريرةَ أَبِي

نمو كرةً أَدكْعر نرِ مصلَ الْعأَنْ قَب برغت سمالش فَقَد كرأَد رصالْع. 
 

517. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Kim 
günəş doğmadan Sübh namazının bir rükətini qılsa, Sübh namazına çatmış 
olar. Kim də günəş batmadan Əsr namazının bir rükətini qılsa, Əsr 
namazına çatmış olar”. 
 

 ، الرحمنِ عبد بنِ نصرِ عن ، إِبراهيم بنِ سعد عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، عامرٍ بن سعيد حدثَنا:  قَالَ ، داود أَبو أَخبرنا - ٥١٨
نع هدج اذعم ، هأَن طَاف عم اذعنِ ماَء ابفْرع لِّ فَلَمصي  .أَالَ:  فَقَلْت صولَ إِنَّ:  فَقَالَ ؟ لِّيتساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عالَ:  قَالَ ص 

 .الشمس تطْلُع حتى الصبحِ بعد والَ ، الشمس تغيب حتى الْعصرِ بعد صالَةَ
 

518. ...Nasr ibn Abdur-Rahmən babası Muazdan � rəvayət edir ki, o, 
Muaz ibn Afra ilə Kəbəni təvaf etdi, lakin namaz qılmadı. Mən ona dedim: 
“Sən namaz qılmadın?” O dedi: “Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: “Əsr 
namazından sonra günəş batana qədər, Sübh namazından sonra da günəş 
çıxana qədər namaz yoxdur”.1 
 

  لْمغرِبِا وقْت أَولُ - ١٢
12-ci fəsil: Məğrib namazının ilk vaxtı 

 

 بريدةَ بنِ سلَيمانَ عن ، مرثَد بنِ علْقَمةَ عن ، الثَّورِي سفْيانَ عن ، يزِيد بن مخلَد حدثَنا:  قَالَ ، هشامٍ بن عمرو أَخبرنِي - ٥١۹
، نع قَالَ أَبِيه  :لٌ اَءججولِ إِلَى رساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص أَلَهفَس نع قْتو الَةفَقَالَ ؟ الص  :ما أَقنعنِ مذَينِ هيموالْي ، رفَأَم 

 الْعصر فَأَقَام بيضاَء الشمس رأَى حني أَمره ثُم ، الظُّهر فَصلَّى الشمس زالَت حني أَمره ثُم ، الْفَجر فَصلَّى ، الْفَجرِ عند فَأَقَام بِالَالً
، ثُم هرأَم نيح قَعو اجِبسِ حمالش فَأَقَام رِبغالْم ، ثُم هرأَم نيح غَاب فَقالش اَء فَأَقَامشالْع ، ثُم هرأَم نم دالْغ رورِ فَنبِالْفَج ، ثُم 

دررِ أَببِالظُّه معأَنأَنْ و رِدبي ، لَّى ثُمص رصالْع سمالشاُء وضيب رأَخو نع كذَل ، لَّى ثُمص رِبغلَ الْمأَنْ قَب يبغي فَقالش ، ثُم هرأَم 
اَء فَأَقَامشالْع نيح بلِاللَّ ثُلُثُ ذَها يالَّهفَص ، قَالَ ثُم  :نلُ أَيائالس نع قْتو الَة؟ الص قْتو كُمالَتا صم نيا بم متأَير. 

 

519. ...Süleyman ibn Bureydə atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: 
“Bir kişi Allah Elçisinin � yanına gəlib namazın vaxtları haqqında soruş-
du. Peyğəmbər � ona: “Bizimlə iki gün qal”- dedi. Allah Elçisi � sübh 
vaxtı Bilala iqamə deməsini əmr etdi və Sübh namazını qıldı. Sonra günəş 
                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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zenitdən keçdikdə Zöhr namazını qıldı. Sonra günəş ağappaq olduqda Əsr 
namazını qıldı. Sonra günəş batdıqda Məğrib namazını qıldı. Sonra şəfəq 
batdıqda İşanı qıldı. Sonra səhər vaxtı hava açıldıqda Sübh namazını qıldı. 
Sonra Zöhrü gecikdirdi, sonra günəş ağappaq olduqda Əsr namazını bir az 
gecikdirdi. Sonra şəfəq itdikdə Məğrib namazını qıldı. Sonra İşa namazını 
gecənin üçdə biri qurtardıqda qıldı və dedi: “Namazın vaxtları haqda sual 
verən haradadır? Bu iki vaxt arasında olan müddət sizin namaz 
vaxtlarınızdır”. 
 

  الْمغرِبِ تعجِيلُ - ١٣
13-cü fəsil: Məğrib namazını tezləşdirmək 

 
 عن ، بِالَلٍ بن حسانَ سمعت:  قَالَ بِشرٍ أَبِي عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، محمد حدثَنا:  قَالَ ، بشارٍ بن دمحم أَخبرنا - ٥٢٠
 ثُم ، الْمغرِب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا نبِي مع يصلُّونَ كَانوا أَنهم ، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَصحابِ من أَسلَم من رجلٍ

  .سهامهِم مواقع ويبصرونَ يرمونَ الْمدينة أَقْصى إِلَى أَهاليهِم إِلَى يرجِعونَ
 

520. ...Həssən ibn Bilal � rəvayət edir ki, Əsləm tayfasından və Peyğəm-
bərin � səhabələrindən olan bir kişi rəvayət edir ki, Peyğəmbərlə � 
birlikdə Məğrib namazını qılar, sonra Mədinənin ən uzaq yerinə gedər və 
bu əsnada ox ilə vura biləcəkləri hədəfi görə bilərdilər. 
 

١٤ - ريأْخرِبِ تغالْم  
14-cü fəsil: Məğrib namazını gecikdirmək 

 
 أَبِي عن ، الْجيشانِي تميمٍ أَبِي عن ، هبيرةَ ابنِ عن ، الْحضرمي نعيمٍ بنِ خيرِ عن ، اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٥٢١
 كَانَ من علَى عرِضت الصالَةَ هذه إِنَّ:  قَالَ بِالْمخمصِ الْعصر يه وسلَّمصلَّى اُهللا علَ اِهللا رسولُ بِنا صلَّى:  قَالَ الْغفَارِي بصرةَ
لَكُما قَبوهعيفَض ، نمافَظَ وا حهلَيكَانَ ع لَه هرنِ أَجيترالَ ، مالَةَ وا صهدعى بتح طْلُعي داهالش ، داهالشو  :النمج. 

 

521. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Bəsra əl-Ğifari � demişdir: “Biz Muxamməs 
deyilən yerdə Allah Elçisi � ilə birlikdə Əsr namazını qıldıq. O dedi: “Bu 
namaz sizdən əvvəlki (ümmətlərə) verildi, lakin onlar onu zay etdilər. Kim 
onu qoruyarsa (vaxtında qılarsa), onun mükafatı ikiqat olar. Bundan sonra 
şahid çıxmayana qədər namaz yoxdur. Şahid isə ulduzdur”.1 

                                                      
1 Bu hədis növbəti hədislərlə nəsx olunmuşdur. 
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١٥ - رآخ قْترِبِ وغالْم  
15-ci fəsil: Məğrib namazının son vaxtı 

 

 عن ، يحدثُ اَألزدي أَيوب أَبا سمعت:  قَالَ قَتادةَ عن ، شعبةُ دثَناح ، داود أَبو حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ٥٢٢
دبنِ اِهللا عرٍو بمةُ:  قَالَ عبعةُ كَانَ:  شادقَت  - هفَعرا يانيا ، أَحانيأَحالَ و هفَعرقَالَ - ي  :قْتو الَةرِ صا الظُّهم ضرِ لَمحي رصالْع ، 

قْتوو الَةرِ صصا الْعم لَم فَرصت سمالش ، قْتورِبِ وغا الْمم قُطْ لَمسي رفَقِ ثَوالش ، قْتواِء وشا الْعم لَم فصتنلُ ياللَّي ، قْتوو 
  .الشمس تطْلُعِ لَم ما الصبحِ

 

522. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr � demişdir: “Şöbə dedi: 
“Qatədə bunu hərdən Peyğəmbərə � nisbət edərək, hərdən də nisbət 
etməyərək deyərdi: “Zöhr namazının vaxtı Əsr gələnə qədərdir. Əsr 
namazının vaxtı günəş saralmamışa qədərdir. Məğrib namazının vaxtı 
şəfəq tam itməmişə qədərdir. İşa namazının vaxtı gecənin yarısına 
qədərdir. Sübh namazının vaxtı günəş doğmamışa qədərdir”. 
 

:  علَي إِمالًَء قَالَ عثْمانَ بنِ بدرِ عن ، داود أَبو حدثَنا:  قَاالَ لَه واللَّفْظُ سلَيمانَ بن وأَحمد ، اِهللا عبد بن عبدةُ أَخبرنا - ٥٢٣
 ، شيئًا علَيه يرد فَلَم الصالَة مواقيت عن يسأَلُه سائلٌ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَتى:  قَالَ أَبِيه عن ، موسى أَبِي بن بكْرِ أَبو حدثَنا
رفَأَ بِالَالً فَأَمرِ قَامبِالْفَج نيح قشان ، ثُم هرأَم رِ فَأَقَامبِالظُّه نيح الَتز سملُ الشالْقَائقُولُ وي  :فصتان ارهالن وهو لَمأَع ، ثُم هرأَم 
رِ فَأَقَامصبِالْع سمالشةٌ وعفترم ، ثُم هرأَم فَأَقَام غرِبِبِالْم نيح تبغَر سمالش ، ثُم هرأَم اِء فَأَقَامشبِالْع نيح غَاب فَقالش ، ثُم رأَخ 

رالْفَج نم دالْغ نيح فرصلُ انالْقَائقُولُ وي  :تطَلَع سمالش ، ثُم رأَخ رقَرِيبٍ إِلَى الظُّه نم قْترِ وصسِبِاَأل الْعم ، ثُم رأَخ رصالْع 
 ، اللَّيلِ ثُلُث إِلَى الْعشاَء أَخر ثُم ، الشفَقِ سقُوط عند كَانَ حتى الْمغرِب أَخر ثُم ، الشمس احمرت:  يقُولُ والْقَائلُ انصرف حتى

قَالَ ثُم  :قْتا الْويمف نيب ذَينِه. 
 

523. ...Əbu Bəkr ibn Əbu Musa atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: 
“Bir nəfər Peyğəmbərin � yanına gəlib namazın vaxtları haqqında 
soruşdu. Peyğəmbər � ona heç bir cavab vermədi və Sübh vaxtı şəfəq 
söküləndə (Sübh girdikdə) Bilala iqamə verməsini əmr etdi. Sonra günəş 
zeniti keçdikdə Zöhr namazı üçün ona iqamə verməsini əmr etdi. Soruşan 
dedi: “Gündüzün yarısı idi, Peyğəmbər � bunu daha yaxşı bilirdi”. Sonra 
günəş hündürdə olduqda Əsr namazına iqamə verməsini əmr etdi. Sonra 
günəş batdıqda Məğrib namazı üçün iqamə verməsini əmr etdi. Sonra 
şəfəq itdikdə İşa namazı üçün iqamə verməsini əmr etdi. Sonra Sübh 
namazını o qədər gecikdirdi ki, sual verən “artıq günəş çıxdı” deyərdi. 
Sonra Zöhr namazını Əsrin vaxtına yaxın vaxtadək gecikdirdi. Sonra Əsr 
namazını gecikdirdi. Hətta sual verən deyərdi ki, artıq günəş qızardı. 
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Sonra Məğrib namazını şəfəqin itməsinə yaxın vaxtadək gecikdirdi. Sonra 
İşa namazını gecənin üçdə bir hissəsinə qədər gecikdirdi və dedi: “Namaz 
vaxtları bu iki vaxt arasındadır”. 
 

 ثَابِت بنِ زيد بنِ سلَيمانَ بنِ اِهللا عبد بن خارِجةُ حدثَنا:  قَالَ ، الْحبابِ بن زيد حدثَنا:  قَالَ ، سلَيمانَ بن أَحمد أَخبرنا - ٥٢٤
:  لَه فَقُلْنا اَألنصارِي اِهللا عبد بنِ جابِرِ علَى علي بن ومحمد أَنا خلْتد:  قَالَ أَبِيه عن ، سالَّمٍ بنِ بشريِ بن الْحسين حدثَنِي:  قَالَ

  علَيه وسلَّمصلَّى اُهللا اِهللا رسولُ خرج:  قَالَ.  يوسف بنِ الْحجاجِ زمن وذَاك ، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ صالَة عن أَخبِرنا
 ثُم ، الرجلِ وظلِّ ، الشراك قَدر الْفَيُء كَانَ حني الْعصر صلَّى ثُم ، الشراك قَدر الْفَيُء وكَانَ الشمس زالَت حني الظُّهر فَصلَّى
 الْغد من صلَّى ثُم ، الْفَجر طَلَع حني الْفَجر صلَّى ثُم ، الشفَق غَاب حني عشاَءالْ صلَّى ثُم ، الشمس غَابت حني الْمغرِب صلَّى
رالظُّه نيلِ طُولَ الظِّلُّ كَانَ حجالر ، لَّى ثُمص رصالْع نيلُّ كَانَ حلِ ظجالر هثْلَيم را قَدم ِسريي باكالر ريقِالْ سني إِلَى عذ فَةلَيالْح 

، لَّى ثُمص رِبغالْم نيح تغَاب سمالش ، لَّى ثُماَء صشإِلَى الْع لِ ثُلُثاللَّي أَو فلِ نِصاللَّي - كش ديز - لَّى ثُمص رالْفَج فَرفَأَس. 
 

524. ...Hüseyn ibn Bəşir ibn Səlləm atasının � belə dediyini rəvayət edir: 
“Mən və Muhəmməd ibn Əli Cabir ibn Abdullah əl-Ənsarinin yanına 
gəldik və ona dedik: “Bizə Allah Elçisinin � namazı haqda xəbər ver!?” Bu 
hadisə Həccac ibn Yusufun zamanında idi. O dedi: “Allah Elçisi � günəş 
zenitdən aşağı meyl etdikdə hər hansı bir şeyin kölgəsi ayaqqabı bağı 
boyda olarkən Zöhr namazını qılmaq üçün çıxdı. Sonra əşyanın kölgəsi 
ayaqqabı ipinin bağı boyda – adamın kölgəsi özü boyda olduqda Əsr 
namazını qıldı. Sonra günəş batdıqda Məğrib namazını qıldı. Sonra şəfəq 
itdikdə İşa namazını qıldı. Sonra dan yeri söküldükdə Sübh namazını 
qıldı. Səhərisi gün Zöhr namazını bir nəfərin kölgəsi özü boyda olduqda 
qıldı. Əsr namazını bir nəfərin kölgəsi özünün iki mislində olduqda qıldı. 
Sanki bir atlı əl-Anaq deyilən yerdən Zul-Huleyfəyə gedənə qədər olan 
vaxtda qıldı. Məğrib namazını günəş batdıqda qıldı. İşa namazını gecənin 
üçdə biri və ya gecənin yarısı – hədisin ravilərindən biri Zeyd burda şəkk 
edir - keçdikdə qıldı. Hava sarımtıl olanda (açılanda) isə Sübh namazını 
qıldı”. 
 

  الْمغرِبِ صالَة بعد النومِ كَراهيةُ - ١۹
16-cı fəsil: Məğrib namazından sonra yatmağın bəyənilməməsi 

 
 علَى دخلْت:  قَالَ مةَسالَ بن سيار حدثَنِي:  قَالَ ، عوف حدثَنا:  قَالَ ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، بشارٍ بن محمد أَخبرنا - ٥٢٥

 اُألولَى تدعونها الَّتي الْهجِري يصلِّي كَانَ:  قَالَ ؟ الْمكْتوبةَ يصلِّي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ كَيف:  أَبِي فَسأَلَه برزةَ أَبِي
نيح ضحدت سمكَانَ ، الشلِّي وصي رصالْع نيح جِعرا يندإِلَى أَح هلحي رى فأَقْص ةيندالْم سمالشةٌ ويح - ِسيتنا وي قَالَ مف 
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 من ينفَتلُ وكَانَ ، بعدها لْحديثَوا قَبلَها النوم يكْره وكَانَ ، الْعتمةَ تدعونها الَّتي الْعشاَء يؤخر أَنْ يستحب وكَانَ -  الْمغرِبِ
الَةص اةدالْغ نيح رِفعلُ يجالر هيسلكَانَ ، جأُ وقْري نيتإِلَى بِالس ائَةالْم. 

 

525. ...Rəvayət edilir ki, Səyyar ibn Sələmə � demişdir: “Mən Əbu 
Bərzənin yanına gəldim, atam ondan soruşdu: “Allah Elçisi � fərz namaz-
larını necə qılardı?” O dedi: “Allah Elçisi � günəşin qızmar vaxtı birinci 
adlandırdığınız namazı günəş parçalandığı vaxt qılardı. Əsr namazını 
qıldıqda bizdən birimiz miniklə şəhərin uzaq yerindən qayıdar, günəş isə 
hələ bütöv (isti) olardı”. Məğrib namazı haqda deyilənləri unutdum. “O, 
sizin Atəmə adlandırdığınız İşa namazını gecikdirməyi sevərdi. Ondan 
qabaq yatmağı və ondan sonra danışmağı xoşlamazdı. Sübh namazını – 
bizdən birimiz namazdan ayrıldıqda hava bir adamın yanında oturan 
digər adamı tanıyacağı şəkildə ağardığı vaxt qılardı. Namazda altmış-yüz 
ayə oxuyardı”. 
 

  الْعشاِء وقْت أَولُ - ١٧
17-ci fəsil: İşa namazının ilk vaxtı 

 

 ، كَيسانَ بن وهب أَخبرنِي:  قَالَ حسينٍ بنِ علي بنِ حسينِ عن ، ركالْمبا بن اِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٥٢٦
 يا قُم:  فَقَالَ الشمس زالَت حني صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي إِلَى السالَم علَيه جِبرِيلُ جاَء:  قَالَ ، اِهللا عبد بن جابِر حدثَنا:  قَالَ

دمحلِّ مفَص رالظُّه نيح الَتم سمالش ، كَثَ ثُمى متُء كَانَ إِذَا حلِ فَيجالر ثْلَهم اَءهرِ جصلْعفَقَالَ ل  :ا قُمي دمحلِّ مفَص رصالْع ، 
كَثَ ثُمى متإِذَا ح تغَاب سمالش اَءهلَفَقَا ج  :لِّ قُمفَص رِبغالْم ، ا فَقَامالَّهفَص نيح تغَاب سماًء الشوس ، كَثَ ثُمى متإِذَا ح 

بذَه فَقالش اَءهفَقَالَ ج  :لِّ قُماَء فَصشالْع ا فَقَامالَّهفَص ، ثُم اَءهج نيح طَعس ري الْفَجحِ فبقُ:  فَقَالَ الصا مي دمحلِّ مفَص ، فَقَام 
 علَيه جِبرِيلُ جاَءه ثُم ، الظُّهر فَصلَّى ، فَصلِّ محمد يا قُم:  فَقَالَ مثْلَه الرجلِ فَيُء كَانَ حني الْغد من جاَءه ثُم ، الصبح فَصلَّى
الَمالس نيُء كَانَ حلِ فَيجالر مهفَقَالَ ثْلَي  :ا قُمي دمحلِّ ملَّى ، فَصفَص رصالْع ، ثُم اَءهرِبِ جغلْمل نيح تغَاب سما الشقْتا وداحو 

لْ لَمزي هنفَقَالَ ع  :لِّ قُملَّى فَصفَص رِبغالْم ، ثُم اَءهاِء جشلْعل نيح بلِ ثُلُثُ ذَهلُ اللَّيفَقَالَ اَألو  :لِّ قُملَّى ، فَصاَء فَصشالْع ، ثُم 
اَءهحِ جبلصل نيح فَرا أَسفَقَالَ جِد  :لِّ قُملَّى ، فَصفَص حبا:  فَقَالَ ، الصم نينِ بذَيه قْتو كُلُّه. 

 

526. …Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah � demişdir: “Cəbrail � 
Peyğəmbərin � yanına günəş zenitdə olarkən gəlib dedi: “Ey Muhəmməd, 
günəş (zenitdən aşağıya doğru) azacıq meyl etdikdə qalx və Zöhr nama-
zını qıl!” Sonra bir qədər keçdi və günəş bir kəsin kölgəsi özü boyda 
olduqda Cəbrail gəlib dedi: “Ey Muhəmməd, qalx və Əsr namazını qıl!” 
Sonra bir qədər keçdi və günəş batdıqda Cəbrail gəlib dedi: “Qalx və 
Məğrib namazını qıl!” Peyğəmbər � qalxdı və günəş batdıqda Məğrib 
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namazını qıldı. Sonra şəfəq itdikdə Cəbrail gəlib dedi: “Qalx və İşa 
namazını qıl!” Peyğəmbər � qalxdı və İşa namazını qıldı. Sonra dan yeri 
söküldükdə gəldi və dedi: “Qalx, ey Muhəmməd! Namaz qıl!” Peyğəmbər 
� qalxıb Sübh namazını qıldı. Sonra səhərisi gün bir kəsin kölgəsi özü 
boyda olduqda Cəbrail gəlib dedi: “Qalx, ey Muhəmməd! Namaz qıl!” 
Peyğəmbər � qalxıb Zöhr namazını qıldı. Sonra Cəbrail � bir kəsin 
kölgəsi özündən iki dəfə uzun olanda, gəldi və dedi: “Qalx, ey 
Muhəmməd! Namaz qıl!” Peyğəmbər � qalxıb Əsr namazını qıldı. Sonra 
(dünənki) eyni vaxtda günəş batdıqda gəldi və dedi: “Qalx və namaz qıl!” 
Peyğəmbər � qalxıb Məğrib namazını qıldı. Sonra gecənin üçdə biri 
keçdikdə İşa namazı üçün gəldi və dedi: “Qalx və namaz qıl!” Peyğəmbər 
� qalxıb İşa namazını qıldı. Sonra hava aydınlaşdığı vaxt Sübh namazı 
üçün gəldi və dedi: “Qalx və namaz qıl!” Peyğəmbər � qalxıb Sübh 
namazını qıldı. O dedi: “Bütün namazlar bu iki vaxt arasındadır”. 
 

  الْعشاِء تعجِيلُ - ١٨
18-ci fəsil: İşa namazının tez qılınması 

 

 محمد عن ، إِبراهيم بنِ سعد عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، دمحم حدثَنا:  قَاالَ بشارٍ بن ومحمد ، علي بن عمرو أَخبرنا - ٥٢٧
 لْهاجِرةبِا الظُّهر يصلِّي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ:  قَالَ اِهللا عبد بن جابِر فَسأَلْنا الْحجاج قَدم:  قَالَ حسنٍ بنِ عمرِو بنِ
، رصالْعو سمالشاُء وضيةٌ بيقن ، رِبغالْمإِذَا و تبجو سماَء ، الششالْعا وانيإِذَا كَانَ أَح مآهر وا قَدعمتلَ اججإِذَا ، عو مآهر قَد 

 .أَخر أَبطَئُوا
 

527. ...Rəvayət edilir ki, Muhəmməd ibn Amr ibn Həsən � demişdir: 
“Həccacın dövründə biz Cabir ibn Abdullahdan (namazın vaxtları haqda) 
soruşduq. O dedi: “Allah Elçisi � Zöhr namazını günəşin qızmar vaxtında, 
Əsr namazını günəş ağ və təmiz olduqda, Məğrib namazını günəş bat-
dıqda qılardı. İnsanların toplaşdığını gördükdə İşa namazını tez qılardı. 
İnsanların hələ toplaşmadığını gördükdə isə namazı gecikdirərdi”. 
 

١۹ - فَقالش 

19-cu fəsil: Şəfəq vaxtı 
 

 بنِ النعمان عنِ ، سالمٍ بنِ حبِيبِ عن ، إِياسٍ بنِ عفَرِج عن ، رقَبةَ عن ، جرِير حدثَنا:  قَالَ ، قُدامةَ بن محمد أَخبرنا - ٥٢٨
 .لثَالثَة الْقَمرِ لسقُوط يصلِّيها صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ اآلخرة عشاِء الصالَة هذه بِميقَات الناسِ أَعلَم أَنا:  قَالَ بشريٍ
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528. ...Rəvayət edilir ki, ən-Numan ibn Bəşir � demişdir: “Mən insanlar 
içində İşa namazının son vaxtını ən yaxşı bilənəm. Allah Elçisi � bu 
namazı üç günlük ay batan vaxt qılardı”. 
 

 حبِيبِ عن ، ثَابِت بنِ بشريِ عن ، بِشرٍ أَبِي عن ، عوانةَ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، انُعفَّ حدثَنا:  قَالَ ، اِهللا عبد بن عثْمانُ أَخبرنا - ٥٢۹
صلَّى اُهللا  اِهللا رسولُ كَانَ اآلخرة الْعشاِء صالَة الصالَة هذه بِوقْت الناسِ َألعلَم إِني واللَّه:  قَالَ بشريٍ بنِ النعمان عنِ ، سالمٍ بنِ

لَّمسو هلَيا علِّيهصي قُوطسرِ لالْقَم ثَةثَالل. 
 

529. ...Rəvayət edilir ki, ən-Numan ibn Bəşir � demişdir: “Allaha and 
olsun ki, mən insanlar içində İşa namazının son vaxtını ən yaxşı bilənəm. 
Allah Elçisi � bu namazı üç günlük ay batdıqda qılardı”. 
 

  الْعشاِء تأْخريِ من يستحب ما - ٢٠
20-ci fəsil: İşa namazını gecikdirməyin müstəhəb olması 

 

 برزةَ أَبِي علَى وأَبِي أَنا دخلْت:  قَالَ ةَسالَم بنِ سيارِ عن ، عوف عن ، اِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٥٣٠
يلَمفَقَالَ اَألس ا:  أَبِي لَهنبِرأَخ فولُ كَانَ كَيساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علِّي صصةَ يوبكْتلِّي كَانَ:  قَالَ ؟ الْمصي جِريي الْهالَّت 
:  قَالَ - حيةٌ والشمس الْمدينة أَقْصى في رحله إِلَى أَحدنا يرجِع ثُم ، الْعصر يصلِّي وكَانَ ، الشمس تدحض حني اُألولَى تدعونها
ِسيتنا وي قَالَ مرِبِ فغكَانَ:  قَالَ - الْمو بحتسأَنْ ي رخؤالَةُ تاء صشي الْعالَّت داتهونةَ عمتكَانَ:  قَالَ.  الْعو هكْري موا النلَهقَب 

 .الْمائَة إِلَى بِالستني يقْرأُ وكَانَ ، جليسه الرجلُ يعرِف حني الْغداة صالَة من ينفَتلُ وكَانَ ، بعدها والْحديثَ
 

530. ...Rəvayət edilir ki, Səyyar ibn Sələmə � demişdir: “Mən Əbu Bərzə 
əl-Əsləminin yanına gəldim, atam ona dedi: “Mənə Allah Elçisinin � fərz 
namazlarını necə qıldığı haqda xəbər ver”. O dedi: “Allah Elçisi � günəşin 
qızmar vaxtı birinci adlandırdığınız namazı günəş parçalandığı vaxt qılar-
dı. Əsr namazını qıldıqda bizdən birimiz miniklə şəhərin uzaq yerindən 
qayıdar, günəş isə hələ bütöv (isti) olardı”. Məğrib namazı haqda 
deyilənləri unutdum. “O, sizin Atəmə adlandırdığınız İşa namazını gecik-
dirməyi sevərdi. Ondan qabaq yatmağı və ondan sonra danışmağı xoşla-
mazdı. Sübh namazını – bizdən birimiz namazdan ayrıldıqda hava bir 
adamın yanında oturan digər adamı tanıyacağı şəkildə ağardığı vaxt 
qılardı. Namazda altmış-yüz ayə oxuyardı”. 
 

:  لعطَاٍء قُلْت:  قَالَ جريجٍ ابنِ عن ، حجاج حدثَنا:  قَاالَ لَه واللَّفْظُ ، سعيد بن وسفوي ، الْحسنِ بن إِبراهيم أَخبرنِي - ٥٣١
نيٍ أَيح بأَح كأَنْ:  إِلَي لِّيةَ أُصمتا الْعامإِم ا أَولْوقَالَ ؟ خ  :تعمس ناسٍ اببقُولُ عي  :متولُ أَعساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص 
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ذَات لَةلَي ةمتى بِالْعتح قَدر اسقَظُوا النيتاسوا وقَدرقَظُوا ويتاسو ، فَقَام رمالَةَ:  فَقَالَ عالَةَ الصطَاٌء قَالَ - الصقَالَ:  -  ع ناب 
 وأَشار -:  قَالَ.  رأْسه شق علَى يده واضعا ، ماًء رأْسه يقْطُر اآلنَ إِلَيه أَنظُر كَأَني  علَيه وسلَّمصلَّى اُهللا اِهللا نبِي خرج:  عباسٍ

تثْبتطَاًء فَاسع فكَي عضو بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص هدلَى يع هأْسأَ - رمفَأَو ا إِلَيكَم ارأَش ناسٍ اببع ددي فَبطَاٌء لع نيب هابِعأَص 
 اماهإِبه مست حتى الرأْسِ علَى كَذَلك بِها يمر ضمها ثُم ، الرأْسِ مقَدمِ إِلَى أَصابِعه أَطْراف فَانتهى وضعها ثُم ، تبديد من بِشيٍء
فطَر ا اُألذُنمي ملي هجالْو ، لَى ثُمغِ عدالص ةياحنبِنيِ والَ الْج رقَصالَ يو طُشبئًا ييإِالَّ ش ككَذَل ، الَ:  قَالَ ثُمأَنْ لَو قلَى أَشع 
 .هكَذَا إِالَّ يصلُّوها الَ أَنْ َألمرتهم أُمتي

 
531. ...Rəvayət edilir ki, İbn Cureyc � demişdir: “Mən Ətaya dedim: 
“Hansı namaz sənə daha sevimlidir – İşa namazını imamla birlikdə qıl-
maq, yoxsa xəlvətdə?” O dedi: “Mən İbn Abbasın belə buyurduğunu 
eşitdim: “Bir gecə Allah Elçisi � İşa namazını insanların mürgüləyib 
oyanmalarınadək gecikdirdi. Ömər qalxıb dedi: “Namaz, namaz!” Allahın 
Peyğəmbəri � çıxdı – sanki mən indi də ona baxıram – onun başından su 
damcılayırdı”. İbn Abbas işarə edərək əlini başının ortasına qoydu”. Əta 
deyir ki, mən Peyğəmbərin � əlini başına nə şəkildə qoymasını soruşdum. 
İbn Abbas da barmaqları aralı şəkildə, barmaq uclarını başının ön tərəfinə 
toxundurdu və arxaya tərəf çəkdi, baş barmağı da qulağına və üzünə 
toxundu. Sonra əlini gicgah və alnına qoydu. O, heç nə əskiltmədən bunu 
bizə göstərdi. Sonra dedi: “Əgər ümmətimə çətinlik olmasaydı, mən onlara 
namazı bu vaxt qılmağı əmr edərdim”. 
 

 عن ، جريجٍ نِاب وعن ، عباسٍ ابنِ عن ، عطَاٍء عن ، عمرٍو عن ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، الْمكِّي منصورٍ بن محمد أَخبرنا - ٥٣٢
 عنه اللَّه رضي عمر فَقَام ، اللَّيلِ من ذَهب حتى لَيلَة ذَات الْعشاء صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَخر:  قَالَ عباسٍ ابنِ عن ، عطَاٍء
:  يقُولُ وهو رأْسه من يقْطُر والْماُء صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَخرج ، والْوِلْدانُ اُءالنس رقَد ، اِهللا رسولَ يا الصالَةَ:  فَنادى

هإِن قْتالَ ، الْوأَنْ لَو قلَى أَشي عتأُم. 

 
532. ... Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Bir gecə Peyğəmbər � 
İşa namazını uzatdı, hətta artıq gecənin bir hissəsi keçmişdi. Ömər ayağa 
qalxıb nida etdi: “Namaz, ey Allahın Elçisi! Qadınlar və uşaqlar yuxuladı”. 
Allah Elçisi � otağından çıxdı, başından isə su damcılayırdı. O dedi: “Əgər 
ümmətimə çətin olmasaydı, (İşa namazının) bu vaxtda qılınmasını (əmr 
edərdim)”. 
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 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ:  قَالَ سمرةَ بنِ جابِرِ عن ، سماك عن ، اَألحوصِ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٥٣٣
رخؤاء يشةَ الْعراآلخ. 

 
533. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Səmura � demişdir: “Allah Elçisi � İşa 
namazını namazın son vaxtına kimi gecikdirərdi”. 
 

 اِهللا رسولَ أَنَّ ، هريرةَ أَبِي عن ، اَألعرجِ عنِ ، الزناد أَبو حدثَنا:  قَالَ ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، منصورٍ بن محمد أَخبرنا - ٥٣٤
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عالَ:  قَالَ صأَنْ لَو قلَى أَشي عتأُم مهترريِ َألمأْخاء بِتشالْع دنكُلِّ ع الَةص. 

 
534. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Əgər 
ümmətimə çətin olmasaydı, hər dəfə İşa namazını gec qılmalarını əmr 
edərdim”. 
 

٢١ - رآخ قْتاِء وشالْع  
21-ci fəsil: İşa namazının son vaxtı 

 
 عثْمانَ بن عمرو وأَخبرنِي ، الزهرِي عنِ ، بلَةَع أَبِي ابن حدثَنا:  قَالَ ، حميرٍ ابن حدثَنا:  قَالَ ، عثْمانَ بن عمرو أَخبرنِي - ٥٣٥

 ، بِالْعتمة لَيلَةً صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ أَعتم:  قَالَت عائشةَ عن ، عروةَ عن ، الزهرِي عنِ ، شعيبٍ عن ، أَبِي حدثَنِي:  قَالَ
 يكُن ولَم.  غَيركُم ينتظرها ما:  وقَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَخرج ، والصبيانُ النساُء نام عنه اللَّه رضي عمر داهفَنا

 حميرٍ البنِ واللَّفْظُ اللَّيلِ ثُلُث إِلَى الشفَق يغيب أَنْ ينب فيما صلُّوها:  قَالَ ثُم ، بِالْمدينة إِالَّ يومئذ يصلِّي

 
535. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Bir gecə Allah Elçisi � İşa 
namazını gecikdirdi. Ömər nida edərək dedi: “Artıq, qadınlar və uşaqlar 
yatdılar”. Allah Elçisi � evindən çıxıb belə dedi: “Sizdən başqa bu şəhərdə 
heç kim onu gözləmədi”. Sonra dedi: “İşa namazı şəfəqin batması ilə 
gecənin üçdə biri arasındadır”. 
 

 حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن يوسف أَخبرنِي و ، جريجٍ ابن قَالَ:  قَالَ حجاج حدثَنا:  قَالَ ، الْحسنِ بن إِبراهيم أَخبرنِي - ٥٣٦
اججنِ ، حنِ عجٍ ابيرنِي قَالَ جربةُ أَخريغالْم نيمٍ بكح ، نع كُلْثُومِ أُم ةنكْرٍ أَبِي ابا بهأَن هتربأَخ ، نةَ عشائع أُم نِنيمؤالْم قَالَت  :

متأَع النبِي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ذَات لَةى لَيتح بةُ ذَهاملِ عى ، اللَّيتحو املُ نأَه جِدسالْم ، ثُم جرلَّى خقَالَ فَصو  :ها إِنهقْتلَو 
 .أُمتي علَى أَشق أَنْ لَوالَ

 
536. ...Rəvayət edilir ki, möminlərin anası Aişə � demişdir: “Bir gecə 
Peyğəmbər � İşa namazını uzatdı, hətta gecənin bir hissəsi keçmiş və 
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məsciddə olanlar yuxuya getmişdilər. Sonra o çıxıb namaz qıldı və dedi: 
“Əgər ümmətimə çətin olmasaydı, (İşa namazının) bu vaxtda qılınmasını 
(əmr edərdim)”. 
 

 لَيلَة ذَات مكَثْنا:  قَالَ عمر ابنِ عنِ ، نافعٍ عن ، الْحكَمِ عنِ ، منصورٍ عن ، جرِير أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٥٣٧
رظتنولَ نساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عاِء صشعل ةراآلخ ، جرا فَخنلَيع نيح بلِ ثُلُثُ ذَهاللَّي أَو هدعفَقَالَ ب نيح جرخ  :كُمإِن 

 .صلَّى ثُم فَأَقَام مؤذِّنَالْ أَمر ثُم ، الساعةَ هذه بِهِم لَصلَّيت أُمتي علَى يثْقُلَ أَنْ ولَوالَ ، غَيركُم دينٍ أَهلُ ينتظرها ما صالَةً تنتظرونَ

 
537. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Bir gecə biz Peyğəmbəri 
� İşa namazının axırına kimi gözlədik. Allah Elçisi � gecənin üçdə biri və 
ya ondan sonra çıxdı və dedi: “Həqiqətən, siz namazı gözləyirsiniz. Din 
əhlindən sizdən başqa heç kim bu namazı gözləmir. Əgər ümmətimə ağır 
gəlməsəydi, bu namazı bu saatda qılardım”. Sonra müəzzinə iqamə demə-
sini əmr etdi və namaz qıldı”. 
  

:  قَالَ الْخدرِي سعيد أَبِي عن ، نضرةَ أَبِي عن ، داود حدثَنا:  قَالَ ، الْوارِث عبد حدثَنا:  قَالَ ، موسى بن عمرانُ أَخبرنا - ٥٣٨
 قَالَ ثُم ، بِهِم فَصلَّى فَخرج ، اللَّيلِ شطْر ذَهب حتى إِلَينا يخرج لَم ثُم ، الْمغرِبِ صالَةَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ بِنا صلَّى

 بِهذه َألمرت السقيمِ وسقَم الضعيف ضعف ولَوالَ ، الصالَةَ انتظَرتم ما صالَة في تزالُوا لَم وأَنتم ، وناموا صلَّوا قَد الناس إِنَّ: 
الَةأَنْ الص رخؤطْرِ إِلَى تلِ شاللَّي. 

 
538. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Allah Elçisi � 
bizimlə birlikdə Məğrib namazını qıldı. Sonra gecənin yarısı olana qədər 
bizim yanımıza gəlmədi. O, evindən çıxaraq bizimlə namaz qıldı və dedi: 
“Həqiqətən, insanlar namazlarını qılıb yatıblar. Siz isə namazı gözlədiyiniz 
müddətcə namazda olmuş kimi sayılırsınız. Əgər zəiflər və xəstələr 
olmasaydı, bu namazı (İşanı) gecənin yarısına qədər uzatmağı əmr edər-
dim”. 
 

:  قَالَ حميد حدثَنا:  قَاالَ خالد حدثَنا:  قَالَ ، الْمثَنى بن محمد ناوأَنبأَ ، إِسماعيلُ حدثَنا:  قَالَ ، حجرٍ بن علي أَخبرنا - ٥٣۹
 ، اللَّيلِ شطْرِ نم قَرِيبٍ إِلَى اآلخرة الْعشاء صالَةَ لَيلَةً أَخر.  نعم:  قَالَ ؟ خاتما صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي اتخذَ هلِ أَنس سئلَ
 كَأَني:  أَنس قَالَ انتظَرتموها ما صالَة في تزالُوا لَن إِنكُم:  قَالَ ثُم ، بِوجهِه علَينا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَقْبلَ صلَّى أَنْ فَلَما
ظُربِيصِ إِلَى أَنو هماتي خف دحيث يلطْرِ إِلَى علِ شاللَّي. 
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539. ...Rəvayət edilir ki, Humeyd � demişdir: “Ənəsdən soruşuldu: 
“Peyğəmbər � üzük taxardımı?” O dedi: “Bəli, bir dəfə Peyğəmbər � İşa 
namazını gecənin yarısına yaxın olan vaxta qədər uzatdı. Namazı qıldıq-
dan sonra üzünü bizə tərəf çevirib dedi: “Həqiqətən, siz namazı gözlə-
diyiniz vaxtda namazda olmuş kimi sayılırsınız”. Ənəs dedi: “Sanki indi 
də onun parlayan üzüyünə baxıram”. 
  

  الْعتمةُ للْعشاِء يقَالَ أَنْ في الرخصةُ - ٢٢
22-ci fəsil: İşa namazına Atəmə (gecənin ilk üçdə biri) deməyin icazəli 

olması 
 

 الْقَاسمِ ابنِ عنِ ، أَسمع وأَنا علَيه قراَءةً ، مسكنيٍ بن والْحارِثُ أَنسٍ بنِ مالك علَى قَرأْت:  قَالَ اِهللا عبد بن عتبةُ أَخبرنا - ٥٤٠
 ما الناس يعلَم لَو:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، هريرةَ أَبِي عن ، صالحٍ أَبِي عن ، سمي عن ، مالك حدثَنِي:  قَالَ
 علموا ولَو ، إِلَيه الَستبقُوا التهجِريِ في ما الناس يعلَم ولَو ، الَستهموا علَيه يستهِموا أَنْ إِالَّ يجِدوا لَم ثُم ، اَألولِ والصف النداِء في
 .حبوا ولَو َألتوهما والصبحِ الْعتمة في ما

 

540. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Əgər 
insanlar azan verməkdə və birinci safda nə savablar olduğunu bilsəydilər, 
buna nail olmaq üçün püşk atmaqdan başqa yolları olmasaydı, püşk 
atardılar. Əgər insanlar hicrətdə olan savabı bilsəydilər, ona nail olmaq 
üçün yarışardılar. Əgər insanlar Atəmə (İşa) və Sübh namazlarında nə 
qədər savabın olduğunu bilsəydilər, iməkləyərək də olsa onları (camaatla) 
qılmağa gedərdilər”. 
 

  ذَلك في الْكَراهيةُ - ٢٣
23-cü fəsil: Bunun bəyənilməməsi 

 
 ، سلَمةَ أَبِي عن ، لَبِيد أَبِي بنِ اِهللا عبد عن ، سفْيانَ عن ، الْحفَرِي هو داود أَبو حدثَنا:  قَالَ ، سلَيمانَ بن أَحمد أَخبرنا - ٥٤١

 لِاِإلبِ علَى يعتمونَ فَإِنهم ؛ هذه صالَتكُم اسمِ علَى اَألعراب تغلبنكُم الَ:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ عمر ابنِ عنِ
 .الْعشاء وإِنها

 

541. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Bədəvilər namazlarınızın adlarını dəyişməkdə sizə qalib gəlmə-
sinlər! Həqiqətən, onlar dəvələri ilə gecəyə qədər məşğul olduqları üçün 
(namazı) belə adlandırırlar. Onun adı İşadır”. 
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 بنِ سلَمةَ أَبِي عن ، لَبِيد أَبِي بنِ اِهللا عبد عن ، عيينةَ ابنِ عنِ ، الْمبارك بن اِهللا عبد حدثَنا:  قَالَ ، نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٥٤٢
دبنِ عمحنِ ، الرنِ عاب رمقَالَ ع  :تعمولَ سساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ صلَى يرِ عبنالَ:  الْم كُمنبلغت ابرلَى اَألعمِ عاس 

كُمالَتا أَالَ صهاء إِنشالْع . 
 

542. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
minbər üzərində olarkən, belə dediyini eşitdim: “Bədəvilər namazlarınızın 
adlarını dəyişməkdə sizə qalib gəlməsinlər! Həqiqətən, bu (namazın adı) 
İşadır”. 
 

  .الصبحِ وقْت أَولُ - ٢٤
24-cü fəsil: Sübh namazının ilk vaxtı 

 
 عن ، الْحسينِ بنِ علي بنِ محمد بن جعفَر حدثَنا:  قَالَ ، إِسماعيلَ بن حاتم حدثَنا:  قَالَ ، هارونَ بن إِبراهيم أَخبرنا - ٥٤٣

أَنَّ ، أَبِيه ابِرج نب دبلَّى:  قَالَ اِهللا عولُ صساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص حبالص نيح نيبت لَه حبالص. 
 

543. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah � demişdir: “Allah Elçisi � 
Sübh namazını dan yeri söküləndə qıldı”. 
  

 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَتى رجالً نَّأَ:  أَنسٍ عن ، حميد حدثَنا:  قَالَ ، إِسماعيلُ حدثَنا:  قَالَ ، حجرٍ بن علي أَخبرنا - ٥٤٤
أَلَهفَس نع قْتو الَةص اةدا ، الْغا فَلَمنحبأَص نم دالْغ رأَم نيح قشان رأَنْ الْفَج قَامالَةُ تلَّى الصا فَصا ، بِنكَانَ فَلَم نم دالْغ فَرأَس ، 

ثُم رأَم تيمالَةُ فَأُقلَّى الصا فَصبِن ، قَالَ ثُم  :نلُ أَيائالس نع قْتو الَةا ؟ الصم نينِ بذَيه قْتو. 
 

544. ...Ənəs � rəvayət edir ki, bir kişi gəlib Peyğəmbərdən � Sübh 
namazının vaxtı haqda soruşdu. Biz səhərisi günü dan yeri söküləndə 
Peyğəmbər � bizə namaz qılmağımızı əmr etdi və bizimlə namaz qıldı. 
Səhərisi gün isə hava açıldıqda bizə namaz qılmağımızı əmr etdi və 
bizimlə namaz qıldı. Sonra dedi: “Namazın vaxtı haqqında soruşan adam 
hardadır?” (Sübh namazının) vaxtı bu iki gün (qılınan namazların) arasın-
da olan vaxtdır”. 
 

٢٥ - ليسغي الترِ فضالْح  
25-ci fəsil: Bir yerdə daimi yaşayanın Sübh namazını tezləşdirməsi 
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 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ إِنْ:  قَالَت عائشةَ عن ، عمرةَ عن ، سعيد بنِ يحيى عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٥٤٥
 .الْغلَسِ من يعرفْن ما بِمروطهِن متلَفِّعات النساُء فَينصرِف الصبح لَيصلِّي

 
545. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � Sübh namazını 
qadınlar əbaları və baş örtükləri ilə qaranlıqda namazdan çıxan zaman 
qaranlığa görə tanınmadıqları vaxtda qılardı”. 
 

 مع يصلِّني النساُء كُن:  قَالَت عائشةَ عن ، عروةَ عن ، الزهرِي عنِ ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٥٤٦
 .الْغلَسِ من أَحد يعرِفُهن فَما فَيرجِعن ، بِمروطهِن متلَفِّعات الصبح صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ

 
546. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Qadınlar örtülü libaslarında 
və baş örtüklərində Allah Elçisi � ilə birlikdə Sübh namazını qılar, 
qayıdarkən Sübhün qaranlığından heç kəs onları tanımazdı”. 
 

٢٦ - ليسغي التفَرِ فالس  
26-cı fəsil: Səfərdə olarkən Sübh namazını tezləşdirmək 

 
 صلَّى:  قَالَ أَنسٍ عن ، ثَابِت عن ، زيد بن حماد حدثَنا:  قَالَ ، حربٍ بن سلَيمانُ أَنبأَنا:  الَقَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٥٤٧
 خيبر خرِبت أَكْبر اللَّه:  وقَالَ ، لَيهِمع فَأَغَار ، منهم قَرِيب وهو بِغلَسٍ الصبحِ صالَةَ خيبر يوم صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ
 .الْمنذَرِين صباح فَساَء قَومٍ بِساحة نزلْنا إِذَا إِنا ، مرتينِ

 
547. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Allah Elçisi � Xeybər günü 
Sübh namazını səhərin qaranlığında qıldı və hücuma çıxaraq dedi: “Allah 
ən Böyükdür! Xeybər iki dəfə xaraba oldu. Biz onların yurdlarına 
gəldiyimiz zaman qorxudulanların sabahı necə də pis olacaq!” 
 

٢٧ - فَاراِإلس  
27-ci fəsil: Sübh namazını hava açıldıqda qılmaq 

 
 بنِ محمود عن ، قَتادةَ بنِ عمر بن عاصم حدثَنِي:  قَالَ عجالَنَ ابنِ عنِ ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن اِهللا عبيد أَخبرنا - ٥٤٨
لَبِيد ، نعِ عافنِ ريجٍ بدنِ ، خع بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوا:  قَالَ صرفأَس رِبِالْفَج. 

 
548. ...Rafi ibn Xadic � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Sübh 
namazını hava açıldıqda (dan yeri söküləndə) qılın!” 
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 عاصمِ عن ، أَسلَم بن زيد حدثَنِي:  قَالَ غَسانَ أَبو أَخبرنا:  قَالَ مريم أَبِي ابن حدثَنا:  قَالَ ، يعقُوب بن إِبراهيم أَخبرنِي - ٥٤۹
 أَسفَرتم ما:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، اَألنصارِ من قَومه من رِجالٍ عن ، لَبِيد بنِ محمود عن ، قَتادةَ بنِ عمر بنِ

 .بِاَألجرِ أَعظَم هفَإِن بِالْفَجرِ

 
549. ...Mahmud ibn Ləbid � Ənsardan olan bir toplum kişidən rəvayət 
edir ki, Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: “Sübh namazını hava açıldıqda 
(dan yeri söküldükdə) qılmaqla böyük savab qazanmış olursunuz”. 
 

٢٨ - ابب نم كرأَد ةًركْع نم الَةحِ صبالص  
28-ci fəsil: Sübh namazının bir rükətinə çatan 

 
 عبد حدثَنِي:  قَالَ سعيد بنِ اِهللا عبد عن ، يحيى حدثَنا:  قَاالَ لَه واللَّفْظُ الْمثَنى بن ومحمد محمد بن إِبراهيم أَخبرنا - ٥٥٠

 فَقَد الشمس تطْلُع أَنْ قَبلَ الصبحِ من سجدةً أَدرك من:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي عنِ ، هريرةَ أَبِي عن ، اَألعرج الرحمنِ
 .أَدركَها فَقَد الشمس تغرب أَنْ قَبلَ الْعصرِ من سجدةً أَدرك ومن ، أَدركَها

 
550. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kim 
günəş çıxmamış Sübh namazının səcdəsinə çatarsa, artıq, namaza çatmış-
dır. Kim günəş batmamış Əsr namazının səcdəsinə çatarsa, artıq, namaza 
çatmışdır”. 
 

 عن ، الزهرِي عنِ ، يزِيد بنِ يونس عن ، الْمبارك ابن أَنبأَنا:  قَالَ عدي بن زكَرِيا حدثَنا:  قَالَ ، رافعٍ بن محمد أَخبرنا - ٥٥١
 ومن ، أَدركَها فَقَد الشمس تطْلُع أَنْ قَبلَ الْفَجرِ من ركْعةً أَدرك من:  قَالَ سلَّمصلَّى اُهللا علَيه و النبِي عنِ ، عائشةَ عن ، عروةَ
كرةً أَدكْعر نرِ مصلَ الْعأَنْ قَب برغت سمالش ا فَقَدكَهرأَد 

 
551. ...Aişə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kim günəş 
çıxmamış Sübh namazının bir rükətinə çatarsa, artıq, namaza çatmışdır. 
Kim günəş batmamış Əsr namazının bir rükətinə çatarsa, artıq namaza 
çatmışdır”. 
 

٢۹ - رآخ قْتحِ وبالص  
29-cu fəsil: Sübh namazının son vaxtı 
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 مالك بنِ أَنسِ عن ، صدقَةَ أَبِي عن ، شعبةَ عن ، خالد حدثَنا:  قَاالَ اَألعلَى عبد بن ومحمد مسعود بن يلُإِسماع أَخبرنا - ٥٥٢
 ويصلِّي ، هاتينِ صالَتيكُم بين الْعصر لِّيويص ، الشمس زالَت إِذَا الظُّهر يصلِّي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ:  قَالَ

رِبغإِذَا الْم تبغَر سملِّي ، الشصياء وشإِذَا الْع غَاب فَقالش - لَى قَالَ ثُمع لِّي -:  إِثْرِهصيو حبأَنْ إِلَى الص فَِسحني رصالْب. 

 
552. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � Zöhr 
namazını günəş zenitdən aşağıya meyl etdikdə qılar, Əsr namazını sizin 
bu iki namazınızın arasında qılar, Məğrib namazını günəş batdıqda 
qılardı. İşa namazını şəfəq yox olduqda qılardı”. Bunun ardı ilə dedi: 
“Sübh namazını uzaq məsafəni görmək mümkün olduqda qılardı”. 
 

٣٠ - نم كرةً أَدكْعر نم الَةالص  
30-cu fəsil: Namazın bir rükətinə çatan kimsə 

 
:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، ريرةَه أَبِي عن ، سلَمةَ أَبِي عن ، شهابٍ ابنِ عنِ ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٥٥٣

نم كرأَد نم الَةةً الصكْعر فَقَد كرالَةَ أَدالص. 

 
553. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Kim 
namazın bir rükətinə çatarsa, artıq, namaza çatmış olur”. 
 

 أَبِي عن ، الزهرِي عنِ ، عمر بن اِهللا عبيد حدثَنا:  قَالَ ، إِدرِيس بن اِهللا عبد حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٥٥٤
 .أَدركَها فَقَد ركْعةً الصالَة من أَدرك من:  قَالَ علَيه وسلَّم صلَّى اُهللا اِهللا رسولِ عن ، هريرةَ أَبِي عن ، سلَمةَ

 
554. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Kim 
namazın bir rükətinə çatarsa, artıq, namaza çatmış olur”. 
 

 عن ، سماعةَ ابن وهو إِسماعيلُ حدثَنا:  قَالَ ، الْعطَّار هشام حدثَنا:  قَالَ ، الصمد عبد بنِ مدمح بن يزِيد أَخبرنِي - ٥٥٥
:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَنَّ ، هريرةَ أَبِي عن ، سلَمةَ أَبِي عن ، الزهرِي عنِ ، اَألوزاعي عمرٍو أَبِي عن ، أَعين بنِ موسى

نم كرأَد نم الَةةً الصكْعر فَقَد كرالَةَ أَدالص. 

 
555. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kim 
namazın bir rükətinə çatarsa, artıq, namaza çatmış olur”. 
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 بنِ سعيد عن ، الزهرِي عنِ ، اَألوزاعي حدثَنا:  قَالَ ، الْمغرية أَبو حدثَنا:  قَالَ ، إِسحاق بنِ شعيبِ بن شعيب أَخبرنِي - ٥٥٦
 .أَدركَها فَقَد ركْعةً الصالَة من أَدرك من:  ه وسلَّمصلَّى اُهللا علَي اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ هريرةَ أَبِي عن ، الْمسيبِ

 
556. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim namazın bir rükətinə çatarsa, artıq, namaza çatmış olur”. 
 

 ، سالمٍ عن ، الزهرِي حدثَنِي:  قَالَ يونس عن ، بقيةُ حدثَنا:  قَالَ ، الْقَاسمِ بنِ إِسماعيلَ بنِ مانَسلَي بن موسى أَخبرنِي - ٥٥٧
نع نِ ، أَبِيهع بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ص  :نم كرةً أَدكْعر نم ةعمالْج رِ أَواغَيه فَقَد تمت هالَتص. 

 
557. ...Səlim atasından � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kim 
Cümə və digər namazların bir rükətinə çatarsa, artıq, namazı tam olar”. 
 

 ، بِالَلٍ بنِ سلَيمانَ عن ، بكْرٍ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، سلَيمانَ بن أَيوب ناحدثَ:  قَالَ ، الترمذي إِسماعيلَ بن محمد أَخبرنا - ٥٥٨
نع سوننِ ، ينِ عابٍ ابهش ، نمٍ عالولَ أَنَّ ، سساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ص  :نم كرةً أَدكْعر نم الَةص نم الصاتلَو فَقَد 

 .فَاته ما يقْضي أَنه إِالَّ أَدركَها

 
558. ...Səlim � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Kim namazın 
bir rükətinə yetişərsə, artıq, namaza çatmış olur, buraxdığı rükətləri isə 
qəza edir”. 
 

٣١ - اعاتي السالَّت هِينِ نع الَةا الصيهف  
31-ci fəsil: Namaz qılmağın qadağan olduğu vaxtlar 

 
 صلَّى اُهللا علَيه اِهللا رسولَ أَنَّ ، الصنابِحي اِهللا عبد عن ، يسارٍ بنِ عطَاِء عن ، أَسلَم بنِ زيد عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٥٥۹
لَّمسقَالَ و  :سمالش طْلُعا تهعمنُ وقَر طَانيفَإِذَا ، الش تفَعتا ارقَهفَإِذَا ، فَار توتا اسهنفَإِذَا ، قَار الَتا زقَهفَإِذَا ، فَار تند 

 الساعات تلْك في الصالَة عنِ ى اُهللا علَيه وسلَّمصلَّ اِهللا رسولُ ونهى فَارقَها غَربت فَإِذَا ، قَارنها للْغروبِ

 
559. ...Abdullah əs-Sunabihi � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Günəş batanda onunla birlikdə şeytanın buynuzları olur. Günəş 
qalxdıqda buynuzlardan ayrılır. Günəş zenitə qalxdıqda bir yerdə olur, 
batdıqda isə ayrılırlar. Günəş batana yaxın birləşir, batdıqda isə 
uzaqlaşırlar”. Allah Elçisi � bu vaxtda namaz qılmağı qadağan etmişdir. 
(“Günəş zenitə qalxdıqda bir yerdə olur, batdıqda isə ayrılırlar” hissəsi 
zəifdir). 
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٥٦٠ - اأَخنرب ديوس نرٍ بصا:  قَالَ ، نثَندح دباِهللا ع ، نى عوسنِ مب يلنِ عاحٍ ببقَالَ ر  :تعمقُولُ أَبِي سي  :تعمةَ سقْبع نب 
 تطْلُع حني:  موتانا فيهِن نقْبر أَو فيهِن نصلِّي أَنْ ينهانا مصلَّى اُهللا علَيه وسلَّ اِهللا رسولُ كَانَ ساعات ثَالَثُ:  يقُولُ الْجهنِي عامرٍ

سمازِغَةً الشى بتح عفترت ، نيحو قُومي مقَائ ةى الظَّهِريتيلَ حمت ، نيحو فيضت سموبِ الشرلْغى لتح برغت. 

 
560. ...Rəvayət edilir ki, Uqbə ibn Amir əl-Cuhəni � demişdir: “Allah Elçisi 
� bizə üç vaxtda namaz qılmağı və ölənlərimizi basdırmağı qadağan etdi; 
günəş doğduqdan yüksələnə qədər, günəş zenitdə olduqdan meyl edənə 
qədər və günəş batan ərəfədən batana qədər”. 
 

٣٢ - النينِ هع الَةالص دعحِ ببالص  
32-ci fəsil: Sübh namazından sonra namaz qılmağın qadağan olması 

 
 لَّى اُهللا علَيه وسلَّمص النبِي أَنَّ ، هريرةَ أَبِي عن ، اَألعرجِ عنِ ، حبانَ بنِ يحيى بنِ محمد عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٥٦١
 .الشمس تطْلُع حتى الصبحِ بعد الصالَة وعنِ ، الشمس تغرب حتى الْعصرِ بعد الصالَة عنِ نهى

 
561. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � Əsr namazından sonra 
günəş batana qədər və Sübh namazından sonra da günəş çıxana qədər 
namaz qılmağı bizə qadağan etdi. 
 

 قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ ، الْعالية أَبو حدثَنا:  قَالَ ، قَتادةَ عن ، منصور أَنبأَنا:  قَالَ هشيم حدثَنا:  قَالَ ، منِيعٍ بن أَحمد أَخبرنا - ٥٦٢
 :تعمس رغَي داحو نابِ محأَص بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص مهنم رمكَانَ -  عو نم هِمبأَح ولَ أَنَّ ، إِلَيساِهللا ر  هلَيلَّى اُهللا عص

لَّمسى وهنِ نع الَةالص دعرِ بى الْفَجتح طْلُعت مالشنِ ، سعو الَةالص دعرِ بصى الْعتح برغت سمالش. 

 
562. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Bunu Peyğəmbərin � bir 
çox səhabəsindən eşitdim, onlardan ən çox sevdiyim Ömər idi. Həqiqətən, 
Allah Elçisi � Sübh namazından sonra günəş çıxana qədər və Əsr 
namazından sonra günəş batana qədər namaz qılmağı qadağan etdi”. 
   

٣٣ - ابيِ بهنِ النع الَةالص دنسِ طُلُوعِ عمالش  
33-cü fəsil: Günəş çıxdıqda namaz qılmağın qadağan olması 

 
 َخبرنا يتحر الَ:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، عمر ابنِ عنِ ، نافعٍ عن ، مالك نع ، سعيد بن قُتيبةُ أَخبرنا - ٥٦٣
 عند فَيصلِّي أَحدكُم يتحر الَ:  قَالَ مصلَّى اُهللا علَيه وسلَّ اِهللا رسولَ أَنَّ ، عمر ابنِ عنِ ، نافعٍ عن ، مالك عن ، سعيد بن قُتيبةُ

 .غُروبِها وعند الشمسِ طُلُوعِ
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563. ...İbn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Sizdən 
heç kim namazı günəş çıxdığı və batdığı ana qədər gecikdirərək qılmasın!” 
 

٥٦٤ - باأَخنيلُ راعمإِس نب ودعسا ، مأَنبأَن دالا ، خثَندح ديباِهللا ع ، نعٍ عافنِ ، ننِ عاب رمولَ أَنَّ ، عساِهللا ر  هلَيلَّى اُهللا عص
لَّمسى وهلَّى أَنْ نصي عسِ طُلُوعِ ممالش ا أَووبِهغُر. 

 
564. ...İbn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � günəş çıxdıqda və 
batdıqda namaz qılmağı qadağan etdi. 
 

٣٤ - يهنِ النع الَةالص فارِ نِصهالن  
34-cü fəsil: Günəş zenitdə olarkən namaz qılmağın qadağan olması 

 
 بن عقْبةَ سمعت:  قَالَ أَبِيه عن ، علي بنِ موسى عن ، حبِيبٍ ابن وهو سفْيانُ ثَناحد:  قَالَ ، مسعدةَ بن حميد أَخبرنا - ٥٦٥
 الشمس تطْلُع حني:  موتانا فيهِن نقْبر أَو فيهِن نصلِّي أَنْ ينهانا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ ساعات ثَالَثُ:  يقُولُ عامرٍ
 .تغرب حتى للْغروبِ تضيف وحني ، تميلَ حتى الظَّهِرية قَائم يقُوم وحني ، ترتفع حتى بازِغَةً

 
565. ...Rəvayət edilir ki, Uqbə ibn Amir � demişdir: “Üç vaxt var ki, Allah 
Elçisi � bu vaxtlarda namaz qılmağımızı və ölülərimizi dəfn etməyimizi 
qadağan etmişdir; günəş doğduqdan yüksələnə qədər, günəş ən yüksəkdə 
olduqdan aşağı meyl edənə qədər və günəş batdmağa meyl edəndən tam 
batana qədər”. 
 

٣٥ - يهنِ النع الَةالص دعب رِالْعص  
35-ci fəsil: Əsr namazından sonra namaz qılmağın qadağan olması 

 
 رسولُ نهى:  يقُولُ الْخدرِي سعيد أَبا سمع ، سعيد بنِ ضمرةَ عن ، عيينةَ ابن حدثَنا:  قَالَ ، موسى بن مجاهد أَخبرنا - ٥٦٦

 .الْغروبِ حتى الْعصرِ بعد الصالَة وعنِ ، الطُّلُوعِ حتى الصبحِ بعد الصالَة عنِ علَيه وسلَّم صلَّى اُهللا اِهللا

 
566. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Allah Elçisi � 
Sübh namazından sonra günəş çıxana qədər və Əsr namazından sonra da 
günəş batana qədər namaz qılmağı qadağan etdi”. 
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 أَبا سمع أَنه ، يزِيد بنِ عطَاِء عن ، شهابٍ ابنِ عنِ ، جريجٍ ابنِ عنِ ، مخلَد حدثَنا:  قَالَ ، محمد بن الْحميد عبد أَخبرنا - ٥٦٧
يدعس رِيدقُولُ الْخي  :تعمولَ سساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ صالَةَ الَ:  يص دعرِ بى الْفَجتغَ حزبت سمالَ ، الشالَةَ وص دعب 
 الشمس تغرب حتى الْعصرِ

 
567. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Mən Allah 
Elçisinin � belə buyurduğunu eşitmişəm: “Sübh namazından sonra günəş 
çıxana qədər namaz yoxdur. Əsr namazından sonra da günəş batana qədər 
namaz yoxdur”. 
 

 عن ، يزِيد بنِ عطَاِء عن ، شهابٍ ابنِ عنِ ، نمرٍ بن حمنِالر عبد أَخبرنِي:  قَالَ الْوليد حدثَنا ، غَيالَنَ بن محمود أَخبرنِي - ٥٦٨
 بِنحوِه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ عن ، الْخدرِي سعيد أَبِي

 
568. ...Eyni hədisdir. 
 

صلَّى اُهللا  النبِي أَنَّ ، عباسٍ ابنِ عنِ ، طَاووسٍ عن ، حجيرٍ بنِ هشامِ عن ، يانُسفْ حدثَنا:  قَالَ ، حربٍ بن أَحمد أَخبرنا - ٥٦۹
لَّمسو هلَيى عهنِ نع الَةالص دعرِ بصالْع. 

 
569. ...İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � Əsr namazından sonra 
namaz qılmağı qadağan etmişdir. 
 

 طَاووسٍ ابنِ عنِ ، وهيب حدثَنا:  قَالَ ، عنبسةَ بن الْفَضلُ حدثَنا:  قَالَ ، الْمخرمي الْمبارك بنِ اِهللا عبد بن محمد أَخبرنا - ٥٧٠
، نع قَالَ أَبِيه  :ةُ قَالَتشائع يضر ا اللَّههنع  :مهأَو رمع يضر اللَّه هنا ، عمى إِنهولُ نساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عالَ:  قَالَ ص 

 .شيطَان قَرني بين تطْلُع فَإِنها ؛ غُروبها والَ الشمسِ طُلُوع بِصالَتكُم تتحروا

 
570. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Ömər rəvayət edir ki, Allah 
Elçisi � qadağan edərək belə buyurdu: “Namazı gecikdirərək günəşin 
doğmasını və batmasını gözləyib qılmayın. Həqiqətən, günəş şeytanın 
buynuzları arasında batır”. 
   

 ابن أَخبرنِي:  قَالَ أَبِي أَخبرنِي:  قَالَ عروةَ بن هشام حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن يحيى حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ٥٧١
رمولُ قَالَ:  قَالَ عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا:  ص طَلَع اجِبسِ حموا الشرالَةَ فَأَخالص تىح رِقشإِذَا ، تو غَاب اجِبح 

 .تغرب حتى الصالَةَ فَأَخروا الشمسِ
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571. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Günəşin ucu görsəndikdən tam çıxana qədər və günəşin ucu 
tam batana qədər namaz qılmayın”. 
 

 قَالَ صالحٍ بن معاوِيةُ حدثَنا:  قَالَ ، سعد بن اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، إِياسٍ أَبِي بن آدم أَنبأَنا:  قَالَ منصورٍ بن عمرو أَخبرنا - ٥٧٢
 سمعت:  يقُولُ الْباهلي أُمامةَ أَبا سمعنا:  قَالُوا زِياد بن نعيم طَلْحةَ وأَبو ، يبٍحبِ بن وضمرةُ ، عامرٍ بن سلَيم يحيى أَبو أَخبرنِي: 

 إِنَّ.  نعم:  قَالَ ؟ اذكْره يبتغى ساعة من هلْ أَو اُألخرى من أَقْرب ساعة من هلْ ، اِهللا رسولَ يا قُلْت:  يقُولُ عبسةَ بن عمرو
با أَقْركُونُ مي بالر زلَّ عجو نم دبالْع فولِ جاللَّي راآلخ ، فَإِن تطَعتكُونَ أَنْ است نمم ذْكُري اللَّه زلَّ عجي وف لْكت ةاعالس 
الَةَ فَإِنَّ ؛ فَكُنةٌ الصورضحةٌ مودهشسِ طُلُوعِ إِلَى مما ، الشهفَإِن طْلُعت نييِ بنقَر طَانيالش يهةُ واعس الَةعِ ، الْكُفَّارِ صالَةَ فَدالص 
 فَإِنها ؛ النهارِ بِنِصف الرمحِ اعتدالَ الشمس تعتدلَ حتى مشهودةٌ محضورةٌ الصالَةُ ثُم ، شعاعها ويذْهب رمحٍ قيد ترتفع حتى
 فَإِنها ؛ الشمس تغيب حتى مشهودةٌ محضورةٌ الصالَةُ ثُم ، الْفَيُء يفيَء حتى الصالَةَ فَدعِ وتسجر جهنم أَبواب فيها تفْتح ساعةٌ
يبغت نيب ينقَر طَانيش يهالَةُ والْكُفَّارِ ص.  

 
572. ...Rəvayət edilir ki, Amr ibn Abəsə � demişdir: “Mən dedim: “Ey 
Allahın Elçisi, Allaha daha yaxın olmaq üçün və ya Onu zikr etmək üçün 
daha münasib olan vaxt varmı?” O dedi: “Bəli, həqiqətən, Qulun Rəbbə � 
ən yaxın olan anı gecənin axırıdır. Əgər sən bu vaxtda Allahı � zikr 
edənlər arasında olmağı bacarsan, bunu et! Namaz (mələklər tərəfindən) 
günəş çıxana qədər müşahidə olunur. Həqiqətən, günəş şeytanın iki buy-
nuzu arasından çıxır və bu da kafirlərin namaz qıldıqları vaxtdır. Bu vaxt 
günəş bir nizə yüksələnə və şüaları itənə qədər namaz qılma! Namaz 
(mələklər tərəfindən) günəş baş üstündə olana – günortanın ortasına qədər 
müşahidə olunur. Bu vaxt Cəhənnəmin qapıları açılır və odun istiliyi artır. 
Günəş batmağa meyl edənə qədər namaz qılma! Sonra namaz (mələklər 
tərəfindən) günəş batana qədər müşahidə olunur. Günəş şeytanın iki buy-
nuzu arasında batır və bu da kafirlərin namaz qıldığı vaxtdır”. 
 

  الْعصرِ بعد الصالَة في الرخصةُ - ٣٦
36-cı fəsil: Əsr namazından sonra namaz qılmağın icazəli olması 

   
 علي عن ، اَألجدعِ بنِ وهبِ عن ، يِساف بنِ هالَلِ عن ، منصورٍ عن ، جرِير حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٥٧٣

  .مرتفعةً نقيةً بيضاَء الشمس تكُونَ أَنْ إِالَّ الْعصرِ بعد الصالَة عنِ يه وسلَّمصلَّى اُهللا علَ اِهللا رسولُ نهى:  قَالَ
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573. ...Rəvayət edilir ki, Əli � demişdir: “Allah Elçisi � Əsr namazından 
sonra namaz qılmağı qadağan etmişdir. Yalnız günəş ağappaq, təmiz və 
ucada olarkən qılmağa icazə vermişdir”. 
 

 اِهللا رسولُ ترك ما:  عائشةُ قَالَت:  قَالَ أَبِي أَخبرنِي:  قَالَ هشامٍ عن ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن اِهللا عبيد أَخبرنا - ٥٧٤
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص تدجنِالسي دعرِ بصي الْعدنقَطُّ ع. 

 
574. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � mənim yanımda 
Əsr namazından sonra iki rükət namazı heç vaxt tərk etməmişdir”. 
 

 عنها اللَّه رضي عائشةُ قَالَت:  قَالَ اَألسود عنِ ، إِبراهيم عن ، مغريةَ عن ، جرِير حدثَنا:  قَالَ ، قُدامةَ بن محمد أَخبرنِي - ٥٧٥
  .صالَّهما إِالَّ الْعصرِ بعد صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ علَي دخلَ ما: 

 
575. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � Əsr namazından 
sonra yanıma hər dəfə gələndə mütləq iki rükət namaz qılardı”. 
  

 قَاالَ واَألسود ، مسروقًا سمعت:  قَالَ إِسحاق أَبِي عن ، شعبةَ عن ، الْحارِث بنِ خالد عن ، مسعود بن إِسماعيلُ أَخبرنا - ٥٧٦
 :ندهلَى شةَ عشائا عهأَن ولُ كَانَ:  قَالَتساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي كَانَ إِذَا صدنع دعرِ بصا الْعمالَّهص.  

 
576. ...Rəvayət edilir ki, Məsruq və Əsvəd � demişlər: “Biz Aişənin belə 
dediyinə şahidik: “Allah Elçisi � mənim yanımda olanda Əsr namazından 
sonra olan iki rükəti qılardı”. 
  

 عائشةَ عن ، أَبِيه عن ، اَألسود بنِ الرحمنِ عبد عن ، إِسحاق أَبِي عن ، مسهِرٍ بن علي أَنبأَنا:  قَالَ حجرٍ بن علي أَخبرنا - ٥٧٧
قَالَت  :صانا الَتا ممكَهرولُ تساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي صي فتيا برالَ سةً والَنِيع  :انتكْعلَ ررِ قَبالْفَج ، انتكْعرو دعرِ بصالْع.  

 
577. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � mənim evimdə 
iki namazı – istər gizli, istərsə də aşkar - heç vaxt tərk etmədi; Sübh nama-
zından qabaq olan iki rükəti və Əsr namazından sonra olan iki rükəti”. 
 

 عنِ عائشةَ سأَلَ أَنه ، سلَمةَ أَبِي عن ، رملَةَح أَبِي بن محمد حدثَنا:  قَالَ ، إِسماعيلُ حدثَنا:  قَالَ ، حجرٍ بن علي أَخبرنا - ٥٧٨
 شغلَ إِنه ثُم ، الْعصرِ قَبلَ يصلِّيهِما كَانَ إِنه:  فَقَالَت.  الْعصرِ بعد يصلِّيهِما صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ اللَّتينِ السجدتينِ

  .أَثْبتها صالَةً صلَّى إِذَا وكَانَ ، الْعصرِ بعد فَصالَّهما نِسيهما أَو عنهما
   



Sunən ən-Nəsəi                                                                        Namaz vaxtları kitabı 

219 
 

578. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Sələmə � Aişədən Allah Elçisinin � Əsr 
namazından sonra qıldığı iki rükət namaz haqda soruşdu. Aişə dedi: 
“Allah Elçisi � onu Əsr namazından qabaq qılardı. Onu bir iş məşğul 
etdikdə və ya qılmağı unutduqda bunu Əsr namazından sonra qılardı. O, 
bir namazı qıldıqda bunu davamiyyətli edərdi”. 
 

 بنِ سلَمةَ أَبِي عن ، كَثريٍ أَبِي بنِ يحيى عن ، معمرا سمعت:  قَالَ الْمعتمر حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَى عبد بن محمد أَخبرنِي - ٥٧۹
دبنِ عمحالر ، نع ةَ أُملَمأَنَّ:  س بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَّى صي صا فهتيب دعرِ بصنِ الْعيتكْعةً ررةً مداحأَ ، واوهن تذَكَر كذَل لَه 
 .الْعصر صلَّيت حتى عنهما فَشغلْت الظُّهرِ بعد أُصلِّيهِما كُنت ركْعتان هما:  فَقَالَ

 
579. ...Ummu Sələmə � rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər � onun 
evində Əsrdən sonra iki rükət namaz qıldı. Bunu ondan soruşduqda belə 
dedi: “Bu iki rükət Zöhrdən sonra qılacağım iki rükətdir. İşlər məni 
məşğul etdiyinə görə onu Əsrdən sonra qıldım”. 
 

 أُم عن ، عتبةَ بنِ اِهللا عبد بنِ اِهللا عبيد عن ، يحيى بن طَلْحةُ حدثَنا:  قَالَ ، وكيع أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٥٨٠
  .الْعصرِ بعد فَصالَّهما الْعصرِ قَبلَ الركْعتينِ عنِ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ شغلَ:  قَالَت سلَمةَ

 
580. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Sələmə � demişdir: “Əsrdən qabaq Allah 
Elçisini � iş-güc məşğul etdikdə bu namazı Əsrdən sonra qılardı”. 
 

  الشمسِ غُروبِ قَبلَ الصالَة في الرخصةُ - ٣٧
37-ci fəsil: Günəş batmamışdan qabaq namaz qılmağın icazəli olması 

 
 سأَلْت:  قَالَ حديرٍ بن عمرانُ حدثَنا:  قَالَ ، أَبِي أَنبأَنا:  قَالَ معاذ بن اِهللا عبيد حدثَنا:  قَالَ ، اِهللا عبد بن عثْمانُ أَخبرنا - ٥٨١
 عند الركْعتان هاتان ما:  معاوِيةُ إِلَيه فَأَرسلَ ، مايصلِّيهِ الزبيرِ بن اِهللا عبد كَانَ:  فَقَالَ الشمسِ غُروبِ قَبلَ الركْعتينِ عنِ الَحقًا

 قَبلَ ركْعتينِ يصلِّي كَانَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ إِنَّ:  سلَمةَ أُم فَقَالَت ، سلَمةَ أُم إِلَى الْحديثَ فَاضطَر ؟ الشمسِ غُروبِ
  .بعد والَ قَبلُ يصلِّيهِما أَره فَلَم ، الشمس غَابت حني فَركَعهما ، عنهما فَشغلَ عصرِالْ

 
581. ...Rəvayət edilir ki, İmran ibn Hudeyr � demişdir: “Mən Ləhiqdən 
günəş batmamışdan qabaq qılınan iki rükət barəsində soruşdum. O dedi: 
“Abdullah ibn Zubeyr bunu qılardı. Muaviyə onun yanına adam göndərdi: 
“Günəş batarkən qılınan bu iki rükət nədir?” O, məcbur olub Ummu 
Sələmədən soruşdu. Ummu Sələmə dedi: “Həqiqətən, Allah Elçisi � bu iki 
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rükəti Əsrdən qabaq qılardı. Bir dəfə iş onu məşğul etdi və bu iki rükəti 
günəş batdığı anda qıldı. Mən nə bundan qabaq, nə də bundan sonra onun 
bu namazı qıldığını görmədim”. 
  

  الْمغرِبِ قَبلَ الصالَة في الرخصةُ - ٣٨
38-ci fəsil: Məğribdən (gün batandan) qabaq namaz qılmağın icazəli olması 
 

 عبد حدثَنا:  قَالَ ، عيسى بن سعيد حدثَنا:  قَالَ ، نفَيلٍ بنِ اِهللا عبد بنِ سعيد بنِ محمد بنِ عثْمانَ بن علي أَخبرنا - ٥٨٢
 أَبا أَنَّ:  حدثَه الْخيرِ أَبا أَنَّ ، حبِيبٍ أَبِي بنِ يزِيد عن ، الْحارِث نِب عمرِو عن ، مضر بن بكْر حدثَنا:  قَالَ ، الْقَاسمِ بن الرحمنِ

:  فَقَالَ فَرآه إِلَيه فَتفَالْت ؟ يصلِّي صالَة أَي هذَا إِلَى انظُر عامرٍ بنِ لعقْبةَ فَقُلْت ، الْمغرِبِ قَبلَ ركْعتينِ ليركَع قَام الْجيشانِي تميمٍ
هذالَةٌ ها صا كُنلِّيهصلَى نع دهولِ عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص. 

 
582. ...Rəvayət edilir ki, Əbul-Xayr � demişdir: “Əbu Təmim əl-Ceyşəni 
Məğribdən (gün batandan) qabaq iki rükət namaz qılmaq üçün ayağa 
qalxdı. Mən Uqbə ibn Amirə dedim: “Buna bax! O, hansı namazı qılır?” O, 
ona tərəf baxdı və dedi: “Bu, Allah Elçisinin � vaxtında bizim qıldığımız 
namazdır”. 
 

  الْفَجرِ طُلُوعِ بعد الصالَةُ - ٣۹
39-cu fəsil: Sübhdən sonra qılınan namaz 

   
:  قَالَ محمد بنِ زيد عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، جعفَرٍ بن محمد حدثَنا:  قَالَ ، الْحكَمِ بنِ اِهللا عبد بن أَحمد أَخبرنا - ٥٨٣

تعما سعافثُ ندحنِ ، ينِ عاب رمع ، نةَ عفْصا حهأَن كَانَ:  قَالَت ولُراِهللا س لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا ص طَلَع رلِّي الَ الْفَجصإِالَّ ي 
  .خفيفَتينِ ركْعتينِ

 
583. ...Rəvayət edilir ki, Həfsə � demişdir: “Allah Elçisi � dan yeri 
söküldükdən sonra yalnız iki rükət qısa namaz qılardı”. 
 

٤٠ - احةُإِب الَةأَنْ إِلَى الص لِّيصي حبالص  
40-cı fəsil: Sübh namazına qədər olan vaxtda namaz qılmağın icazəli 

olması 
  

 وقَالَ ، حدثَنا أَيوب:  الَقَ محمد بن حجاج حدثَنا:  قَاالَ محمد بن وأَيوب سلَيمانَ بنِ إِسماعيلَ بن الْحسن أَخبرنِي - ٥٨٤
نسنِي:  حربةُ أَخبعش ، نلَى ععنِ يطَاٍء بع ، نع زِيدنِ يطَلْقٍ ب ، نع دبنِ عمحنِ الرب انِيلَميالْب ، نرِو عمنِ عةَ بسبقَالَ ع  :تيأَت 
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 اِهللا إِلَى أَقْرب ساعة من هلْ:  قُلْت.  وعبد حر:  قَالَ ؟ معك أَسلَم من ، اِهللا رسولَ يا:  فَقُلْت لَّمصلَّى اُهللا علَيه وس اِهللا رسولَ
زلَّ عجو نى مرقَالَ ؟ أُخ  :معن  .فولِ جاللَّي رلِّ ، اآلخا فَصا مدب ى لَكتح لِّيصت حبالص ، ثُم هتى انتح طْلُعت سما الشمو 

تامقَالَ -  دو وبا:  أَيفَم تاما - دهفَةٌ كَأَنجى حتح رشتنت ، لِّ ثُما صا مدب ى لَكتح قُومي ودملَى الْعع لِّهظ ، ثُم هتى انتح 
 فَإِنها ؛ الشمس تغرب حتى انته ثُم ، الْعصر تصلِّي حتى لَك بدا ما صلِّ ثُم ، النهارِ نِصف تسجر نمجه فَإِنَّ ؛ الشمس تزولَ
برغت نيب ينقَر طَانيش طْلُعتو نيب ينقَر طَانيش. 

   

584. ...Rəvayət edilir ki, Amr ibn Abəsə � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
yanına gəlib dedim: “Ey Allahın Elçisi, səninlə birlikdə kim müsəlman 
olmuşdur?” O dedi: “Azad olan da, qul olan da”. Mən dedim: “Allaha � 
ən yaxın olan vaxt var?” O dedi: “Bəli, gecənin ortasından Sübh namazına 
qədər istədiyin qədər namaz qıl. Sonra günəş çıxana qədər namaz qılma!” 
Hədisin ravilərindən biri Əyyub dedi: “Hər şeyin kölgəsi özü boyda 
olanadək istədiyin qədər namaz qıl. Sonra günəş zenitdə olana qədər 
gözlə, çünki gündüzün ortasında Cəhənnəm odlandırılır. Sonra Əsr 
namazınadək istədiyin qədər namaz qıl. Sonra günəş batana qədər namaz 
qılma, çünki günəş şeytanın iki buynuzu arasında batır və iki buynuzu 
arasında da çıxır”.  

 

  بِمكَّةَ كُلِّها الساعات في الصالَة إِباحةُ - ٤١
41-ci fəsil: Məkkədə namazın hər vaxt qılınmasının müstəhəb olması 

 

 عن ، يحدثُ باباه بن اِهللا عبد سمعت:  قَالَ الزبيرِ أَبِي من سمعت:  قَالَ سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، منصورٍ بن محمد أَخبرنا - ٥٨٥
 شاَء ساعة أَيةَ وصلَّى الْبيت بِهذَا طَاف أَحدا تمنعوا الَ ، مناف عبد بنِي يا:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بِيالن أَنَّ ، مطْعمٍ بنِ جبيرِ
نلٍ ملَي ارٍ أَوهن.  

 

585. ...Cubeyr ibn Mutim � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Ey Abdimanaf oğulları! İstər gecə olsun, istərsə də gündüz - bu Evi təvaf 
edən və orada namaz qılana heç bir vaxtda mane olmayın!” 
 

٤٢ - قْتي الْوالَّذ عمجي يهف رافسالْم نيرِ برِ الظُّهصالْعو  
42-ci fəsil: Müsafirin Zöhrlə Əsr namazını birləşdirməsinin vaxtı 

 

صلَّى اُهللا  اِهللا رسولُ كَانَ:  قَالَ مالك بنِ أَنسِ عن ، شهابٍ ابنِ عنِ ، عقَيلٍ عن ، مفَضلٌ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٥٨٦
لَّمسو هلَيلَ إِذَا عحتلَ ارزِيغَ أَنْ قَبت سمالش رأَخ رإِلَى الظُّه قْترِ وصالْع ، لَ ثُمزن عما فَجمهنيفَإِنْ ، ب اغَتز سملَ الشأَنْ قَب 

 .ركب ثُم ، الظُّهر صلَّى يرتحلَ
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586. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � günəş 
zenitdən aşağı meyl etdikdən qabaq səfərdə olardısa, Zöhr namazını 
gecikdirib Əsr namazının vaxtında qılardı. Əgər günəş zenitdən aşağı 
meyl etdikdən sonra səfərə çıxardısa, Zöhr namazını qılar, sonra miniyinə 
minərək səfərə çıxardı”. 
  

 ، مالك حدثَنِي:  قَالَ الْقَاسمِ ابنِ عنِ ، لَه واللَّفْظُ أَسمع وأَنا علَيه قراَءةً ، مسكنيٍ بن حارِثُوالْ سلَمةَ بن محمد أَخبرنا - ٥٨٧
نرِ أَبِي عيبالز كِّيالْم ، نلِ أَبِي عرِ الطُّفَيامنِ علَةَ باثاذَ أَنَّ ، وعم نلٍ ببج هربأَ:  أَخمهوا نجرخ عولِ مساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص 
امع وكبولُ فَكَانَ ، تساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص عمجي نيرِ برِ الظُّهصالْعرِبِ وغالْماء وشالْعو رالَةَ فَأَخا الصموي ، ثُم جرخ 

  .والْعشاء الْمغرِب فَصلَّى خرج ثُم دخلَ ثُم ، جميعا والْعصر الظُّهر فَصلَّى
   
587. ...Muaz ibn Cəbəl � rəvayət edir ki, onlar Təbuk döyüşü olan ildə 
Allah Elçisi � ilə birlikdə səfərə çıxmışdılar. Allah Elçisi � Zöhr namazını 
gecikdirib Əsr namazının vaxtında, Məğrib namazını gecikdirib İşa nama-
zının vaxtında birləşdirib qıldı. Sonra çıxıb Zöhr namazını Əsr namazı ilə 
birləşdirib qıldı. (Bir müddət) sonra çıxıb Məğrib namazını İşa namazı ilə 
birləşdirib qıldı”. 
 

  ذَلك بيانُ - ٤٣
43-cü fəsil: Müsafirin Zöhr namazı ilə Əsr namazını birləşdirməsi 

   
 بن سالم سأَلْت:  قَالَ قَاروندا بن كَثري حدثَنا:  قَالَ ، زريعٍ بن يزِيد حدثَنا:  قَالَ ، بزِيعٍ بنِ اِهللا عبد بن محمد أَخبرنا - ٥٨٨
دباِهللا ع عن الَةص ي أَبِيهفَرِ فالس ، اهأَلْنسلْ وكَانَ ه عمجي نيٍء بيش نم هالَتي صف فَرِه؟ س ةَ أَنَّ فَذَكَريفص تأَبِي بِن ديبع تكَان 

هتحت ، تبفَكَت هإِلَي وهي وف ةاعرز ي:  لَهي أَنرِ فمٍ آخوي نامِ ما أَيينلِ ، الدأَومٍ ووي نم ةراآلخ ، بكفَر عرفَأَس ريا السهى إِلَيتح 
 فَإِذَا.  أَقم:  فَقَالَ نزلَ تينِالصالَ بين كَانَ إِذَا حتى يلْتفت فَلَم.  الرحمنِ عبد أَبا يا الصالَةَ:  الْمؤذِّنُ لَه قَالَ الظُّهرِ صالَةُ حانت إِذَا

تلَّمس ملَّى فَأَقفَص ، ثُم بكى رتإِذَا ح تغَاب سمقَالَ الش ذِّنُ لَهؤالَةَ:  الْمفَقَالَ.  الص  :كلعي كَفف الَةرِ صرِ الظُّهصالْعو ، ثُم 
ارى ستإِذَا ح كَتبتاش جالنلَ ومزن ، قَالَ ثُم ذِّنؤلْمل  :مفَإِذَا.  أَق تلَّمس ملَّى فَأَقفَص ، ثُم فرصان فَتا فَالْتنولُ قَالَ:  فَقَالَ إِلَيسر 
 .الصالَةَ هذه لِّفَلْيص فَوته يخاف الَّذي اَألمر أَحدكُم حضر إِذَا:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا

   
588. ...Rəvayət edilir ki, Kəsir ibn Qaravəndə � demişdir: “Səlim ibn 
Abdullahdan atasının (Abdullah ibn Ömərin) səfərdə qıldığı namaz haqda 
soruşduq: “O, səfərdə namazları birləşdirərdimi?” Xatırlatdı ki, Səfiyyə 
bint Əbu Ubeyd İbn Ömərin zövcəsi idi. O, öz tarlasında işləyərkən İbn 
Ömərə ölümünün yaxınlaşmasına aid bir məktub yazmışdı: “Dünya 
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günlərimin axırında, Axirət günlərimin isə əvvəlindəyəm”. İbn Ömər 
miniyinə minib səfər edərkən Zöhrün vaxtı gəldikdə müəzzin ona dedi: 
“Ey Əbu Abdur-Rahmən, namaz!” O, buna iki namazın (Zöhr və Əsr) 
arasındakı vaxta qədər fikir vermədi. Sonra isə miniyindən enərək dedi: 
“İqaməni ver! Mən salam verdikdə (Əsr namazının) iqaməsini ver və 
namaz qıl”. Sonra miniyinə minib gün batana qədər yoluna davam etdi. 
Müəzzin ona dedi: “Namaz”. O: “Zöhrdə və Əsrdə etdiyin kimi et!”- 
deyib, ulduzlar görünənə qədər  yoluna davam etdi. Sonra müəzzinə dedi: 
“İqamə ver! Mən salam verdikdə yenidən iqamə ver”. Sonra getdi və bizə 
tərəf dönüb dedi: “Allah Elçisi � belə buyurdu: “Sizdən biri bir əməli 
etməyi çatdıra bilməyəcəyindən qorxarsa, qoy, namazı belə qılsın”. 
 

٤٤ - قْتي الْوالَّذ عمجي يهف يمقالْم  
44-cü fəsil: Daimi yaşadığı yerdə olan adamın namazları cəm etməsi 

   
صلَّى اُهللا علَيه  النبِي مع صلَّيت:  قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ ، زيد بنِ جابِرِ عن ، عمرٍو عن ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٥٨۹
لَّمسو ةيندا بِالْمانِيا ثَميعما جعبسا ويعمج ، رأَخ رلَ الظُّهجعو رصالْع ، ورأَخ رِبغلَ الْمجعاء وشالْع.  

   
589. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Peyğəmbər � ilə 
birlikdə Mədinədə səkkiz rükət (Zöhrlə Əsr) və yeddi rükət (Məğriblə İşa) 
namazlarını qıldıq. O, Zöhr namazını gecikdirib Əsr namazını tezləşdirdi 
və Məğrib namazını gecikdirib İşa namazını tezləşdirdi”. 
 

 بنِ عمرِو عن ، حبِيبٍ أَبِي ابن وهو حبِيب حدثَنا ، هالَلٍ بن حبانُ حدثَنا:  قَالَ ، أَصرم بن خشيش عاصمٍ أَبو أَخبرنِي - ٥۹٠
 بينهما لَيس والْعشاء والْمغرِب ، شيٌء بينهما لَيس والْعصر ، اُألولَى بِالْبصرة صلَّى أَنه:  عباسٍ ابنِ عنِ ، دزي بنِ جابِرِ عن ، هرِمٍ

 سجدات ثَمان والْعصر ، اُألولَى بِالْمدينة  علَيه وسلَّمصلَّى اُهللا اِهللا رسولِ مع صلَّى أَنه عباسٍ ابن وزعم.  شغلٍ من ذَلك فَعلَ شيٌء
سا لَيمهنيٌء بيش.  

   
590. ...Cabir ibn Zeyd � rəvayət edir ki, İbn Abbas Bəsrədə Zöhrlə Əsr, 
Məğriblə də İşa namazlarını ayrılıqda qılmayaraq birləşdirdi. Onu heç bir 
iş məşğul etmədən bunu etdi, çünki İbn Abbas Allah Elçisinin � yanında 
olarkən Allah Elçisi � də Mədinədə Zöhr və Əsr namazlarını birləşdirərək 
qılmışdı”. 
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٤٥ - قْتي الْوالَّذ عمجي يهف رافسالْم نيرِبِ بغاِء الْمشالْعو  
45-ci fəsil: Müsafirin Məğriblə İşa namazlarını birləşdirməsinin vaxtı 

 
 قَالَ قُريشٍ من شيخٍ الرحمنِ عبد بنِ إِسماعيلَ عن ، نجِيحٍ أَبِي ابنِ عنِ ، سفْيانُ أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنِي - ٥۹١

 :تبحص ناب رمى إِلَى عما ، الْحفَلَم تبغَر سمالش تبأَقُولَ أَنْ ه الَةَ لَهالص ارى فَستح بذَه اضيةُ اُألفُقِ بمفَحاء وشالْع ، ثُم 
 .يفْعلُ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ رأَيت اهكَذَ:  قَالَ ثُم.  إِثْرِها علَى ركْعتينِ صلَّى ثُم ، ركَعات ثَالَثَ الْمغرِب فَصلَّى نزلَ

 
591. ...Rəvayət edilir ki, Qureyş ağsaqqallarından olan İsmail ibn Abdur-
Rahmən � demişdir: “Mən Himə adlı yerə səfər edərkən İbn Ömərlə 
yoldaş oldum. Günəş batdıqda mən ona namazı xatırlatmaq istədim, lakin 
o, üfüqdəki ağartı itənə qədər yoluna davam etdi. Sonra miniyindən düşüb 
İşanın vaxtında Məğrib namazını üç rükət qıldı. Sonra onun ardı ilə iki 
rükət (İşa namazını) qıldı. Sonra da dedi: “Mən Allah Elçisinin � belə 
etdiyini görmüşəm”. 
  

 حدثَنا:  قَالَ ، الْمغرية بنِ محمد بن أَحمد وأَنبأَنا ، حمزةَ أَبِي ابنِ عنِ ، بقيةُ حدثَنا:  قَالَ ، عثْمانَ بن عمرو أَخبرنِي - ٥۹٢
 عجِلَه إِذَا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ رأَيت:  قَالَ أَبِيه عن ، سالم برنِيأَخ:  قَالَ الزهرِي عنِ ، شعيبٍ عن ، لَه واللَّفْظُ عثْمانُ
ريي السفَرِ فالس رخؤالَةَ يرِبِ صغى الْمتح عمجا يهنيب نيباء وشالْع. 

 
592. Səlim atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: “Mən Allah Elçisinin 
� səfərdə tələsdikdə, Məğrib namazını gecikdirərək İşa namazı ilə birləş-
dirib qıldığını görmüşəm”. 
 

 بنِ مالك عن ، محمد بن الْعزِيزِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، الْجارِي محمد بن يحيى حدثَنِي:  قَالَ إِهابٍ بن الْمؤملُ أَخبرنا - ٥۹٣
 .بِسرِف الصالَتينِ بين فَجمع بِمكَّةَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا ورسولُ الشمس غَابت:  قَالَ جابِرٍ عن ، الزبيرِ أَبِي عن ، أَنسٍ

 
593. ...Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Allah Elçisi � Məkkədə idi. 
Günəş batdıqda, Allah Elçisi � Sərif deyilən yerdə iki namazı (Məğrib ilə 
İşa namazlarını) birləşdirərək qıldı”.1 
 

                                                      
1
 Hədis zəifdir. 
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 عنِ ، عقَيلٍ عن ، إِسماعيلَ بن جابِر حدثَنا:  قَالَ ، وهبٍ ابن أَنبأَنا:  قَالَ عمرٍو بنِ اَألسود بنِ سواد بن عمرو أَخبرنِي - ٥۹٤
 فَيجمع الْعصرِ وقْت إِلَى الظُّهر يؤخر السير بِه عجِلَ إِذَا كَانَ أَنه:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ عن ، أَنسٍ عن ، شهابٍ ابنِ

مهنياب ، رخؤيو رِبغى الْمتح عمجا يهنيب نيباء وشى الْعتح يبغي فَقالش. 

 
594. ...Ənəs � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � səfərdə tələsdikdə Zöhr 
namazını gecikdirib Əsrin vaxtında Əsr namazı ilə birləşdirərdi. Məğrib 
namazını gecikdirib şəfəq yox olan vaxtda İşa namazı ilə birləşdirərdi. 
 

 بنِ اِهللا عبد مع خرجت:  قَالَ نافع حدثَنِي:  قَالَ جابِرٍ ابن حدثَنا:  قَالَ ، الْوليد حدثَنا:  قَالَ ، خالد بن محمود أَخبرنا - ٥۹٥
رمي عفَرٍ فس يا رِيدضأَر ، اهفَأَت ةَ إِنَّ:  فَقَالَ آتيفص تأَبِي بِن ديبا عما لبِه ، ظُرا أَنْ فَانرِكَهدت ، جرا فَخرِعسم هعملٌ وجر نم 

 يرحمك الصالَةَ:  قُلْت أَبطَأَ فَلَما ، الصالَة علَى يحافظُ ووه بِه عهدي وكَانَ ، الصالَةَ يصلِّ فَلَم الشمس وغَابت ، يسايِره قُريشٍ
اللَّه فَتفَالْت ى إِلَيضمى ، وتي كَانَ إِذَا حرِ ففَقِ آخلَ الشزلَّى نفَص رِبغالْم ، ثُم اء أَقَامشالْع قَدى واروت فَقلَّى الشا فَصبِن ، ثُم 
  .هكَذَا صنع السير بِه عجِلَ إِذَا كَانَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ إِنَّ:  فَقَالَ علَينا أَقْبلَ

 
595. ...Rəvayət edilir ki, Nafi � demişdir: “Mən Abdullah ibn Ömərlə 
birlikdə səfərə çıxdım. Ona verilən torpağa tərəf gedirdi. Bir nəfər onun 
yanına gəlib dedi: “Səfiyyə bint Əbu Ubeyd xəstələnib, bax gör ona tez 
çata bilərsənmi?!” O da tələsik (Səfiyyənin yanına getmək üçün) çıxdı. 
Onunla birlikdə Qureyşdən olan bir kişi var idi. Günəş batdı, lakin o, 
namazı qılmadı. Onun yanında olan kişi namazlarını vaxtında qılardı. 
Qızartı tamamilə itdikdə mən ona dedim: “Allah sənə rəhm etsin, bəs 
namaz!?” O, mənə tərəf döndü, sonra səfərinə davam etdi. Şəfəqin axır 
(itən) vaxtı idi. Miniyindən düşüb Məğrib namazını qıldı, sonra iqamə 
verib İşa namazını qıldı. Bizimlə namaz qıldıqda, artıq, şəfəq tam yox 
olmuşdu. Sonra bizə tərəf dönüb belə dedi: “Həqiqətən, Allah Elçisi � 
səfərdə tələsdikdə belə edərdi”. 
 

 حتى بِنا سار اللَّيلَةُ تلْك كَانَ فَلَما ، مكَّةَ من عمر ابنِ مع أَقْبلْنا:  قَالَ عٍناف عن ، الْعطَّاف حدثَنا ، سعيد بن قُتيبةُ أَخبرنا - ٥۹٦
 فَصلَّى الشفَق وغَاب ، فَصلَّى نزلَ ثُم ، يغيب أَنْ الشفَق كَاد حتى وسار فَسكَت الصالَةَ:  لَه فَقُلْنا الصالَةَ نِسي أَنه فَظَننا ، أَمسينا
 .السير بِه جد إِذَا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ مع نصنع كُنا هكَذَا:  فَقَالَ علَينا أَقْبلَ ثُم.  الْعشاء

 
596. ...Rəvayət edilir ki, Nafi � demişdir: “Məkkədə İbn Ömərlə səfərə 
çıxmışdıq. Biz gecə olana qədər yolumuza davam etdik. Gecə olduqda, biz 
elə zənn etdik ki, o, namazı unudub. Ona dedik: “Namazı qılaq!” O, susdu 
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və biz yolumuza davam etdik. Artıq, günəşin şəfəqinin yox olmasına az 
qalırdı. Sonra miniyindən enərək namaz qıldı. Şəfəq itdikdə İşa namazını 
qıldı və bizə dönərək dedi: “Biz Allah Elçisi � ilə səfərə çıxdıqda 
tələsərkən belə edərdik”. 
 

 عنِ اِهللا عبد بن سالم سأَلْنا:  قَالَ ونداقَار بن كَثري حدثَنا:  قَالَ ، شميلٍ ابن حدثَنا:  قَالَ ، الرحيمِ عبد بن عبدةُ أَخبرنا - ٥۹٧
 كَانت:  فَقَالَ أَتيته ثُم ، بِجمعٍ إِالَّ.  الَ:  فَقَالَ ؟ السفَرِ في الصلَوات من شيٍء بين يجمع اِهللا عبد أَكَانَ:  فَقُلْنا السفَرِ في الصالَة

هدنع يفةُص لَتسفَأَر هي:  إِلَيي أَنرِ فمٍ آخوي نا مينلِ الدأَومٍ ووي نم ةراآلخ ، بكا فَرأَنو هعم عرفَأَس ريى الستح تانالَةُ حالص ، 
 الظُّهرِ من سلَّمت فَإِذَا.  أَقم:  للْمؤذِّن فَقَالَ نزلَ الصالَتينِ بين كَانَ إِذَا ىحت فَسار الرحمنِ عبد أَبا يا الصالَةَ:  الْمؤذِّنُ لَه فَقَالَ
مفَأَق ككَانم ، لَّى فَأَقَامفَص رنِ الظُّهيتكْعر ثُم لَّمس ، ثُم أَقَام هكَانلَّى مفَص رصنِ الْعيتكْعر ، ثُم كرب عرفَأَس ريى الستح تغَاب 

سمفَقَالَ الش ذِّنُ لَهؤالَةَ:  الْما الصا يأَب دبنِ عمحفَقَالَ الر  :كلعلِ كَفاَألو ارى فَستإِذَا ح كَتبتاش ومجلَ النزفَقَالَ ن  :مفَإِذَا ، أَق 
تلَّمس ملَّى فَأَقالْ فَصرِبغثَالَثًا م ، ثُم أَقَام هكَانلَّى ماء فَصشةَ الْعراآلخ ثُم لَّمةً سداحلْقَاَء وت هِهجو ، ولُ قَالَ:  قَالَ ثُمساِهللا ر 

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا:  ص رضح كُمدأَح رى أَمشخي هتلِّ فَوصفَلْي هذالَةَال هص. 

 
597. ...Rəvayət edilir ki, Kəsir ibn Qaravəndə � demişdir: “Biz Səlim ibn 
Abdullahdan səfərdə qılınan namaz haqda soruşduq: “Abdullah (ibn 
Ömər) səfər vaxtı namazları birlşdirərdimi?” O dedi: “Xeyr, yalnız 
(Müzdəlifədə) birləşdirərdi”. Sonra onun yanına gəldim. Səfiyyə atama 
məktub göndərdi: “Dünya günlərimin axırında, Axirət günlərimin isə 
əvvəlindəyəm”. O, miniyinə minib səfər edərkən Zöhrün vaxtı gəldikdə 
müəzzin ona dedi: “Namaz, ey Əbu Abdur-Rahmən!” O, buna iki namazın 
(Zöhr və Əsr) arasındakı vaxta qədər fikir vermədi. Sonra isə miniyindən 
endi və dedi: “İqaməni ver! Mən salam verdikdə (Əsr namazının) iqamə-
sini ver və namaz qıl”. Sonra miniyinə minib günəş batana qədər yoluna 
davam etdi. Müəzzin ona dedi: “Namaz”. O: “Zöhrdə və Əsrdə etdiyin 
kimi et!”- deyib, ulduzlar görünənə qədər yoluna davam etdi. Sonra 
müəzzinə dedi: “İqamə ver! Mən salam verdikdə yenidən (İşa namazı 
üçün) iqamə ver”. Sonra getdi və bizə tərəf dönüb dedi: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Sizdən birinizi başını qatacaq bir iş məşğul etdikdə, qoy 
namazı belə qılsın”. 
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  الصالَتينِ بين فيها يجمع الَّتي الْحالُ - ٤٦
46-cı fəsil: Namazlar nə zaman birləşdirilir? 

 
 السير بِه جد إِذَا كَانَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا سولَر أَنَّ:  عمر ابنِ عنِ ، نافعٍ عن ، مالك عن ، سعيد بن قُتيبةُ أَخبرنا - ٥۹٨
عمج نيرِبِ بغاء الْمشالْعو. 

 
598. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
yolda ciddi bir işi olduqda Məğrib namazını İşa namazı ilə birləşdirdiyini 
görmüşəm”. 
 

 عمر ابنِ عنِ ، نافعٍ عن ، عقْبةَ بنِ موسى عن ، معمر حدثَنا:  قَالَ ، الرزاقِ عبد أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٥۹۹
 .والْعشاء الْمغرِبِ بين جمع أَمر حزبه أَو السير بِه جد إِذَا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ:  قَالَ

 
599. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Mən Peyğəmbərin � 
yolda ciddi bir işi olduqda və ya tələsdikdə Məğrib namazını İşa namazı 
ilə birləşdirdiyini görmüşəm”. 
 

صلَّى  النبِي رأَيت:  قَالَ أَبِيه عن ، سالم أَخبرنِي:  قَالَ الزهرِي سمعت:  قَالَ سفْيانُ أَنبأَنا:  قَالَ منصورٍ بن محمد أَخبرنا - ٦٠٠
لَّمسو هلَيإِذَا اُهللا ع دج بِه ريالس عمج نيب رِبِالْماء غشالْعو. 

 
600. ...Səlim atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: “Mən Peyğəmbərin 
� yolda ciddi bir işi olduqda Məğrib namazını İşa namazı ilə birləşdir-
diyini görmüşəm”. 
 

٤٧ - عمالْج نينِ بيالَتي الصرِ فضالْح  
47-ci fəsil: Bir yerdə daimi yaşayanın iki namazı birləşdirməsi 

 
صلَّى اُهللا علَيه  اِهللا رسولُ صلَّى:  قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ ، جبيرٍ بنِ سعيد عن ، الزبيرِ أَبِي عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٦٠١
لَّمسو رالظُّه رصالْعو يعماج ، رِبغالْماء وشالْعا ويعمج نرِ مغَي فوالَ خفَرٍ وس.  

 
601. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Allah Elçisi � qorxu və 
səfərdə olmadığı halda Zöhr namazı ilə Əsr namazını, Məğrib namazı ilə 
İşa namazını birləşdirib qıldı”. 
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 بنِ حبِيبِ عن ، اَألعمشِ عنِ ، موسى بن الْفَضلُ حدثَنا:  قَالَ ، غَزوانُ واسمه رِزمةَ أَبِي بنِ الْعزِيزِ عبد بن محمد أَخبرنا - ٦٠٢
 بين الصالَتينِ بين يجمع بِالْمدينة يصلِّي كَانَ ى اُهللا علَيه وسلَّمصلَّ النبِي أَنَّ ، عباسٍ ابنِ عنِ ، جبيرٍ بنِ سعيد عن ، ثَابِت أَبِي

  .حرج أُمته علَى يكُونَ لئَالَّ:  قَالَ ؟ لم:  لَه قيلَ.  مطَرٍ والَ خوف غَيرِ من والْعشاء والْمغرِبِ ، والْعصرِ الظُّهرِ
 
602. ...İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � Mədinədə olanda qor-
xu və yağış olmadığı halda Zöhrlə Əsr namazını, Məğriblə İşa namazını 
birləşdirib qıldı. İbn Abbasa deyildi: “Nəyə görə belə etdi?” İbn Abbas 
dedi: “O, ümməti üçün çətinlik olmasın deyə belə etdi”. 
 

 ، الشعثَاِء أَبِي عن ، دينارٍ بنِ عمرِو عن ، جريجٍ ابن حدثَنا:  قَالَ ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَى عبد بن محمد أَخبرنا - ٦٠٣
  .جميعا وسبعا جميعا ثَمانِيا يه وسلَّمصلَّى اُهللا علَ اِهللا رسولِ وراَء صلَّيت:  قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ

 
603. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
arxasında səkkiz rükəti (Zöhr və Əsr namazlarını) və yeddi rükəti (Məğrib 
və İşa namazlarını) birləşdirərək qıldım”. 
 

٤٨ - الْجعم نيرِ برِ الظُّهصالْعفَةَ وربِع  
48-ci fəsil: Arafada Zöhr və Əsr namazlarını birləşdirmək 

 
 بن جابِر أَنَّ ، أَبِيه عن ، محمد بن جعفَر حدثَنا:  قَالَ ، إِسماعيلَ بن حاتم حدثَنا:  قَالَ ، هارونَ بن إِبراهيم أَخبرنِي - ٦٠٤
دبقَالَ اِهللا ع  :ارولُ سساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى صتى حفَةَ أَترع ، دجةَ فَوالْقُب قَد ترِبض ةَ لَهرملَ بِنزا فَنى ، بِهتإِذَا ح اغَتز 

سمالش راِء أَموبِالْقَص لَتحفَر ى ، لَهتى إِذَا حهتطْنِ إِلَى اني بادالْو طَبخ اسالن ، بِالَلٌ أَذَّنَ ثُم ، ثُم لَّى أَقَامفَص رالظُّه ، ثُم أَقَام 
 .شيئًا بينهما يصلِّ ولَم ، الْعصر فَصلَّى

 
604. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah � demişdir: “Allah Elçisi � 
səfərə çıxaraq Arafaya çatdı. Onun üçün Nəmrə adlı yerdə bir çadır 
quruldu və ora daxil oldu. Günəş zenitdən keçdikdə əmr etdi ki, Qasvə 
adlı dəvəsini hazırlasınlar. Allah Elçisi � ona mindi və vadinin ortasında 
xütbə verdi. Sonra Bilal azan verdi. Sonra iqamə verdi və Peyğəmbər � 
Zöhr namazını qıldı. Sonra (Bilal) iqamə verdi və Peyğəmbər � Əsr 
namazını qıldı. Onların arasında isə başqa heç bir namaz qılmadı”. 
  



Sunən ən-Nəsəi                                                                        Namaz vaxtları kitabı 

229 
 

٤۹ - عمالْج نيرِبِ بغاِء الْمشالْعو فَةلدزبِالْم  
49-cu fəsil: Müzdəlifədə Məğriblə İşa namazlarını birləşdirmək 

 
 أَيوب أَبا أَنَّ ، يزِيد بنِ اِهللا عبد عن ، ثَابِت بنِ عدي عن ، سعيد بنِ يحيى عن ، مالك عن ، سعيد بن قُتيبةُ أَخبرنا - ٦٠٥

ارِيصاَألن هربأَخ ، هلَّ أَنىص عولِ مساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي صف ةجاعِ حدالْو رِبغاء الْمشالْعو فَةلدزا بِالْميعمج.  
 
605. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Əyyub əl-Ənsari � Vida həcci vaxtı Müzdə-
lifədə Allah Elçisi � ilə birlikdə Məğriblə İşa namazlarını birləşdirib 
qılmışdır. 
 

 بنِ سعيد عن ، إِسحاق أَبو حدثَنا:  قَالَ ، خالد أَبِي بنِ إِسماعيلَ عن ، هشيم حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن يعقُوب أَخبرنا - ٦٠٦
 رسولُ فَعلَ:  قَالَ فَرغَ فَلَما.  والْعشاء الْمغرِبِ بين جمع جمعا أَتى فَلَما ، عرفَات من ضأَفَا حيثُ عمر ابنِ مع كُنت:  قَالَ جبيرٍ

  .هذَا مثْلَ الْمكَان هذَا في صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا
 
606. ...Rəvayət edilir ki, Səid ibn Cubeyr � demişdir: “Arafadan qayıt-
dıqda İbn Ömər ilə bir yerdə idim. O, insanların yığışdıqları yerə gəldikdə 
Məğrib və İşa namazlarını birləşdirib qıldı və dönüb belə dedi: “Allah 
Elçisi � bu yerdə mənim etdiyim kimi etmişdi”. 
 

 النبِي أَنَّ ، عمر ابنِ عنِ ، سالمٍ عن ، الزهرِي عنِ ، مالك عن ، الرحمنِ عبد حدثَنا:  الَقَ ، سعيد بن اِهللا عبيد أَخبرنا - ٦٠٧
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَّى صص رِبغاء الْمشالْعو فَةلدزبِالْم  

 
607. ...İbn Ömər � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � Müzdəlifədə Məğrib və 
İşa namazlarını birlikdə qıldı. 
 

 رأَيت ما:  قَالَ اِهللا عبد عن ، يزِيد بنِ الرحمنِ عبد عن ، عمارةَ عن ، اَألعمشِ عنِ ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٦٠٨
بِيلَ النلَّى اُهللا عصلَّمسو هي عمج نينِ بيالَتعٍ إِالَّ صملَّى ، بِجصو حبالص ذئمولَ يا قَبهقْتو. 

 
608. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah � demişdir: “Mən Müzdəlifədən başqa 
bir yerdə Peyğəmbərin � namazları birləşdirdiyini görmədim. O gün Sübh 
namazını adətən qıldığı vaxtdan daha tez qıldı”. 
 



نني سائسالن                                                                                                             ابتك يتاقوالْم 

230 
 

٥٠ - فكَي عمالْج  
50-ci fəsil: Namazları birləşdirməyin qaydası 

 
 ابنِ عنِ ، كُريبٍ عن ، حرملَةَ أَبِي بن ومحمد عقْبةَ بنِ إِبراهيم عن ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، حريث بن الْحسين أَخبرنا - ٦٠۹
 الْماَء أَهراق يقُلْ ولَم ، فَبالَ نزلَ الشعب أَتى فَلَما ، عرفَةَ من أَردفَه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي وكَانَ زيد بنِ أُسامةَ عن ، عباسٍ

 الْمغرِب صلَّى الْمزدلفَةَ أَتى فَلَما.  أَمامك الصالَةُ:  فَقَالَ.  الصالَةَ:  لَه فَقُلْت خفيفًا وضوًءا فَتوضأَ ، داوةإِ من علَيه فَصببت:  قَالَ
، وا ثُمعزن مالَهرِح ، لَّى ثُماء صشالْع  

 
609. ...Usamə ibn Zeyd � rəvayət edir ki, Peyğəmbərlə � eyni miniyin 
tərkində Arafadan dağlıq bir yola gəldikdə miniyindən düşüb kiçik 
subaşına çıxdı. Usamə ibn Zeyd Peyğəmbərin � subaşına çıxmasını 
danışmadı: “Əlinə su tökdüm və yüngül bir dəstəmaz aldı. Sonra mən 
ondan soruşdum: “Namazı qılırıqmı?” O dedi: “Xeyr, namaz qarşıda 
qılınacaq”. Müzdəlifəyə gəldikdə Məğrib namazını qıldı. Miniklərdən 
yükləri düşürtdükdən sonra da İşa namazını qıldı”. 
 

  لمواقيتها الصالَة فَضلُ - ٥١
51-ci fəsil: Vaxtında qılınan namazın fəziləti 

 
 عمرٍو أَبا سمعت:  قَالَ الْعيزارِ بن الْوليد أَخبرنِي:  قَالَ شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، علي بن روعم أَخبرنا - ٦١٠

انِيبيقُولُ الشا:  يثَندح باحص هذارِ هالد ارأَشارِ إِلَى ود دبقَالَ اِهللا ع  :أَلْتولَ سساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص لِ أَيمالْع بأَح 
  .وجلَّ عز اِهللا سبِيلِ في والْجِهاد ، الْوالدينِ وبِر ، وقْتها علَى الصالَةُ:  قَالَ ؟ تعالَى اِهللا إِلَى

 
610. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Amr əş-Şeybani � demişdir: “Bu evin yiyəsi 
– Abdullahın evinə işarə edərək - buyurdu: “Mən Allah Elçisindən � 
soruşdum: “Uca Allaha ən sevimli əməl hansıdır?” O buyurdu: “Vaxtında 
qılınan namaz, valideynlərə edilən yaxşılıq və Allah � yolunda edilən 
cihad”. 
 

 ، عمرٍو أَبِي من سمعه النخعي معاوِيةَ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، الرحمنِ عبد بنِ محمد بن اِهللا عبد خبرناأَ - ٦١١
نع دبنِ اِهللا عب ودعسقَالَ م  :أَلْتولَ سسلَ اِهللا رلَّى اُهللا عصلَّمسو هي لِ أَيمالْع باِهللا إِلَى أَح زلَّ عجقَالَ ؟ و  :إِقَام الَةا الصهقْتول 

، بِرنِ ويدالالْو ، ادالْجِهي وبِيلِ فاِهللا س زلَّ عجو. 
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611. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Məsud � demişdir: “Mən Allah 
Elçisindən � soruşdum: “Hansı əməl Allaha � daha sevimlidir?” O 
buyurdu: “Namazı vaxtında qılmaq, valideynlərə yaxşılıq etmək və Allah 
� yolunda cihad etmək”. 
 

 عن ، الْمنتشرِ بنِ محمد بنِ إِبراهيم عن ، شعبةَ عن ، عدي أَبِي ابن حدثَنا:  قَاالَ يزِيد بن وعمرو حكيمٍ بن يحيى أَخبرنا - ٦١٢
أَبِيه ، هي كَانَ أَنف جِدسرِو ممنِ عبِيلَ بحرش تيمالَةُ فَأُقلُوا الصعفَج هونظَرتني:  فَقَالَ يإِن تكُن رلَ:  قَالَ.  أُوتئسو دبلْ اِهللا عه 
دعب اَألذَان رقَالَ ؟ وِت  :معن  .دعبو ةثَ ، اِإلقَامدحنِ وع بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ، هأَن امنِ نع الَةى الصتح تطَلَع سمالش ، 
لَّى ثُماللَّفْظُ صى ويحيل  

 
612. ...Rəvayət edilir ki, İbrahim ibn Muhəmməd ibn əl-Muntəşirin atası 
Amr ibn Şurahbilin namaz qıldırdığı məsciddə idi. Onlar imamı gözlə-
yirdilər. O dedi: “Mən vitri qılacam”. Abdullahdan soruşdular: “Azandan 
sonra vitr olur?” O dedi: “Bəli, iqamədən də sonra olur!” O, danışdı ki, 
Peyğəmbər � günəş çıxana qədər yatıb qalmış, sonra da namaz qılmışdı”. 
  

٥٢ - نيمف ِسيالَةً نص  
52-ci fəsil: Namazı unudan nə etməlidir? 

 
 صالَةً نِسي من:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ أَنسٍ عن ، قَتادةَ عن ، عوانةَ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٦١٣

  .ذَكَرها إِذَا فَلْيصلِّها
 
613. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Kim namazı yaddan çıxararaq 
qılmazsa, yadına düşən kimi qılsın”. 
 

٥٣ - نيمف امنِ نع الَةالص  
53-cü fəsil: Namaza yatıb qalan nə etməlidir? 

 
صلَّى  اِهللا رسولُ سئلَ:  قَالَ أَنسٍ عن ، قَتادةَ عن ، اَألحولُ حجاج حدثَنا:  قَالَ ، يزِيد عن ، مسعدةَ بن حميد أَخبرنا - ٦١٤

لَّمسو هلَينِ اُهللا علِ عجالر قُدرنِ يع الصالَة فُلُ أَوغا يهنا:  قَالَ عهتا أَنْ كَفَّارهلِّيصا إِذَا يهذَكَر. 

 
614. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Allah Elçisindən � namaza 
yatıb qalan haqda soruşulduqda belə buyurdu: “Bu namazın kəffarəsi 
oyanan kimi qılınmasıdır”. 
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صلَّى اُهللا  للنبِي ذَكَروا:  قَالَ قَتادةَ أَبِي عن ، رباحٍ بنِ اِهللا عبد عن ، ثَابِت عن ، زيد بن حماد حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٦١٥
لَّمسو هلَيع مهمونِ نع الَةفَقَالَ ، الص  :هإِن سي لَيمِ فوفْرِيطٌ النا ، تمفْرِيطُ إِني التف قَظَةفَإِذَا ، الْي ِسين كُمدالَةً أَحص أَو اما نهنع 

  .ذَكَرها إِذَا فَلْيصلِّها
 
615. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Qatədə � demişdir: “Biz Peyğəmbərdən � 
namaza yatıb qalmaq haqda soruşduq, o da dedi: “Yatmaqda heç bir qüsur 
yoxdur. Qüsur oyanmaqdadır. Sizdən biriniz namaz qılmağı unutsa və ya 
yatıb qalsa, yadına düşən kimi bu namazı qılsın”. 
  

 رباحٍ بنِ اِهللا عبد عن ، ثَابِت عن ، الْمغرية بنِ سلَيمانَ عن ، الْمبارك ابن وهو اِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٦١٦
، نةَ أَبِي عادولُ قَالَ:  قَالَ قَتساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  :سي لَيمِ فوفْرِيطٌ النا ، تمفْرِيطُ إِنالت نيمف لِّ لَمصالَةَ يالص ىحت 

 .لَها ينتبِه حني اُألخرى الصالَة وقْت يجِيَء

 
616. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Qatədə � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Yatmaqda heç bir qüsur yoxdur. Əsl qüsur namazın vaxtı gir-
məsinə baxmayaraq, bu namazı qılmayandadır”. 
 

  الْغد من لوقْتها الصالَة عنِ نام من إِعادةُ - ٥٤
54-cü fəsil: Namaza yatıb qalanın səhəri gün həmin namazı vaxtında 

qılması 
 

 أَبِي عن ، رباحٍ بنِ اِهللا عبد عن ، الْبنانِي تثَابِ عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، داود أَبو حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ٦١٧
:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ الشمس طَلَعت حتى الصالَة عنِ ناموا لَما صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، قَتادةَ

  .لوقْتها الْغد من دكُمأَح فَلْيصلِّها
 
617. ...Əbu Qatədə � rəvayət edir ki, onlar Allah Elçisi � ilə namaza yatıb 
qalmışdılar və günəş də çıxmışdı. Allah Elçisi � dedi: “Qoy sizdən biriniz 
növbəti gün bu namazı öz vaxtında qılsın”.1 
 

                                                      
1 Yəni “sabahkı gün yatıb qalmasın, öz vaxtında qılsın”. Bəzi insanlar hədisi düz anlamayaraq 
ötürdüyü namazı həmin namazın sabahkı vaxtına qədər təxirə salırlar. Əksinə, namaza yatıb 
qalan adam, oyandıqdan sonra namazı gecikdirməməli və dərhal qılmalıdır. 
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 عن ، الزهرِي عنِ ، إِسحاق بن محمد حدثَنا:  قَالَ ، يعلَى حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَى عبد بنِ واصلِ بن اَألعلَى عبد أَخبرنا - ٦١٨
يدعس ، نةَ أَبِي عريرولُ قَالَ:  قَالَ هساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا:  ص ِسيتالَةَا نلِّ لصإِذَا فَص تفَإِنَّ ؛ ذَكَر الَى اللَّهعقُولُ تي  :

 .مختصرا يعلَى بِه حدثَنا:  اَألعلَى عبد قَالَ.  }لذكْرِي الصالَةَ أَقمِ{

 
618. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “(Hər hansı bir) namazı unutsan, yadına düşən kimi o namazı 
qıl! Çünki, Uca Allah buyurur: “...Məni xatırlamaq üçün namaz qıl!” 
(Taha, 20)”. 
 

 بنِ سعيد عن ، شهابٍ ابنِ عنِ ، ونسي أَنبأَنا:  قَالَ وهبٍ ابن أَنبأَنا:  قَالَ عمرٍو بنِ اَألسود بنِ سواد بن عمرو أَخبرنا - ٦١۹
:  قَالَ تعالَى اللَّه فَإِنَّ ؛ ذَكَرها إِذَا فَلْيصلِّها صالَةً نِسي من:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، هريرةَ أَبِي عن ، الْمسيبِ

  }.رِيلذكْ الصالَةَ أَقمِ{
 
619. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Kim 
namazı unutsa, yadına düşən kimi qılsın! Çünki, Uca Allah buyurur: 
“...Məni xatırlamaq üçün namaz qıl!” (Taha, 20)”. 
 

:  قَالَ هريرةَ أَبِي عن ، الْمسيبِ بنِ سعيد عن ، الزهرِي عنِ ، معمرٍ عن ، اِهللا عبد احدثَن:  قَالَ ، نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٦٢٠
 قُلْت }للذِّكْرى الصالَةَ أَقمِ{:  يقُولُ تعالَى اللَّه فَإِنَّ ؛ ذَكَرها إِذَا فَلْيصلِّها صالَةً نِسي من:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ

ريهلزكَذَا:  لا هأَهولُ قَرساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ؟ ص  :معن 

 
620. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim namazı unutsa, yadına düşən kimi qılsın! Çünki Uca Allah 
buyurur: “...Məni xatırlamaq üçün namaz qıl!” (Taha, 20)”. Mən Zuhriyə 
dedim: “Bu (ayəni) Allah Elçisi � belə oxudumu?” O da: “Bəli”- dedi”. 
  

٥٥ - فى كَيقْضي تالْفَائ نم الَةالص  
55-ci fəsil: Namazın vaxtını keçirən nə etməlidir? 

 
 مع كُنا:  قَالَ أَبِيه عن ، مريم أَبِي بنِ بريد عن ، السائبِ بنِ عطَاِء عن ، اَألحوصِ أَبِي عن ، السرِي بن هناد أَخبرنا - ٦٢١
 ونام فَنام صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ نزلَ ، الصبحِ وجه في كَانَ فَلَما ، لَةًلَي فَأَسرينا سفَرٍ في صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ
اسالن ، ظْ فَلَمقيتسسِ إِالَّ يمبِالش قَد تا طَلَعنلَيع ، رولُ فَأَمساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عذِّنَ صؤفَأَذَّنَ ، الْم ، لَّى ثُمنِ صيتكْعلَ الرقَب 
  .الساعةُ تقُوم حتى كَائن هو بِما حدثَنا ثُم ، بِالناسِ فَصلَّى فَأَقَام أَمره ثُم ، الْفَجرِ
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621. ...Bureydə ibn Əbu Məryəm atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: 
“Biz gecə vaxtı Allah Elçisi � ilə birlikdə səfərdə idik. Sübh çağına yaxın 
vaxtda Allah Elçisi � istirahət üçün səfərini saxladı, miniyindən düşdü və 
yatdı. Onunla birlikdə olan insanlar da yatdılar. Günəşin istisi bizi oyatdı, 
artıq, günəş doğmuşdu. Allah Elçisi � müəzzinə əmr etdi, o da azan verdi. 
Sonra Sübhdən qabaq olan iki rükəti qıldı. Sonra əmr etdi ki, iqamə 
verilsin. O, yanında olan insanlarla namaz qıldı. Sonra bizə Qiyamət günü-
nə qədər olacaq şeylər haqda danışdı”. 
 

 عن ، مطْعمٍ بنِ جبيرِ بنِ نافعِ عن ، الزبيرِ أَبِي عن ، الدستوائي هشامٍ عن ، اِهللا عبد حدثَنا:  قَالَ ، رٍنص بن سويد أَخبرنا - ٦٢٢
 والْعصرِ الظُّهرِ صالَة عن فَحبِسنا اُهللا علَيه وسلَّم صلَّى اِهللا رسولِ مع كُنا:  قَالَ مسعود بنِ اِهللا عبد عن ، اِهللا عبد بنِ عبيدةَ أَبِي

 اِهللا رسولُ فَأَمر ، اِهللا سبِيلِ وفي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ مع نحن:  نفِْسي في فَقُلْت علَي ذَلك فَاشتد ، والْعشاء والْمغرِبِ
 بِنا فَصلَّى أَقَام ثُم ، الْمغرِب بِنا فَصلَّى أَقَام ثُم ، الْعصر بِنا فَصلَّى أَقَام ثُم ، الظُّهر بِنا فَصلَّى فَأَقَام ، بِالَالً ى اُهللا علَيه وسلَّمصلَّ

 .غَيركُم وجلَّ عز اللَّه يذْكُرونَ ابةٌعص اَألرضِ علَى ما:  فَقَالَ علَينا طَاف ثُم ، الْعشاء

 
622. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Məsud � demişdir: “Biz Allah Elçisi 
� ilə birlikdə idik. Zöhr, Əsr, Məğrib və İşa namazlarını (ağır döyüş 
olduğuna görə vaxtında) qıla bilmədik. Bu, mənə ağır gəldi və öz-özümə 
dedim: “Biz Allah Elçisi � ilə birlikdə Allahın yolundayıq (cihaddayıq)”. 
Allah Elçisi � Bilala iqamə verməyi əmr etdi və bizimlə Zöhr namazını 
qıldı. Sonra iqamə verildi və bizimlə Əsr namazını qıldı. Sonra iqamə 
verildi və bizimlə Məğrib namazını qıldı. Sonra da iqamə verildi və 
bizimlə İşa namazını qıldı. Sonra bizə tərəf çevrilib dedi: “(Bu an) yer 
üzündə sizdən başqa Allahı yad edən bir toplum yoxdur”.1 
 

:  قَالَ هريرةَ أَبِي عن ، حازِمٍ أَبو حدثَنِي:  قَالَ كَيسانَ بنِ زِيدي عن ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن يعقُوب أَخبرنا - ٦٢٣
 كُلُّ أْخذْلي:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَقَالَ ، الشمس طَلَعت حتى نستيقظْ فَلَم صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ مع عرسنا
 أُقيمت ثُم ، سجدتينِ صلَّى ثُم ، فَتوضأَ بِالْماِء فَدعا ، فَفَعلْنا:  قَالَ.  الشيطَانُ فيه حضرنا منزِلٌ هذَا فَإِنَّ ؛ راحلَته بِرأْسِ رجلٍ

  الْغداةَ فَصلَّى الصالَةُ
 
623. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Biz Allah Elçisi � ilə 
səfərdə olanda yatmışdıq. Günəş çıxmışdı və bizi onun istisi oyatdı. Allah 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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Elçisi � dedi: “Sizdən hər biriniz miniyinin başından tutsun. Həqiqətən, 
burda şeytan məskunlaşıb”. Biz onun dediyi kimi etdik. O, bir qab su 
istədi və dəstəmaz aldı. Sonra iki rükət namaz qıldı. Sonra iqamə verildi və 
Sübh namazını qıldı”. 
 

 دينارٍ بنِ عمرِو عن ، سلَمةَ بن حماد حدثَنا:  قَالَ ، حسانَ بن يحيى حدثَنا:  قَالَ ، أَصرم بن خشيش عاصمٍ أَبو أَخبرنا - ٦٢٤
، نعِ عافنِ نرٍ بيبج ، نع ولَ أَنَّ ، أَبِيهساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي قَالَ صفَرٍ فس لَه  :نا منكْلَؤلَةَ يالَ اللَّي قُدرن نع الَةحِ صب؟ الص 

 بِالَلٌ أَذَّنَ ثُم.  توضئُوا:  فَقَالَ فَقَاموا الشمسِ حر أَيقَظَهم حتى آذَانِهِم علَى فَضرِب ، الشمسِ عمطْلَ فَاستقْبلَ.  أَنا:  بِالَلٌ قَالَ
 الْفَجر صلَّوا ثُم ، الْفَجرِ ركْعتيِ وصلَّوا ركْعتينِ فَصلَّى

 
624. ...Nafi ibn Cubeyr atasından � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � səfərdə 
olarkən belə dedi: “Kim Sübh namazına oyatmaq üçün bizim keşiyimizi 
çəkər?” Bilal dedi: “Mən”. O, günəş çıxan tərəfə çevrilmişdi. Günəşin 
istiliyi onlara dəydikdə oyandılar. Onlar qalxıb dəstəmaz aldılar. Sonra 
Bilal azan verdi. Sübh namazının iki rükət sünnəsini qıldılar. Sonra Sübh 
namazını qıldılar”. 
 

 عباسٍ ابنِ عنِ ، زيد بنِ جابِرِ عن ، هرِمٍ بنِ عمرِو عن ، حبِيب حدثَنا ، هالَلٍ بن حبانُ حدثَنا:  قَالَ ، عاصمٍ أَبو أَخبرنا - ٦٢٥
 ارتفَعت حتى يصلِّ فَلَم ، بعضها أَو الشمس طَلَعت حتى يستيقظْ فَلَم عرس ثُم ، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ أَدلَج:  قَالَ

سملَّى الشفَص يهالَةُ وطَى صسالْو. 

 
625. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Allah Elçisi � gecə vaxtı 
səfərdə idi. Sonra günəş çıxana kimi - səhərə qədər yatıb qaldı. Günəş bir 
qədər yüksələndən sonra (Sübh) namazını qıldı. O, orta namazdır”.1 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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٧ - ابتك اَألذَان 

7. Azan kitabı 
 

 اَألذَان بدُء - ١

1-ci fəsil: Azanın başlanması 
 

 اِهللا عبد عن ، نافع أَخبرنِي ، جريجٍ ابن قَالَ:  قَالَ حجاج حدثَنا:  قَاالَ الْحسنِ بن وإِبراهيم إِسماعيلَ بن محمد خربنا - ٦٢٦
 في يوما فَتكَلَّموا ، أَحد بِها ينادي ولَيس الصالَةَ فَيتحينونَ يجتمعونَ الْمدينةَ دمواقَ حني الْمسلمونَ كَانَ:  يقُولُ كَانَ أَنه عمر بنِ

كفَقَالَ ذَل مهضعذُوا:  بخا اتاقُوسثْلَ ناقُوسِ مى نارصقَالَ النو مهضعلْ:  با بنثْلَ قَرم نقَر ودهفَقَالَ الْي  :رمع يضر اللَّه هنع  :
 .بِالصالَة فَناد قُم بِالَلُ يا:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَقَالَ ؟ بِالصالَة ينادي رجالً تبعثُونَ أَوالَ

 
626. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Ömər � demişdir: “Müsəlmanlar 
Mədinəyə gəldikdə yığışdılar və namazı gözləməyə başladılar. Onlardan 
namaza nida edən bir kəs yox idi. Bir gün bu haqda danışdılar. Bəziləri 
dedi: xristianların zınqırovu kimi bir şey götürək; digərləri dedi: əksinə, 
namaza yəhudilərin çağırdıqları kimi - buynuz kimi bir şeylə çağıraq. 
Ömər dedi: “Məgər namaza çağırmaq üçün bir kişi göndərə bilmərikmi?” 
Allah Elçisi � dedi: “Ey Bilal, qalx! (İnsanları) namaza çağır!” 
 

  اَألذَان تثْنِيةُ - ٢
2-ci fəsil: Azanda sözləri iki dəfə təkrarlamaq 

 
٦٢٧ - باأَخنةُ ربيقُت نب يدعا:  قَالَ ، سثَندح دبابِ عهالْو ، نع وبأَي ، نةَ أَبِي عالَبق ، نسٍ عولَ إِنَّ:  قَالَ أَنسلَّى اُهللا  اِهللا رص

لَّمسو هلَيع رأَنْ بِالَالً أَم فَعشأَنْ ، اَألذَانَ يو روتةَ ياِإلقَام. 

 
627. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Allah Elçisi � Bilala azanın 
sözlərini cüt deməyi, iqamənin sözlərini isə tək deməyi əmr etmişdir”. 
 

 عمر ابنِ عنِ ، الْمثَنى أَبِي عن ، جعفَرٍ أَبو ثَنِيحد:  قَالَ شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ٦٢٨
 قَد الصالَةُ قَامت قَد:  تقُولُ أَنك إِالَّ مرةً مرةً واِإلقَامةُ ، مثْنى مثْنى صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ عهد علَى اَألذَانُ كَانَ:  قَالَ
قَامالَةُ تالص. 

 
628. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Allah Elçisinin � vaxtın-
da azanın sözləri iki-iki, iqamənin sözləri bu sözlərdən başqa - “Qad 
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qa:mətis-salə:ti, qad qa:mətis-salə:h! (Artıq, namaz başladı!)”- bir-bir deyi-
lirdi”. 
 

٣ - فْضخ توي الصجِيعِ فري التف اَألذَان  
3-cü fəsil: Azanı təkrarlayarkən alçaq səslə demək 

 
 عبد أَبِي نِيحدثَ:  قَالَ محذُورةَ أَبِي بنِ الْملك عبد بنِ الْعزِيزِ عبد ابن وهو إِبراهيم حدثَنِي:  قَالَ معاذ بن بِشر أَخبرنا - ٦٢۹
 إِبراهيم قَالَ.  حرفًا حرفًا اَألذَانَ علَيه فَأَلْقَى أَقْعده صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَنَّ ، محذُورةَ أَبِي عن ، الْملك عبد وجدي ، الْعزِيزِ

وثْلُ ها مذَا أَذَانِنه قُلْت لَه  :أَعد لَيقَالَ ، ع  :اللَّه رأَكْب اللَّه رأَكْب دهالَ أَنْ أَش إِالَّ إِلَه نِ اللَّهيترم ، دها أَنَّ أَشدمحولُ مساِهللا ر 
 ، مرتينِ اِهللا رسولُ محمدا أَنَّ أَشهد ، مرتينِ اللَّه إِالَّ إِلَه الَ أَنْ أَشهد:  حولَه من يسمع الصوت ذَلك دونَ بِصوت قَالَ ثُم ، مرتينِ
يلَى حع الَةنِ الصيترم ، يلَى حنِ الْفَالَحِ عيترم ، اللَّه رأَكْب اللَّه رالَ أَكْب إِالَّ إِلَه اللَّه. 

 
629. ...Əbu Məhzura � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � onu yanında otuzdu-
rub azanın sözlərini bir-bir öyrətdi. Hədisin ravilərindən biri olan İbrahim 
deyir: “Bu, bizim azan kimidir. Ona dedim: “Azanın sözlərini mənə təkrar 
et”. O dedi: “Alla:hu Əkbər, Alla:hu Əkbər (Allah ən Böyükdür), Əşhədu 
əl-Lə: ilə:hə illəllah (Şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq 
məbud yoxdur!), iki dəfə. Əşhədu ənnə Muhəmmədən Rasu:lullah (Şahid-
lik edirəm ki, Muhəmməd Allahın elçisidir!), iki dəfə”. Sonra onun yanın-
dakıların eşidəcəyi, lakin bundan aşağı səslə dedi:  “Əşhədu əl-Lə: ilə:hə 
illəllah, iki dəfə. Əşhədu ənnə Muhəmmədən Rasu:lullah, iki dəfə, Həyyə 
aləs-salə:h (Namaza tələsin!), iki dəfə. Həyyə aləl-fələ:h (Xilas olmağa 
tələsin!), iki dəfə. Alla:hu Əkbər, Alla:hu Əkbər. Lə: ilə:hə illəllah! 
(Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur!)”.1 
 

  كَلمة من اَألذَانُ كَمِ - ٤
4-cü fəsil: Azan neçə kəlmədir?  

 
 عبد عن ، مكْحولٌ ثَناحد ، الْواحد عبد بنِ عامرِ عن ، يحيى بنِ همامِ عن ، اِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٦٣٠

 عشرةَ سبع واِإلقَامةُ ، كَلمةً عشرةَ تسع اَألذَانُ:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، محذُورةَ أَبِي عن ، محيرِيزٍ بنِ اِهللا
 .عشرةَ وسبع كَلمةً عشرةَ تسع محذُورةَ أَبو عدها ثُم كَلمةً

 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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630. ...Əbu Məhzura � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Azan 
on doqquz, iqamə isə on yeddi kəlmədir”. Sonra Əbu Məhzura on doqquz 
və on yeddi kəlmə olduqlarını saydı”. 
  

٥ - فاَألذَانُ كَي  
5-ci fəsil: Azan necədir? 

 
 اِهللا عبد عن ، مكْحولٍ عن ، اَألحولِ عامرٍ عن ، أَبِي حدثَنِي:  قَالَ هشامٍ بن معاذُ أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٦٣١

 اللَّه.  أَكْبر اللَّه.  أَكْبر اللَّه.  أَكْبر اللَّه:  فَقَالَ اَألذَانَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ علَّمنِي:  قَالَ محذُورةَ أَبِي عن ، محيرِيزٍ بنِ
رأَكْب  .دهالَ أَنْ أَش إِالَّ إِلَه اللَّه دهالَ أَنْ أَش إِالَّ إِلَه اللَّه  .دها أَنَّ أَشدمحولُ مساِهللا ر  .ثُم ودعقُولُ يفَي  :دهالَ أَنْ أَش إِالَّ إِلَه اللَّه  .

دهالَ أَنْ أَش إِالَّ إِلَه اللَّه دها أَنَّ أَشدمحولُ مساِهللا ر  .دها أَنَّ أَشدمحولُ مساِهللا ر  .يلَى حع الَةالص  .يلَى حع الَةالص  .يح 
 .اللَّه إِالَّ إِلَه الَ.  أَكْبر اللَّه.  أَكْبر اللَّه.  الْفَالَحِ علَى حي.  الْفَالَحِ علَى

 
631. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Məhzura � demişdir: “Allah Elçisi � mənə 
azanı öyrədərək dedi: “Alla:hu Əkbər, Alla:hu Əkbər, Alla:hu Əkbər, 
Alla:hu Əkbər. (Allah ən Böyükdür). Əşhədu əl-Lə: ilə:hə illəllah, əşhədu 
əl-Lə: ilə:hə illəllah. (Şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq 
məbud yoxdur!) Əşhədu ənnə Muhəmmədən Rasu:lullah! (Şahidlik edi-
rəm ki, Muhəmməd Allahın elçisidir!)”. Sonra təkrarən dedi: “Əşhədu əl-
lə: ilə:hə illəllah, əşhədu ənnə Muhəmmədən Rasu:lullah, əşhədu ənnə 
Muhəmmədən Rasu:lullah! Həyyə aləs-salə:h, həyyə aləs-salə:h! (Namaza 
tələsin!) Həyyə aləl-fələ:h, həyyə aləl-fələ:h! (Xilas olmağa tələsin!) Alla:hu 
Əkbər, Alla:hu Əkbər (Allah ən Böyükdür)! Lə: ilə:hə illəllah! (Allahdan 
başqa ibadətə layiq məbud yoxdur!)”. 
 

 الْعزِيزِ عبد حدثَنِي:  قَالَ جريجٍ ابنِ عنِ ، حجاج حدثَنا:  قَاالَ ، لَه واللَّفْظُ سعيد بن ويوسف الْحسنِ بن إِبراهيم أَخبرنا - ٦٣٢
نب دبع كلنِ الْمةَ أَبِي بذُورحأَنَّ م دباِهللا ع نرِيزٍ بيحم هربكَانَ أَخا ويمتي يرِ فجةَ أَبِي حذُورحى متح هزهامِ إِلَى جقَالَ - الش  :
 فَكُنا نفَرٍ في خرجت:  لَه قَالَ محذُورةَ أَبا أَنَّ فَأَخبرنِي ، تأْذينِك عن أُسأَلَ أَنْ وأَخشى الشامِ إِلَى خارِج إِني محذُورةَ َألبِي يالَ

 ، الطَّرِيقِ بعضِ في وسلَّم صلَّى اُهللا علَيه اِهللا رسولُ فَلَقينا ، حنينٍ من صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ مقْفَلَ حنينٍ طَرِيقِ بِبعضِ
 عنه ونحن الْمؤذِّن صوت فَسمعنا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ عند بِالصالَة صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ مؤذِّنُ فَأَذَّنَ

 فَقَالَ ، يديه بين وقَفْنا حتى إِلَينا فَأَرسلَ الصوت صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَسمع ، بِه نهزأُو نحكيه فَظَللْنا ، متنكِّبونَ
 فَقَالَ وحبسنِي كُلَّهم فَأَرسلَهم ، وصدقُوا إِلَي الْقَوم فَأَشار ؟ ارتفَع قَد صوته سمعت الَّذي أَيكُم:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ

 :فَأَذِّنْ قُم الَةبِالص تفَأَلْقَى فَقُم لَيولُ عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ينأْذالت وه فِْسهقُلِ:  قَالَ بِن اللَّه رأَكْب اللَّه رأَكْب اللَّه رأَكْب اللَّه 
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رأَكْب دهالَ أَنْ أَش إِالَّ إِلَه اللَّه دهالَ أَنْ أَش إِالَّ إِلَه اللَّه دها أَنَّ أَشدمحولُ مساِهللا ر دها أَنَّ أَشدمحولُ مساِهللا ر ، قَالَ ثُم  :جِعار 
ددفَام كتوص ، قُلْ:  قَالَ ثُم دهالَ أَنْ أَش إِالَّ إِلَه اللَّه دهالَ أَنْ أَش إِالَّ إِلَه اللَّه دها أَنَّ أَشدمحولُ مساِهللا ر دها أَنَّ أَشدمحولُ مسر 

 قَضيت حني دعانِي ثُم ، اللَّه إِالَّ إِلَه الَ أَكْبر اللَّه أَكْبر لَّهال الْفَالَحِ علَى حي الْفَالَحِ علَى حي الصالَة علَى حي الصالَة علَى حي اِهللا
ينأْذطَانِي التةً فَأَعرا صيهٌء فيش نم ةضف ، ا:  فَقُلْتولَ يسنِي اِهللا ررينِ مأْذكَّةَ بِالتفَقَالَ بِم  :كترأَم بِه ، تمفَقَد ابِ لَىعتنِ عب 
يدلِ أَسامولِ عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عكَّةَ صبِم تفَأَذَّن هعم الَةبِالص نرِ عولِ أَمساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص. 

 
632. ...Abdul-Aziz ibn Abdul-Məlik ibn Əbu Məhzura � rəvayət edir ki, 
Abdullah ibn Muheyriz ona dedi ki, o, Əbu Məhzuranın yanında qalan 
yetim uşaq idi. Əbu Məhzura onu Şama getmək üçün hazırlaşdırdı, o da 
Əbu Məhzuraya dedi: “Mən Şama gedirəm və insanların məndən sənin 
azan verməyin haqqında soruşmalarından qorxuram”. Əbu Məhzura ona 
dedi: “Mən bir dəstə insanla Huneyn yolunda Allah Elçisi � ilə rastlaşdım. 
O, Huneyndən gəlirdi. Allah Elçisinin � müəzzini namaz üçün azan verdi. 
Biz bu səsi eşidib ona istehza edirdik. Allah Elçisi � bu səsi eşidib bizim 
yanımıza adam göndərdi. Biz onun yanına gəldik və Allah Elçisi � bizə 
dedi: “Mənim eşitdiyim səs hansınızın səsi idi?” Bizimkilər işarə ilə məni 
göstərdilər. Allah Elçisi � onları geriyə qaytardı, mənə isə dedi: “Qalx, 
namaz üçün azan ver!” Mən də qalxdım və Allah Elçisi � özü bu sözləri 
mənə öyrətdi: “Alla:hu Əkbər, Alla:hu Əkbər, Alla:hu Əkbər, Alla:hu 
Əkbər! Əşhədu əl-Lə: ilə:hə illəllah, əşhədu əl-Lə: ilə:hə illəllah! Əşhədu 
ənnə Muhəmmədən Rasu:lullah, əşhədu ənnə Muhəmmədən Rasu:lullah!” 
Sonra dedi: “Qayıt və səsini uzadaraq de: “Əşhədu əl-Lə: ilə:hə illəllah, 
əşhədu əl-Lə: ilə:hə illəllah! Əşhədu ənnə Muhəmmədən Rasu:lullah, 
əşhədu ənnə Muhəmmədən Rasu:lullah! Həyyə aləs-alə:h, həyyə aləs-
salə:h! Həyyə aləl-fələ:h, həyyə aləl-fələ:h! Alla:hu Əkbər, Alla:hu Əkbər! 
Lə: ilə:hə illəllah!” Azanı bitirdikdən sonra məni çağırdı və mənə (kiçik) 
gümüş kisəsi verdi. Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi, mənə Məkkədə azan 
verməyi əmr et (icazə ver)!” Allah Elçisi � dedi: “Mən bunu sənə əmr 
etdim (icazə verdim)”. Mən Məkkədə Allah Elçisinin � işlərini görən Attab 
ibn Əsid adlı adamın yanına gəldim və Allah Elçisinin � əmrinə tabe 
olaraq onunla birlikdə namaz üçün azan verdim”. 
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  السفَرِ في اَألذَانُ - ٦
6-cı fəsil: Səfər zamanı azan vermək 

 
 عبد وأُم أَبِي أَخبرنِي:  قَالَ السائبِ بنِ عثْمانَ عن ، جريجٍ ابنِ عنِ ، حجاج حدثَنا:  قَالَ ، الْحسنِ بن إِبراهيم أَخبرنا - ٦٣٣
كلنِ الْمةَ أَبِي بذُورحم ، نةَ أَبِي عذُورحا:  قَالَ ملَم جرولُ خساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص نم يننٍح تجرخ راشع ةرشع نم 

 في سمعت قَد:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَقَالَ ، بِهِم نستهزِئ نؤذِّنُ فَقُمنا بِالصالَة يؤذِّنونَ فَسمعناهم ، نطْلُبهم مكَّةَ أَهلِ
 بين فَأَجلَسنِي.  تعالَ:  أَذَّنت حني فَقَالَ ، آخرهم وكُنت رجلٌ رجلٌ فَأَذَّنا ، إِلَينا فَأَرسلَ.  الصوت نِحس إِنسان تأْذين هؤالَِء
هيدي ، حسلَى فَمي عتياصن كربو لَيثَالَثَ ع اترم ، قَالَ ثُم  :بفَأَذِّنْ اذْه دنا عتيامِ لْبرالْح  .قُلْت فا كَيولَ يس؟ اِهللا ر 

.  هاللَّ إِالَّ إِلَه الَ أَنْ أَشهد.  اللَّه إِالَّ إِلَه الَ أَنْ أَشهد.  أَكْبر اللَّه.  أَكْبر اللَّه.  أَكْبر اللَّه.  أَكْبر اللَّه:  بِها اآلنَ تؤذِّنونَ كَما فَعلَّمنِي
دها أَنَّ أَشدمحولُ مساِهللا ر ، دها أَنَّ أَشدمحولُ مساِهللا ر  .دهالَ أَنْ أَش إِالَّ إِلَه اللَّه ، دهالَ أَنْ أَش إِالَّ إِلَه اللَّه  .دها أَنَّ أَشدمحم 
 الصالَةُ.  الْفَالَحِ علَى حي.  الْفَالَحِ علَى حي.  الصالَة علَى حي ، الصالَة علَى حي.  اِهللا رسولُ محمدا أَنَّ أَشهد.  اِهللا رسولُ

ريخ نمِ موي الناُألولَى ف نحِ مبنِي:  قَالَ.  الصلَّمعةَ ونِ اِإلقَاميترم  :اللَّه رأَكْب  .اللَّه رأَكْب  .اللَّه رأَكْب  .اللَّه رأَكْب ، دهالَ أَنْ أَش إِلَه 
 علَى حي ، الصالَة علَى حي ، اِهللا رسولُ محمدا أَنَّ أَشهد ، اِهللا رسولُ محمدا أَنَّ أَشهد ، اللَّه إِالَّ إِلَه الَ أَنْ أَشهد ، اللَّه إِالَّ

الَةالص ، يلَى حالْفَالَحِ ع ، يلَى حالْفَالَحِ ع ، قَد تالَةُ قَامالص ، قَد تالَةُ قَامالص ، اللَّه رأَكْب  .اللَّه رالَ أَكْب إِالَّ إِلَه قَالَ اللَّه ناب 
 محذُورةَ أَبِي من ذَلك سمعا أَنهما محذُورةَ أَبِي بنِ الْملك عبد أُم وعن ، أَبِيه عن ، كُلَّه الْخبر هذَا عثْمانُ أَخبرنِي ، جريجٍ

 
633. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Məhzura � demişdir: “Allah Elçisi � 
Huneyndən çıxdıqda mən onu qarşılamaq üçün on nəfərlə yola düşdüm. 
Onların namaz üçün azan vermələrini eşitdik və onlarla zarafat etmək 
üçün azan verməyə başladıq. Allah Elçisi � dedi: “Mən sizin aranızda azan 
verən birisini eşitdim, onun gözəl səsi var idi”. Yanımıza adam göndərdi 
və biz də bir-bir azan verməyə başladıq. Mən də axırıncı idim. Mən azan 
verdikdə Allah Elçisi � məni dizinin üstündə oturtdu, başıma sığal çəkdi 
və mənim üçün üç dəfə bərəkət dilədi. Sonra dedi: “Get, Beytul-Haramda 
(Kəbədə) azan ver!” Mən dedim: “Mən bunu necə edim, ey Allahın Elçisi?” 
O, mənə indi sizin oxuduğunuz azanı öyrətdi. Alla:hu Əkbər, Alla:hu 
Əkbər. Alla:hu Əkbər, Alla:hu Əkbər. Əşhədu əl-Lə: ilə:hə illəllah, əşhədu 
əl-Lə: ilə:hə illəllah. Əşhədu ənnə Muhəmmədən Rasu:lullah, əşhədu ənnə 
Muhəmmədən Rasu:lullah. Əşhədu əl-Lə: ilə:hə illəllah, əşhədu əl-Lə: 
ilə:hə illəllah. Əşhədu ənnə Muhəmmədən Rasu:lullah, əşhədu ənnə 
Muhəmmədən Rasu:lullah. Həyyə aləs-salə:h, həyyə aləs-salə:h. Həyyə 
aləl-fələ:h, həyyə aləl-fələ:h. əs-Salə:tu xayrun minən-nəum, əs-Salə:tu 
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xayrun minən-nəum.1 Bunu Sübh namazında dedi. İqaməni isə mənə iki-
iki deməyi öyrətdi. Alla:hu Əkbər, Alla:hu Əkbər, Alla:hu Əkbər, Alla:hu 
Əkbər. Əşhədu əl-Lə: ilə:hə illəllah, əşhədu əl-Lə: ilə:hə illəllah. Əşhədu 
ənnə Muhəmmədən Rasu:lullah, əşhədu ənnə Muhəmmədən Rasu:lullah. 
Həyyə aləs-salə:h, həyyə aləs-salə:h. Həyyə aləl-fələ:h, həyyə aləl-fələ:h. 
Qad qa:mətis-salə:tu, qad qa:mətis-salə:h. Alla:hu Əkbər, Alla:hu Əkbər. 
Lə: ilə:hə illəllah”. 
 

  السفَرِ في الْمنفَرِدينِ أَذَانُ - ٧
7-ci fəsil: İki nəfərin səfərdə azan verməsi 

 
:  قَالَ الْحويرِث بنِ مالك عن ، قالَبةَ أَبِي عن ، الْحذَّاِء خالد عن ، سفْيانَ عن ، وكيعٍ عن ، سلَيمانَ بن حاجِب أَخبرنا - ٦٣٤
تيأَت بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا صأَن نابو مي عقَالَ - لةً ورى مرا:  أُخأَن باحصي وا إِذَا:  فَقَالَ - لمتافَرا سا فَأَذِّنيمأَقو ، 

 .أَكْبركُما ولْيؤمكُما

 
634. …Rəvayət edilir ki, Malik ibn əl-Huveyris � demişdir: “Mən əmim 
oğlu ilə birlikdə Peyğəmbərin � yanına gəldim”. Başqa vaxt isə belə dedi: 
“Mən və dostum”. Peyğəmbər � dedi: “Səfərdə olduqda azan və iqamə 
verin! Sizdən böyüyünüz isə namazda imam dayansın!” 
 

  الْحضرِ في غَيرِه بِأَذَان الْمرِء اجتزاُء - ٨
8-ci fəsil: Səfərdə olmayan adamların bir nəfərin azanı ilə kifayətlənmələri 

 
 أَتينا:  قَالَ الْحويرِث بنِ مالك عن ، قالَبةَ أَبِي عن ، أَيوب حدثَنا:  قَالَ ، إِسماعيلُ حدثَنا:  قَالَ ، أَيوب بن ادزِي أَخبرنِي - ٦٣٥
 رحيما صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ وكَانَ ، لَيلَةً عشرِين هعند فَأَقَمنا ، متقَارِبونَ شببةٌ ونحن صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ
 عندهم قيموافَأَ ، أَهليكُم إِلَى ارجِعوا:  فَقَالَ فَأَخبرناه ، أَهلنا من تركْناه عمن فَسأَلَنا ، أَهلنا إِلَى اشتقْنا قَد أَنا فَظَن ، رفيقًا

موهلِّمعو ، موهرمإِذَا و ترضالَةُ حذِّنْ الصؤفَلْي لَكُم كُمدأَح كُممؤلْيو كُمرأَكْب. 

 
635. …Rəvayət edilir ki, Malik ibn əl-Huveyris � demişdir: “Biz Allah 
Elçisinin � yanına gəldik və hamımız cavan həmyaşıdlar idik. Onun 
yanında iyirmi gecə qaldıq. Allah Elçisi � çox rəhmli və çox mülayim insan 
idi. O, bizim ailəmiz üçün darıxdığımızı zənn etdi və bizdən ailəmizdən 

                                                      
1 Tərcüməsi: Namaz yuxudan xeyirlidir. 
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kimi tərk etdiyimiz haqda soruşdu. Biz də ona bu haqda məlumat verdik. 
O dedi: “Öz ailənizin yanına qayıdın, onların yanında namaz qılın və 
onları öyrədin! Namaz daxil olan zaman onlara namazı əmr edin! 
Namazın vaxtı gəldikdə sizdən biriniz azan versin və aranızda ən böyük 
olan isə namazda sizə imamlıq etsin!” 
 

 ، قالَبةَ أَبِي عن ، أَيوب عن ، زيد بن حماد حدثَنا:  قَالَ ، حربٍ بن سلَيمانُ حدثَنا:  قَالَ ، يعقُوب بن إِبراهيم أَخبرنِي - ٦٣٦
نرِو عمنِ عةَ بلَمي فَقَالَ سو لةَ أَبالَبق  :وه يأَفَالَ ح لْقَاهقَالَ ؟ ت وبأَي هيتفَ فَلَقهأَلْتا:  فَقَالَ سةُ كَانَ لَمقْعحِ والْفَت رادمٍ كُلُّ بقَو 

هِمالَمبِإِس ، بالَمِ أَبِي فَذَهلِ بِإِسا أَهنائوا ، حفَلَم مقَد اهلْنقْبتفَقَالَ اس  :كُمجِئْت اللَّهو نم دنولِ عساِهللا ر سو هلَيلَّى اُهللا عصا لَّمقح 
 ولْيؤمكُم ، أَحدكُم لَكُم فَلْيؤذِّنْ الصالَةُ حضرت فَإِذَا ، كَذَا حنيِ في كَذَا وصالَةَ ، كَذَا حنيِ في كَذَا صالَةَ صلُّوا:  فَقَالَ

كُما أَكْثَرآنقُر. 

 
636. ...Rəvayət edilir ki, Əyyub � demişdir: “Amr ibn Sələmə belə buyur-
du: “Əbu Qilabə mənə dedi: “O, sağdır. Sən onunla qarşılaşmısanmı?” 
Əyyub dedi: “Mən onunla qarşılaşmışdım. O mənə dedi: “Məkkə fəth 
olunduqda hər bir tayfa İslama girmək üçün tələsirdi. Atam isə kəndimi-
zin İslamı qəbul etməsi ilə gəldi. O gəldikdə biz onu qarşıladıq. O dedi: 
“Allaha and olsun ki, mən Allah Elçisinin � yanından haqq olaraq gəlmi-
şəm. Allah Elçisi � belə buyurdu: “Namazı filan vaxtı filan cür qılın! 
Namazı filan vaxtı filan cür qılın! Namazın vaxtı gəldikdə biriniz azan 
versin! Qurandan çox biləniniz imam dursun!” 
  

۹ - انذِّنؤالْم جِدسلْمل داحالْو  
9-cu fəsil: Bir məsciddə iki müəzzinin olması 

 
 يؤذِّنُ بِالَالً إِنَّ:  قَالَ لَّى اُهللا علَيه وسلَّمص اِهللا رسولَ أَنَّ ، عمر ابنِ عنِ ، دينارٍ بنِ اِهللا عبد عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٦٣٧
 .مكْتومٍ أُم ابن ينادي حتى واشربوا فَكُلُوا ، بِلَيلٍ

 
637. …İbn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Bilal 
gecə vaxtı azan verir. Siz Ummu Məktumun səsini (azanını) eşidənə qədər 
yeyin, için!” 
 

 بِالَالً إِنَّ:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَنَّ ، أَبِيه عن ، سالمٍ عن ، شهابٍ ابنِ عنِ ، اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٦٣٨
 .مكْتومٍ أُم ابنِ تأْذين تسمعوا حتى شربواوا فَكُلُوا ، بِلَيلٍ يؤذِّنُ
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638. …Səlim atasından � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Bilal gecə vaxtı azan verir. Siz isə Ummu Məktumun azanını eşidənə 
qədər yeyin, için!” 
 

  ادىفُر أَو جميعا يؤذِّنان هلْ - ١٠
10-cu fəsil: Müəzzinlər eyni vaxtda, yoxsa tək-tək azan verməlidirlər? 

 
صلَّى  اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَت عائشةَ عن ، الْقَاسمِ عنِ ، اِهللا عبيد عن ، حفْص حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن يعقُوب أَخبرنا - ٦٣۹
 هذَا ويصعد هذَا ينزِلَ أَنْ إِالَّ بينهما يكُن ولَم:  قَالَت مكْتومٍ أُم ابن يؤذِّنَ حتى واشربوا فَكُلُوا بِالَلٌ أَذَّنَ إِذَا:  يه وسلَّماُهللا علَ

 
639. …Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Bilal azan verdikdə Ummu Məktumun azanını eşidənə qədər yeyin, için!” 
Aişə dedi: “Onların ikisinin azanı arasında olan vaxt bir-birini əvəz etmə-
ləri qədər idi”. 
 

 قَالَ:  قَالَت أُنيسةَ عمته عن ، الرحمنِ عبد بنِ خبيبِ نع ، منصور أَنبأَنا:  قَالَ هشيمٍ عن ، إِبراهيم بن يعقُوب أَخبرنا - ٦٤٠
 .تشربوا والَ تأْكُلُوا فَالَ بِالَلٌ أَذَّنَ وإِذَا ، واشربوا فَكُلُوا مكْتومٍ أُم ابن أَذَّنَ إِذَا:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ

 
640. …Hubeyb ibn Abdur-Rahmən bibisinin � belə dediyini rəvayət 
etmişdir: “İbn Ummu Məktum azan verdikdə yeyin, için. Bilal azan 
verdikdə yeməyin və içməyin!” 
 

  الصالَة وقْت غَيرِ في اَألذَانُ - ١١
11-ci fəsil: Namazdan kənar vaxtlarda azan vermək 

 
٦٤١ - اأَخنرب اقحإِس نب يماهرا:  قَالَ إِبأَنبأَن رمتعالْم نانَ بملَيس ، نع أَبِيه ، نانَ أَبِي عثْمنِ ، عنِ عاب ودعسنِ ، مع بِيلَّى  النص

لَّمسو هلَيذِّنُ بِالَالً إِنَّ:  قَالَ اُهللا عؤلٍ يظَ بِلَيوقيل مائنكُم جِعريلو كُممقَائ ، سلَيقُولَ أَنْ وكَذَا ينِي هعي:  يحِ فبالص 

 
641. …İbn Məsud � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “İbn 
Məsud � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Bilal gecə vaxtı 
sizdən yatanların oyanması, oyaq olanların (gecə namazı qılanların) da öz 
yataqlarına qayıdıb yatması üçün azan verir. Bu azan Sübh namazı üçün 
deyil”. 
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١٢ - قْتو حِ أَذَانبالص  
12-ci fəsil: Sübh namazının azanının vaxtı 

 
صلَّى اُهللا  اِهللا رسولَ سأَلَ سائالً أَنَّ ، أَنسٍ عن ، حميد حدثَنا:  قَالَ ، يزِيد ناحدثَ:  قَالَ ، إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٦٤٢

لَّمسو هلَيع نع قْتحِ وبالص ، رولُ فَأَمساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عفَأَذَّنَ بِالَالً ص نيح طَلَع رالْفَج ، كَانَ افَلَم نم دالْغ رأَخ رالْفَج 
 .الصالَة وقْت هذَا:  قَالَ ثُم ، فَصلَّى فَأَقَام أَمره ثُم ، أَسفَر حتى

 
642. …Ənəs � rəvayət edir ki, bir nəfər Allah Elçisindən � Sübh nama-
zının vaxtı haqda soruşdu. Allah Elçisi � Bilala fəcr başladıqda azan 
verməsini əmr etdi. Səhəri gün isə (günəş çıxmazdan öncə) hava açılana 
qədər namazı gecikdirdi, hətta hava saralmışdı. Sonra iqamə verilməsini 
əmr etdi, namaz qıldı və buyurdu: “Bu (iki vaxtın arası) namazın vaxtıdır”. 
 

١٣ - فكَي عنصذِّنُ يؤي الْمف أَذَانِه  
13-cü fəsil: Müəzzin azan verərkən nə edir? 

 
 أَتيت:  قَالَ أَبِيه عن ، جحيفَةَ أَبِي بنِ عون عن ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، وكيع حدثَنا:  قَالَ ، غَيالَنَ بن محمود أَخبرنا - ٦٤٣
بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص جرلَ فَأَذَّنَ بِالَلٌ فَخعقُولُ فَجي يف كَذَا أَذَانِهه  :رِفحنا يينماالً يمشو. 

 
643. …Aun ibn Əbu Cuheyfə atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: 
“Mən Peyğəmbərin � yanına gəldim. Bilal çıxıb azan verərək azanın 
sözlərini dedi. Bu sözləri deyərkən sağa və sola çevrilirdi”. 
 

١٤ - فْعر توالص بِاَألذَان  
14-cü fəsil: Azan verərkən səsi ucaltmaq 

 
 بنِ الرحمنِ عبد بنِ اِهللا عبد بن الرحمنِ عبد ثَنِيحد:  قَالَ مالك عن ، الْقَاسمِ ابن أَنبأَنا:  قَالَ سلَمةَ بن محمد أَخبرنا - ٦٤٤

 كُنت ذَافَإِ ، والْباديةَ الْغنم تحب أَراك إِني لَه:  قَالَ الْخدرِي سعيد أَبا أَنَّ ، أَخبره أَنه أَبِيه عن ، الْمازِنِي اَألنصارِي صعصعةَ أَبِي
 يوم لَه شهِد إِالَّ شيٌء والَ إِنس والَ جِن الْمؤذِّن صوت مدى يسمع الَ فَإِنه ؛ صوتك فَارفَع بِالصالَة فَأَذَّنت باديتك أَو غَنمك في

ةاميو:  قَالَ.  الْقأَب يدعس  :هتعمس نولِ مساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص. 

 
644. …Abdur-Rahmən ibn Əbu Sasaə əl-Ənsari əl-Məzini atasının � belə 
dediyini rəvayət edir: “Əbu Səid əl-Xudri belə dedi: “Mən görürəm ki, sən 
mal-qaranı və çöllüyü sevirsən. Ona görə qoyun otararkən və ya çöllükdə 
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olarkən namaz üçün azan verdikdə səsini ucalt. Həqiqətən, azan verənin 
səsinin çatdığı cinlər, insanlar və hər şey Qiyamət günü (eşitdiklərinə) 
şahidlik edəcəklər”. Əbu Səid dedi: “Mən bunu Allah Elçisindən � 
eşitmişəm”. 
 

 موسى عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، زريعٍ ابن يعنِي ، يزِيد حدثَنا:  قَاالَ اَألعلَى عبد بن ومحمد مسعود بن إِسماعيلُ أَخبرنا - ٦٤٥
 صوته بِمد لَه يغفَر الْمؤذِّنُ:  يقُولُ لَيه وسلَّمصلَّى اُهللا ع اِهللا رسولِ فَمِ من سمعه هريرةَ أَبِي عن ، يحيى أَبِي عن ، عثْمانَ أَبِي بنِ

دهشيو طْبٍ كُلُّ لَهابِسٍ ريو. 

 
645. ...Əbu Hureyra � Allah Elçisinin � birbaşa özündən belə eşitdiyini 
dedi: “Müəzzinin səsinin çatdığı yer qədər günahları bağışlanır. Yaş və 
quru hər şey ona şahid olur”. 
 

 عنِ ، الْكُوفي إِسحاق أَبِي عن ، قَتادةَ عن ، أَبِي حدثَنِي:  قَالَ هشامٍ بن معاذُ حدثَنا:  قَالَ ، الْمثَنى بن محمد أَخبرنا - ٦٤٦
 بِمد لَه يغفَر والْمؤذِّنُ ، الْمقَدمِ الصف علَى يصلُّونَ ومالَئكَته اللَّه إِنَّ:  قَالَ اُهللا علَيه وسلَّمصلَّى  اِهللا نبِي أَنَّ ، عازِبٍ بنِ الْبراِء
هتوص قُهدصيو نم هعمس نطْبٍ مابِسٍ ريو ، لَهثْلُ ورِ مأَج نلَّى مص هعم. 

 
646. ...Bəra ibn Azib � rəvayət edir ki, Allahın Peyğəmbəri � belə 
buyurdu: “Allah və Onun mələkləri birinci səfdə duranlara salavat edirlər. 
Müəzzinin səsinin çatdığı 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”. 
 

١٥ - ثْوِيبي التف رِ أَذَانالْفَج  
15-ci fəsil: Sübh namazının azanında “əs-Salə:tu xayrun minən-nəum” 

demək  
 

:  قَالَ محذُورةَ أَبِي عن ، سلْمانَ أَبِي عن ، جعفَرٍ أَبِي عن ، سفْيانَ عن ، اِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٦٤٧
تذِّنُ كُنولِ أُؤسراِهللا ل لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص تكُني أَقُولُ وف رِ أَذَانلِ الْفَجاَألو  :يلَى حالَةُ.  الْفَالَحِ عالص ريخ نم مِالنو  .

 اللَّه إِالَّ إِلَه الَ.  أَكْبر اللَّه.  أَكْبر اللَّه.  النومِ من خير الصالَةُ

 
647. …Rəvayət edilir ki, Əbu Məhzura � demişdir: “Mən Allah Elçisi � 
üçün müəzzinlik edirdim. Sübh namazının azanında deyirdim: “Həyyə 
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aləl-fələ:h. əs-Salə:tu xayrun minən-nəum, əs-Salə:tu xayrun minən-nəum. 
Alla:hu Əkbər, Alla:hu Əkbər. Lə: ilə:hə illəllah”. 
 

 الرحمنِ عبد أَبو قَالَ .. وهنح اِإلسناد بِهذَا سفْيانُ حدثَنا:  قَاالَ الرحمنِ وعبد يحيى حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ٦٤٨
 :سليفَرٍ بِأَبِي وعاِء جالْفَر 

 
648. …Eyni hədisdir. 
 

١٦ - رآخ اَألذَان  
16-cı fəsil: Azanın son cümləsi 

 
 عن ، اَألعمش حدثَنا:  قَالَ ، زهير حدثَنا:  قَالَ ، أَعين بن الْحسن حدثَنا:  قَالَ ، عيسى بنِ معدانَ بن محمد أَخبرنا - ٦٤۹

يماهرنِ ، إِبع دواَألس ، نقَالَ بِالَلٍ ع  :رآخ اَألذَان  :اللَّه رأَكْب  .اللَّه رالَ.  أَكْب إِالَّ إِلَه اللَّه. 

 
649. …Rəvayət edilir ki, Bilal � demişdir: “Azanın son cümləsi: “Alla:hu 
Əkbər, Alla:hu Əkbər. Lə: ilə:hə illəllah”- kəlmələridir”. 
 

 هاللَّ ، بِالَلٍ أَذَان آخر كَانَ:  قَالَ اَألسود عنِ ، إِبراهيم عن ، منصورٍ عن ، سفْيانَ عن ، اِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ سويد أَخبرنا - ٦٥٠
رأَكْب  .اللَّه رالَ.  أَكْب إِالَّ إِلَه اللَّه 

 
650. …Rəvayət edilir ki, əl-Əsvəd � demişdir: “Bilalın azanının son 
cümləsi: “Alla:hu Əkbər, Alla:hu Əkbər. Lə: ilə:hə illəllah”- kəlmələridir”. 
 

  ذَلك مثْلَ اَألسود عنِ ، إِبراهيم عن ، اَألعمشِ عنِ ، سفْيانَ عن ، اِهللا بدع أَنبأَنا:  قَالَ سويد أَخبرنا - ٦٥١
 
651. …Eyni hədisdir. 
 

 ، يزِيد بن اَألسود حدثَنِي : قَالَ دثَارٍ بنِ محارِبِ عن ، إِسحاق أَبِي بنِ يونس عن ، اِهللا عبد حدثَنا:  قَالَ ، سويد أَخبرنا - ٦٥٢
نةَ أَبِي عذُورحأَنَّ:  م رآخ الَ:  اَألذَان إِالَّ إِلَه اللَّه. 

 
652. …Əbu Məhzura � rəvayət edir ki, azanın sonu “Lə iləhə illəllah” 
kəlməsidir. 
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  الْمطرية اللَّيلَة في الْجماعة شهود عن التخلُّف في اَألذَانُ - ١٧
17-ci fəsil: Gecə güclü yağış yağdıqda camaat namazını qılmamağın azanla 

elan edilməsi 
 

 سمع أَنه ، ثَقيف من جلٌر أَنبأَنا:  يقُولُ أَوسٍ بنِ عمرِو عن ، دينارٍ بنِ عمرِو عن ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٦٥٣
يادنم بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عنِي - صعي يف لَةلَي ةريطي مفَرِ فقُولُ -  السي  :يلَى حع الَةالص  .يلَى حلُّوا.  الْفَالَحِ عي صف 

كُمالرِح. 

 
653. …Rəvayət edilir ki, Amr ibn Əus � demişdir: “Səqif tayfasından olan 
bir kişi Peyğəmbərin � carçısının səfərdə gecə vaxtı güclü yağış yağarkən 
belə dediyini eşitmişdir: “Həyyə aləs-salə:h, həyyə aləl-fələ:h! Hər kəs öz 
(əşyaların və miniyinin qaldığı) yerdə namaz qılsın”. 
  

٦٥٤ - اأَخنرةُ ببيقُت ، نع كالم ، نعٍ عافأَنَّ ، ن ناب رمأَذَّنَ ع الَةي بِالصف لَةلَي ذَات دررِيحٍ بلُّوا أَالَ:  فَقَالَ وي صالِ فحفَإِنَّ ؛ الر 
 .الرحالِ في صلُّوا أَالَ:  يقُولُ مطَرٍ ذَات بارِدةٌ لَيلَةٌ انتكَ إِذَا الْمؤذِّنَ يأْمر كَانَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ

 
654. ...İbn Ömər � soyuq və küləkli bir gecədə namaz üçün azan verdi və 
dedi: “Siz öz əşyalarınızın və miniklərinizin yanında namaz qılmırsınız?! 
Həqiqətən, Allah Elçisi � gecə soyuq olduqda və yağış yağdıqda müəzzinə 
belə deməsini əmr edərdi: “Siz öz miniklərinizin və əşyalarınızın yanında 
namaz qılın”. 
 

  منهما اُألولَى وقْت في الصالَتينِ بين يجمع لمن اَألذَانُ - ١٨
18-ci fəsil: İki namazı birləşdirib birinci namazın vaxtında qılanın azan 

verməsi 
 

 اِهللا عبد بن جابِر أَنَّ ، أَبِيه عن ، محمد بن جعفَر أَنبأَنا:  قَالَ إِسماعيلَ بن حاتم حدثَنا:  قَالَ ، هارونَ بن إِبراهيم أَخبرنا - ٦٥٥
 الشمس زاغَت إِذَا حتى بِها فَنزلَ ، بِنمرةَ لَه ضرِبت قَد الْقُبةَ فَوجد ، عرفَةَ أَتى حتى لَّى اُهللا علَيه وسلَّمص اِهللا رسولُ سار:  قَالَ
راِء أَموبِالْقَص لَتحفَر ى ، لَهتى إِذَا حهتطْنِ إِلَى اني بادالْو طَبخ اسالن ، بِالَلٌ أَذَّنَ ثُم ، ثُم لَّى أَقَامفَص رالظُّه ، ثُم لَّى أَقَامفَص 

رصالْع لَملِّ وصا يمهنيئًا بيش. 

 
655. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah � demişdir: “Allah Elçisi � 
səfərə çıxıb Arafaya çatdı. Onun üçün xurma lifindən qurulmuş bir çadırın 
yanında miniyindən düşdü. Günəş batdıqda əmr etdi və onun üçün 
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Qasvəni1 hazırladılar. Vadinin ortasına çatdıqda insanlara xitab etdi. Sonra 
Bilal azan və iqamə verdi. Sonra Zöhr namazını qıldı. Sonra iqamə verdi və 
Əsr namazını qıldı. Amma bu namazların arasında heç nə qılmadı”. 
 

  منهما اُألولَى وقْت ذَهابِ بعد الصالَتينِ بين جمع لمن اَألذَانُ - ١۹
19-cu fəsil: İki namazı birləşdirdikdə bir azan vermək 

 
 بن جابِر أَنَّ ، أَبِيه عن ، محمد بن جعفَر حدثَنا:  قَالَ ، إِسماعيلَ بن حاتم ناحدثَ:  قَالَ ، هارونَ بن إِبراهيم أَخبرنِي - ٦٥٦
دبقَالَ اِهللا ع  :فَعولُ دساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى صتى حهتإِلَى ان فَةلدزلَّى الْما فَصبِه رِبغالْم الْعاءوش نِ بِأَذَانيتإِقَامو ، لَمو 

 .شيئًا بينهما يصلِّ

 
656. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah � demişdir: “Allah Elçisi � 
Müzdəlifəyə çatana qədər heç bir namaz qılmadı. Orda Məğriblə İşa 
namazlarını bir azan və iki iqamə ilə qıldı. Onların arasında heç bir namaz 
qılmadı”. 
  

 بِجمعٍ معه كُنا:  قَالَ عمر ابنِ عنِ ، جبيرٍ بنِ سعيد عن ، كُهيلٍ بنِ سلَمةَ عن ، شرِيك أَنبأَنا:  قَالَ حجرٍ بن علي أَخبرنا - ٦٥٧
 مع صلَّيت هكَذَا:  قَالَ ؟ الصالَةُ هذه ما:  فَقُلْت ركْعتينِ الْعشاء بِنا فَصلَّى.  الصالَةَ:  قَالَ ثُم ، الْمغرِب نابِ فَصلَّى أَقَام ثُم ، فَأَذَّنَ

 .الْمكَان هذَا في صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ

 
657. ...Rəvayət edilir ki, Səid ibn Cubeyr � demişdir: “Biz İbn Ömərlə 
birlikdə namazları cəm etmək üçün azan verdik. Sonra iqamə verərək 
Məğrib namazını qıldıq. Sonra o dedi: “Namaz!” Bizimlə İşa namazını iki 
rükət qıldı. Mən ona dedim: “Bu necə namazdır?” O dedi: “Bu məkanda 
Allah Elçisi � ilə birlikdə bu cür namaz qıldım”.2 
 

  الصالَتينِ بين جمع لمن اِإلقَامةُ - ٢٠
20-ci fəsil: İki namazı birləşdirənin iqamə verməsi  

 
 بنِ سعيد عن ، كُهيلٍ بن وسلَمةُ الْحكَمِ عنِ ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، الرحمنِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، الْمثَنى بن محمد أَخبرنا - ٦٥٨
صلَّى  النبِي أَنَّ عمر ابن وحدثَ ذَلك مثْلَ صنع أَنه عمر ابنِ عن ، حدثَ ثُم واحدة بِإِقَامة بِجمعٍ والْعشاء الْمغرِب صلَّى أَنه جبيرٍ

 ذَلك مثْلَ صنع  علَيه وسلَّماُهللا

                                                      
1 Qasvə - Peyğəmbərin � dəvəsinin adı idi. 
2 Hədis zəifdir. 
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658. ...əl-Həkəm və Sələmə ibn Kuheyl � rəvayət edirlər ki, Səid ibn 
Cubeyr Məğrib və İşa namazlarını cəm edərək bir iqamə ilə qıldı və dedi: 
“İbn Ömər belə etmişdi. İbn Ömər də Peyğəmbərin � belə etdiyini 
demişdi”.1 
 

 أَبو حدثَنِي:  قَالَ ، خالد أَبِي ابن وهو إِسماعيلُ حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن يحيى حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ٦٥۹
اقحإِس ، نع يدعنِ سرٍ بيبنِ ، جنِ عاب رمع هلَّى أَنص عم ساِهللا ولِر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا ععٍ صمبِج ةبِإِقَام ةداحو. 

 

659. ...Rəvayət edilir ki, Səid ibn Cubeyr � demişdir: “İbn Ömər Allah 
Elçisi � ilə birlikdə namaz qılmışdı. O, iki namazı birləşdirərək bir iqamə 
ilə qıldırmışdı”.2 
 

٦٦٠ - رباأَخن اقحإِس نب يماهرإِب ، نيعٍ عكا:  قَالَ ، وثَندح نئْبٍ أَبِي ابنِ ، ذع رِيهالز ، نمٍ عالس ، نع ولَ أَنَّ ، أَبِيهساِهللا ر 
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص عما جمهنيب فَةلدزلَّى ، بِالْمصكُلَّ و ةداحا ومهنم ةبِإِقَام ، لَمو عطَوتلَ يقَب ةداحا ومهنالَ مو دعب. 

 

660. ...Səlim atasından � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � Müzdəlifədə 
namazları birləşdirərək hər birini iqamə verərək qıldı. Onlardan nə əvvəl, 
nə də sonra nafilə namazı qılmadı. 
 

  الصلَوات من للْفَائت اَألذَانُ - ٢١
21-ci fəsil: Namazın vaxtını keçirənin azan verməsi 

 

 عبد عن ، سعيد أَبِي بن سعيد حدثَنا:  قَالَ ، ذئْبٍ أَبِي ابن حدثَنا:  قَالَ ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ٦٦١
 ينزِلَ أَنْ قَبلَ وذَلك ، الشمس غَربت حتى الظُّهرِ صالَة عن الْخندقِ يوم الْمشرِكُونَ شغلَنا:  قَالَ أَبِيه عن ، سعيد أَبِي بنِ الرحمنِ

 لصالَة فَأَقَام بِالَالً صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَأَمر }الْقتالَ الْمؤمنِني اللَّه وكَفَى{:  جلَّو عز اللَّه فَأَنزلَ ، نزلَ ما الْقتالِ في
 كَانَ كَما فَصالَّها للْمغرِبِ أَذَّنَ ثُم ، وقْتها في يصلِّيها كَانَ كَما فَصالَّها للْعصرِ أَقَام ثُم ، لوقْتها يصلِّيها كَانَ كَما فَصالَّها الظُّهرِ

 .وقْتها في يصلِّيها
 

661. ...Abdur-Rahmən ibn Əbu Səid atasının � belə dediyini rəvayət 
etmişdir: “Xəndək günü müşriklər günəş batana qədər bizi Zöhr namazını 
qılmaqdan yayındırdılar. Bu hadisə döyüş ayəsi nazil olmamışdan qabaq 
idi. Allah � bu ayəni endirdi: “Döyüşdə Allah möminlərə kifayət etdi” 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
2 Hədis zəifdir. 
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(əl-Əhzab, 25). Allah Elçisi � Bilala əmr etdi ki, Zöhr namazı üçün iqamə 
versin. Bu namazı öz vaxtında olduğu kimi qıldı. Sonra Əsr namazı üçün 
iqamə verdi və Əsr namazını öz vaxtında olduğu kimi qıldı. Sonra Məğrib 
namazı üçün iqamə verdi və Məğrib namazını öz vaxtında olduğu kimi 
qıldı”. 
 

  منهما واحدة لكُلِّ واِإلقَامةُ,  واحد بِأَذَان كُلِّه لذَلك االجتزاُء - ٢٢
22-ci fəsil: Bu namazların hamısını bir azanla qılmağın icazəli olması və 

onların hər biri üçün iqamə vermək 
 

 شغلُوا الْمشرِكني إِنَّ : اِهللا عبد قَالَ:  قَالَ عبيدةَ أَبِي عن ، جبيرٍ بنِ نافعِ عن ، الزبيرِ أَبِي عن ، هشيمٍ عن ، هناد أَخبرنا - ٦٦٢
بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص نعِ عبأَر اتلَوص موقِ يدنالْخ ، رفَأَذَّنَ بِالَالً فَأَم ، ثُم لَّى أَقَامفَص رالظُّه ، ثُم لَّى أَقَامفَص رصالْع ، ثُم 
لَّى أَقَامفَص رِبغالْم ، ثُم لَّى أَقَاماء فَصشالْع. 

 

662. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah � demişdir: “Müşriklər Xəndək günü 
Peyğəmbəri � dörd namazı qılmaqdan yayındırdılar. O, Bilala azan 
verməsini əmr etdi. Sonra iqamə verərək Zöhr namazını, sonra iqamə 
verərək Əsr namazını, sonra iqamə verərək Məğrib namazını, sonra da 
iqamə verərək İşa namazını qıldı”. 
 

  صالَة لكُلِّ بِاِإلقَامة االكْتفَاُء - ٢٣
23-cü fəsil: Hər namaz üçün iqamə demək kifayət edir 

 
:  قَالَ ، عروبةَ أَبِي بن سعيد حدثَنا:  قَالَ ، زائدةَ عن ، علي بن حسين حدثَنا:  قَالَ ، دينارٍ بنِ زكَرِيا بن الْقَاسم أَخبرنا - ٦٦٣
 بن اِهللا عبد أَنَّ ، حدثَهم مسعود بنِ اِهللا عبد بن عبيدةَ أَبا أَنَّ ، جبيرٍ بنِ نافعِ عن ، حدثَهم الْمكِّي الزبيرِ أَبا أَنَّ ، هشام حدثَنا

ودعسا:  قَالَ مي كُنف ةوا غَزنسبرِكُونَ فَحشالْم نع الَةرِ صرِ الظُّهصالْعرِبِ وغالْماء وشالْعا ، وفَلَم فرصرِكُونَ انشالْم رولُ أَمسر 
 وأَقَام ، فَصلَّينا الْمغرِبِ لصالَة وأَقَام ، فَصلَّينا الْعصرِ لصالَة وأَقَام ، فَصلَّينا الظُّهرِ لصالَة فَأَقَام مناديا سلَّمصلَّى اُهللا علَيه و اِهللا

الَةصاء لشا الْعنلَّيفَص ، ثُم ا طَافنلَيا:  فَقَالَ علَى مضِ عاَألر صةٌعونَ ابذْكُري اللَّه زلَّ عجو كُمرغَي. 
 

663. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Məsud � demişdir: “Biz Allah Elçisi 
� ilə birlikdə bir döyüşdə idik. Müşriklər Zöhr, Əsr, Məğrib və İşa 
namazlarını qılmağa macal vermədilər. Müşriklər çıxıb getdikdə Allah 
Elçisi � bir carçıya Zöhr namazını qılmaq üçün iqamə verməsini əmr etdi, 
biz də namazı qıldıq. O, Əsr namazı üçün iqamə verdi, biz də namazı 
qıldıq. O, Məğrib namazı üçün iqamə verdi, biz də namazı qıldıq. O, İşa 
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namazını qılmaq üçün iqamə verdi, biz də namazı qıldıq. Sonra bizə tərəf 
çevrilib dedi: “(Bu an) yer üzündə sizdən başqa Allahı yad edən bir 
toplum yoxdur”.1 
 

  صالَة من ركْعةً نِسي لمن اِإلقَامةُ - ٢٤
24-cü fəsil: Namazdan bir rükət unudanın iqamə verməsi 

 

 أَنَّ ، حديجٍ بنِ معاوِيةَ عن ، حدثَه قَيسٍ بن سويد أَنَّ ، حبِيبٍ أَبِي بنِ يزِيد عن ، اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، تيبةُقُ أَخبرنا - ٦٦٤
 ركْعةً الصالَة من نِسيت:  فَقَالَ رجلٌ فَأَدركَه ، ركْعةٌ الصالَة من بقيت وقَد فَسلَّم يوما صلَّى صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ
 إِالَّ.  الَ:  قُلْت ؟ الرجلَ أَتعرِف:  لي فَقَالُوا,  الناس بِذَلك فَأَخبرت ركْعةً للناسِ فَصلَّى,  الصالَةَ فَأَقَام بِالَالً وأَمر الْمسجِد فَدخلَ

 .اللَّه عبيد بن طَلْحةُ هذَا:  قَالُوا.  هو هذَا:  فَقُلْت,  بِي فَمر ، أَراه أَنْ
 

664. ...Muaviyə ibn Hudeyc � rəvayət edir ki, bir gün Allah Elçisi � namaz 
qıldı və namazı bitirdikdə salam verdi. Namazdan bir rükət qalmışdı. Bir 
kişi ona çataraq dedi: “Sən namazdan bir rükət unutmusan”. Allah Elçisi � 
(qayıdaraq) məscidə daxil oldu və namaza iqamə verməsi üçün Bilala əmr 
etdi. İnsanlarla bir rükət qıldı və bunu insanlara bildirdi. Onlar mənə: “Bu 
kişini tanıyırdın?”- dedilər. Mən dedim: “Xeyr, sadəcə onu mənim yanım-
dan keçərkən görmüşdüm. Həmin kişi idi”. Onlar da: “Bu, Talha ibn 
Ubeydullahdır!”- dedilər. 
 

  الراعي أَذَانُ - ٢٥
25-ci fəsil: Çobanın azan verməsi 

 
 ربيعةَ بنِ اِهللا عبد عن لَيلَى أَبِي ابنِ عنِ ، الْحكَمِ عنِ ، شعبةَ عن ، الرحمنِ عبد أَنبأَنا:  قَالَ ، منصورٍ بن إِسحاق أَخبرنا - ٦٦٥

هكَانَ أَن عولِ مساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي صفَرٍ فس عمفَس تولٍ صجذِّنُ رؤثْلَ فَقَالَ يم هلقَو ، ذَا نَّإِ قَالَ ثُمي هاعمٍ لَرغَن أَو 
ازِبع نع هلوا أَهظَرفَإِذَا فَن وي هاعمٍ رغَن 

 

665. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Rubeyyia � Allah Elçisi � ilə səfərdə 
idi. Allah Elçisi � azan verən bir kişinin səsini eşitdi və onun dediklərini 
təkrar etdi. Sonra dedi: “Bu səs qoyun otaran çobanın və ya ailəsindən 
uzaq düşmüş adamın səsidir”. Sonra baxdılar ki, bu, qoyun otaran çoban-
dır. 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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 ربِيعةَ بنِ اِهللا عبد عن ، لَيلَى أَبِي ابنِ عنِ ، الْحكَمِ عنِ ، شعبةَ عن ، الرحمنِ عبد أَنبأَنا:  قَالَ منصورٍ بن إِسحاق أَخبرنا - م٦٦٥
 :هكَانَ أَن عولِ مساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي صفَرٍ فس ، عمفَس تولٍ صجذِّنُ رؤى يتلَغَ إِذَا حب دها أَنَّ أَشدمحولُ مسقَالَ اِهللا ر 

كَمالْح  :لَم عمذَا أَسه ننِ ملَى أَبِي ابولُ قَالَ لَيسذَا إِنَّ:  اِهللا رى هاعمٍ لَرغَن لٍ أَوجر ازِبع نع هلطَ.  أَهبفَه يادفَإِذَا ، الو وه 
  .أَهلها علَى هذه من اِهللا علَى أَهونُ الدنيا:  قَالَ.  نعم:  قَالُوا ؟ هاأَهل علَى هينةً هذه أَترونَ:  قَالَ ميتة بِشاة هو وإِذَا ، غَنمٍ بِراعى

 
665m. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Rabia � Allah Elçisi � ilə birlikdə 
səfərdə idi. Allah Elçisi � bir kişinin azan verməsini eşitdi. O, “əşhədu 
ənnə Muhəmmədən Rasulullah” sözlərinə çatdıqda Allah Elçisi � dedi: 
“Bu ya qoyun otaran çoban, ya da ailəsindən uzaq düşmüş bir kişidir”. 
Vadidən aşağı endikdə gördülər ki, bu, qoyun otaran çobandır. Onun 
yanında ölü bir qoyun var idi. Allah Elçisi � dedi: “Bu, yiyəsi üçün 
dəyərsizdirmi?” Səhabələr: “Bəli”- dedilər: Allah Elçisi � buyurdu: “Bu, 
yiyəsi üçün dəyərsiz olduğu kimi, dünya da Allah üçün dəyərsizdir”. 
 

  وحده يصلِّي لمن اَألذَانُ - ٢٦
26-cı fəsil: Təklikdə namaz qılanın azan verməsi 

 
٦٦٦ - نرباأَخ دمحم نةَ بلَما:  قَالَ ، سثَندح نبٍ ابهو ، نرِو عمنِ عب ارِثا أَنَّ ، الْحةَ أَبانشع رِيافعالْم ثَهدح ، نةَ عقْبنِ عب 
 بِالصالَة يؤذِّنُ الْجبلِ شظية رأْسِ في غَنمٍ راعي من بكر يعجب:  يقُولُ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ سمعت:  قَالَ عامرٍ

 .الْجنةَ وأَدخلْته لعبدي غَفَرت قَد ، مني يخاف الصالَةَ ويقيم يؤذِّنُ هذَا عبدي إِلَى انظُروا:  وجلَّ عز اللَّه فَيقُولُ ، ويصلِّي
 

666. ...Rəvayət edilir ki, Uqbə ibn Amir � demişdir: “Allah Elçisinin � belə 
dediyini eşitdim: “Sənin Rəbbin dağın başında qoyun otaran çobanın azan 
verib namaz qılmasına təəccüb edir.1 Allah � belə buyurur: “Bu quluma 
baxın! Məndən qorxduğuna görə azan verib namaz qılır. Artıq Mən 
qulumu bağışladım və Cənnətə daxil etdim”. 
 

  وحده يصلِّي لمن اِإلقَامةُ - ٢٧
27-ci fəsil: Təklikdə namaz qılanın iqamə verməsi 

 
 ، أَبِيه عن ، الزرقي رافعٍ بنِ خالَّد بنِ يحيى بنِ علي بن يحيى حدثَنا:  قَالَ ، إِسماعيلُ أَنبأَنا:  قَالَ حجرٍ بن علي أَخبرنا - ٦٦٧

نع هدج ، نةَ عنِ رِفَاععٍ بافولَ أَنَّ ، رساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا صنيب وه سالي جف فص الَةيثَ الصدالْح. 

                                                      
1 Allahın sifətlərinin necəliyi barədə fikir yürütmək olmaz.  
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667. ...Rifaə ibn Rafi � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � bizim qabağımızda 
oturarkən... (hədis tam şəkildə irəlidə qeyd ediləcək). 
 

٢٨ - فةُ كَياِإلقَام  
28-ci fəsil: İqamənin necəliyi 

 
 عن ، الْعريان مسجِد مؤذِّنَ جعفَرٍ أَبا سمعت:  قَالَ شعبةَ عن ، جاجح حدثَنا:  قَالَ ، تميمٍ بنِ محمد بن اِهللا عبد أَخبرنا - ٦٦٨

 علَيه صلَّى اُهللا اِهللا رسولِ عهد علَى اَألذَانُ كَانَ:  فَقَالَ اَألذَان عنِ ، عمر ابن سأَلْت:  قَالَ ، الْجامعِ مسجِد مؤذِّن ، الْمثَنى أَبِي
لَّمسى وثْنى مثْنةُ ، ماِإلقَامةً ورةً مرإِالَّ م كإِذَا أَن قُلْت  :قَد تالَةُ قَاما الصنِ قَالَهيترا فَإِذَا ، منعمس قَد تالَةُ قَاما الصأْنضوت ، ثُم 

 .الصالَة إِلَى خرجنا

 
668. ...Rəvayət edilir ki, əl-Cami məscidinin müəzzini Əbu Musənnə � 
demişdir: “Mən İbn Ömərdən azan haqda soruşdum. O dedi: “Allah 
Elçisinin � zamanında azanın sözlərini iki-iki təkrarlayaraq verərdilər. 
İqaməni isə bir dəfə deyərək verərdilər. Yalnız “qad qamətis-salət”1 söz-
lərini iki dəfə təkrarlayaraq deyərdilər. Biz “qad qamətis-salət” sözlərini 
eşitdikdə dəstəmaz alar və namaza gedərdik”. 
 

  لنفِْسه واحد كُلِّ إِقَامةُ - ٢۹
29-cu fəsil: Hər kəs özü üçün iqamə verməlidir2 

 
 لي قَالَ:  قَالَ الْحويرِث بنِ مالك عن ، قالَبةَ أَبِي عن ، الْحذَّاِء خالد عن ، إِسماعيلُ أَنبأَنا:  قَالَ حجرٍ بن علي أَخبرنا  - ٦٦۹
 .أَحدكُما ليؤمكُما مثُ ، أَقيما ثُم فَأَذِّنا ، الصالَةُ حضرت إِذَا:  لي ولصاحبٍ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ

 
669. …Rəvayət edilir ki, Malik ibn əl-Huveyris � demişdir: “Allah Elçisi � 
mənə və dostuma dedi: “Namaz vaxtı gəldikdə azan verin, sonra da iqamə 
verin. Sonra sizdən biriniz imam dayansın”. 
 

                                                      
1 Tərcüməsi: Artıq, namaz başladı! 
2 Bu, imam ən-Nəsəinin � şəxsi rəyidir. Səhih olan isə camaat namazını qılmaq üçün bir 
nəfərin iqamə verməsinin kifayət etməsidir. 
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  التأْذينِ فَضلُ - ٣٠
30-cu fəsil: Azan verməyin fəziləti 

 
 إِذَا:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، هريرةَ أَبِي عن ، اَألعرجِ عنِ ، الزناد أَبِي عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٦٧٠
يودن الَةلصل ربطَانُ أَديالش لَهاطٌ ورى ضتالَ ح عمسي ينأْذفَإِذَا ، الت ياُء قُضدلَ النى أَقْبتإِذَا ح بثُو الَةبِالص ربى.  أَدتإِذَا ح يقُض 

ثْوِيبلَ التى أَقْبتح طُرخي نيِء برالْم فِْسهنقُولُ وي  :كَذَا اذْكُر ا كَذَا اذْكُرملَ لم كُنذْكُ ييى رتظَلَّ حُء يررِي إِنْ الْمدي لَّى كَمص. 

 
670. …Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Azan 
verildikdə şeytan azanı eşitməmək üçün pis qoxulu yel buraxa-buraxa 
qaçar. Azan bitdikdə qayıdar. İqamə verildikdə yenidən qaçar. İqamə 
qurtardıqda isə qayıdıb adama “filan şeyi yada sal, filan şeyi yada sal” 
(deyə) vəsvəsə verməyə başlayar. Namazdakı adama yaxınlaşıb o qədər 
vəsvəsə verər ki, həmin adam neçə rükət namaz qıldığını bilməz”. 
  

٣١ - امهتسلَى االينِ عأْذالت  
31-ci fəsil: Azan vermək üçün püşk atmaq 

 
 لَو:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، هريرةَ أَبِي عن ، صالحٍ أَبِي عن ، سمي عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٦٧١
لَمعي اسا الني مف اِءالند فالصلِ واَألو ثُم وا لَمجِدوا أَنْ إِالَّ يهِمتسي هلَيوا عمهتالَس هلَيع ، لَوونَ ولَمعا يي مجِريِ فهقُوا التبتالَس 
هإِلَي ، لَووا وملا عي مف ةمتحِ الْعبالصا ومهوَألت لَوا ووبح. 

 
671. ...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 
atmaqdan başqa bir çarə tapmasaydılar, hökmən püşk atardılar. Əgər 
onlar namazın vaxtı yetişən kimi onu qılmağın (nə qədər xeyirli və 
bərəkətli) olduğunu bilsəydilər, onu yerinə yetirmək üçün bir-birini ötüb 
keçməyə çalışardılar. Əgər onlar İşa və Sübh namazlarını (camaatla birgə) 
qılmağın (nə qədər xeyirli və bərəkətli) olduğunu bilsəydilər, bu namazları 
qılmaq üçün dizləri üstündə sürünə-sürünə də olsa, (məscidə) gələrdilər”. 
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  أَجرا أَذَانِه علَى يأْخذُ الَ الَّذَي الْمؤذِّن اتخاذُ - ٣٢
32-ci fəsil: Azan verməyinə görə maaş istəməyən adamı müəzzin 

götürmək 
 

 أَبِي عن ، الْجريرِي سعيد حدثَنا:  قَالَ ، سلَمةَ بن حماد حدثَنا:  قَالَ ، عفَّانُ حدثَنا:  قَالَ ، سلَيمانَ بن أَحمد أَخبرنا - ٦٧٢
 واقْتد ، إِمامهم أَنت:  فَقَالَ.  قَومي إِمام اجعلْنِي ، اِهللا رسولَ يا:  قُلْت:  قَالَ الْعاصِ أَبِي نِب عثْمانَ عن ، مطَرف عن ، الْعالَِء

هِمفعذْ ، بِأَضخاتا وذِّنؤذُ الَ مأْخلَى يع ا أَذَانِهرأَج. 

 
672. …Rəvayət edilir ki, Osman ibn Əbul-As � demişdir: “Mən dedim: “Ey 
Allahın Elçisi, məni öz tayfama imam seç!” O dedi: “Sən onların imamısan, 
ona görə zəifləri nəzərə al! Azana görə maaş istəməyən müəzzin tut!” 
 

  الْمؤذِّنُ يقُولُ ما مثْلَ الْقَولُ - ٣٣
33-cü fəsil: Müəzzinin dediklərini təkrarlamaq 

 
صلَّى اُهللا علَيه  اِهللا رسولَ أَنَّ ، الْخدرِي سعيد أَبِي عن ، يزِيد بنِ عطَاِء عن ، الزهرِي عنِ ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٦٧٣
لَّمسإِذَا:  قَالَ و متعماَء سدثْلَ فَقُولُوا النا مقُولُ مذِّ يؤنُالْم. 

 
673. …Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Azanı eşitdikdə müəzzinin dediklərini təkar edin!” 
 

٣٤ - ابثَو كذَل  
34-cü fəsil: Müəzzinin söylədiklərini təkrarlamağın savabı 

 
 خالد بن علي أَنَّ ، حدثَه اَألشج بن بكَير أَنَّ ، الْحارِث بنِ عمرِو عن ، وهبٍ ابن حدثَنا:  الَقَ ، سلَمةَ بن محمد أَخبرنا - ٦٧٤

يلؤالْد ثَهدأَنَّ ، ح رضالن نانَ بفْيس ثَهدح ، هأَن عما سةَ أَبريرقُولُ ها:  يكُن عم ولِراِهللا س لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ، ي بِالَلٌ فَقَامادني 
 .الْجنةَ دخلَ يقينا هذَا مثْلَ قَالَ من:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ سكَت فَلَما ،

 
674. …Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Biz Allah Elçisi � ilə 
birlikdə idik. Bu vaxt Bilal qalxıb azan verdi. Azanı bitirdikdə Allah Elçisi 
� dedi: “Kim bunu yəqin olaraq təkrar edərsə, Cənnətə daxil olar”. 
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  الْمؤذِّنُ يتشهد ما مثْلَ الْقَولُ - ٣٥
35-ci fəsil: Müəzzinin dediyi sözləri təkrarlamaq 

 
 بنِ أُمامةَ أَبِي عند جالسا كُنت:  قَالَ اَألنصارِي يحيى بنِ مجمعِ عن ، الْمبارك بن اِهللا عبد أَنبأَنا ، نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٦٧٥
:  فَقَالَ ، اثْنتينِ فَتشهد اللَّه إِالَّ إِلَه الَ أَنْ أَشهد:  فَقَالَ ، اثْنتينِ فَكَبر أَكْبر اللَّه.  رأَكْب اللَّه:  فَقَالَ الْمؤذِّنُ فَأَذَّنَ ، حنيف بنِ سهلِ
دها أَنَّ أَشدمحولُ مساِهللا ر دهشنِ فَتيتاثْن  .ثَنِي:  قَالَ ثُمدكَذَا حةُ هاوِيعم نأَبِي ب انَسفْي ، نلِ عولِ قَوساِهللا ر  هلَيلَّى اُهللا عص
لَّمسو. 

 
675. …Rəvayət edilir ki, Mucəmmi ibn Yəhyə əl-Ənsari � demişdir: “Mən 
Əbu Uməmə ibn Səhl ibn Huneyfin yanında oturmuşdum. Müəzzin azan 
verib: “Allahu Əkbər, Allahu Əkbər” deyərək iki dəfə təkbir etdi. Sonra: 
“Əşhədu əl-Lə iləhə illəllah” deyərək bunu iki dəfə təkrar etdi. Sonra: 
“Əşhədu ənnə Muhəmmədən Rasulullah” deyərək bunu iki dəfə təkrar 
etdi və dedi: “Bunu mənə Muaviyə ibn Əbu Sufyan Allah Elçisindən � 
rəvayət edərək danışmışdır”. 
 

 اللَّه رضي معاوِيةَ سمعت:  قَالَ ، سهلٍ بنِ أُمامةَ أَبِي عن ، مجمعٍ عن ، مسعرٍ عن ، جرِير حدثَنا ، قُدامةَ بن محمد أَخبرنا٦٧٦
هنقُولُ عي  :تعمس نولِ مساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص سوعذِّنَ مؤثْلَ فَقَالَ الْما مقَالَ م. 

 
676. …Eyni hədisdir. 
 

  الْفَالَحِ علَى حي,  الصالَة علَى حي:  الْمؤذِّنُ قَالَ إِذا الْقَولُ - ٣٦
36-cı fəsil: Müəzzin “Həyyə aləs-Saləh1, həyyə aləl-fələh2” dedikdə nə 

deyilir? 
 

 يحيى بن عمرو أَخبرنِي ، جريجٍ ابن:  قَالَ حجاج حدثَنا:  قَاالَ الْمقْسمي الْحسنِ بن وإِبراهيم موسى بن مجاهد أَخبرنا - ٦٧٧
 فَقَالَ ، مؤذِّنه أَذَّنَ إِذْ معاوِيةَ عند إِني:  قَالَ وقَّاصٍ بنِ ةَعلْقَم عن ، وقَّاصٍ بنِ علْقَمةَ بنِ اِهللا عبد عن ، أَخبره عمر بن عيسى أَنَّ ،

:  قَالَ.  الَحِالْفَ علَى حي:  قَالَ فَلَما.  بِاللَّه إِالَّ قُوةَ والَ حولَ الَ:  قَالَ.  الصالَة علَى حي:  قَالَ إِذَا حتى الْمؤذِّنُ قَالَ كَما معاوِيةُ
 .ذَلك مثْلَ يقُولُ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ سمعت:  قَالَ ثُم ، الْمؤذِّنُ قَالَ ما ذَلك بعد وقَالَ.  بِاللَّه إِالَّ قُوةَ والَ حولَ الَ

 

                                                      
1 Tərcüməsi: Namaza tələsin! 
2 Tərcüməsi: Nicat tapmağa tələsin! 
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677. …Rəvayət edilir ki, Alqamə ibn Vəqqas � demişdir: “Mən Muavi-
yənin yanında idim. Bu vaxt müəzzin azan verdi. Muaviyə müəzzinin 
dediyi sözləri təkrarlayırdı. Müəzzin “həyyə aləs-saləh” dedikdə Muaviyə 
“Lə: həulə va lə: qüvvətə illə: billəh1” sözlərini dedi. Müəzzin “həyyə aləl-
fələh” dedikdə, Muaviyə “Lə: həulə va lə: quvvətə illə: billəh” sözlərini 
dedi. Bundan sonra müəzzinin dediklərini təkrar etdi və buyurdu: “Mən 
Allah Elçisinin � belə buyurduğunu eşitdim”. 
  

  اَألذَان بعد صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي علَى الصالَةُ - ٣٧
37-ci fəsil: Azandan sonra Peyğəmbərə � salavat demək 

 
 بنِ نافعِ مولَى جبيرٍ بن الرحمنِ عبد سمع علْقَمةَ بن كَعب أَنَّ ، شريحٍ بنِ حيوةَ عن ، اِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ سويد أَخبرنا - ٦٧٨
 الْمؤذِّنَ سمعتم إِذَا : يقُولُ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ سمعت:  يقُولُ عمرٍو بن اِهللا عبد سمع أَنه ، يحدثُ الْقُرشي عمرٍو
 الْجنة في منزِلَةٌ فَإِنها ؛ الْوسيلَةَ لي اللَّه سلُوا ثُم ، عشرا علَيه اللَّه صلَّى صالَةً علَي صلَّى من فَإِنه ؛ علَي وصلُّوا يقُولُ ما مثْلَ فَقُولُوا

 .الشفَاعةُ لَه حلَّت الْوسيلَةَ لي سأَلَ فَمن ، هو أَنا أَكُونَ أَنْ أَرجو اِهللا عباد من لعبد إِالَّ تنبغي الَ

 
678. ...Abdullah ibn Amr � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Müəzzinin azan verdiyini eşitdiyiniz zaman, siz də onun dediklərini 
təkrar edin və mənə salavat deyin. Kim mənə bir salavat edərsə, Allah 
bunun sayəsində ona on salavat edər. Sonra Allahdan mənim üçün “əl-
Vəsilə” istəyin. Həqiqətən, o, Cənnətdə Allahın qullarından bir qul üçün 
layiq görülmüş bir yerdir. Mən ümid edirəm ki, o yer mənə veriləcək. Kim 
mənim üçün “əl-Vəsilə” istəyərsə, şəfaətimə nail olar”. 
 

  اَألذَان عند الدعاُء - ٣٨
38-ci fəsil: Azan verildikdə dua etmək 

 
صلَّى  اِهللا رسولِ عن ، وقَّاصٍ أَبِي بنِ سعد عن ، سعد بنِ عامرِ عن ، اِهللا عبد بنِ الْحكيمِ عنِ ، اللَّيث عنِ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٦٧۹

لَّمسو هلَيقَالَ اُهللا ع  :نقَالَ م نيح عمسي ؤا:  ذِّنَالْمأَنو دهالَ أَنْ أَش إِالَّ إِلَه اللَّه هدحالَ و رِيكش أَنَّ ، لَها ودمحم هدبع ولُهسرو  .
يتضر ا بِاللَّهبر ، دمحبِموالً وسالَمِ ، ربِاِإلسا ويند رغُف لَه هبذَن. 

 
679. ...Səd ibn Əbu Vəqqas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyur-
muşdur: “Kim azanı eşidərək: “Mən də şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa 
                                                      
1 Tərcüməsi: Güc və qüdrət yalnız Allahdadır! 
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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!”1- deyərsə, günah-
ları bağışlanar”. 
 

:  قَالَ جابِرٍ عن ، الْمنكَدرِ بنِ محمد عن ، شعيب حدثَنا:  قَالَ ، عياشٍ بن علي حدثَنا:  قَالَ ، منصورٍ بن عمرو أَخبرنا - ٦٨٠
 محمدا آت.  الْقَائمة والصالَة التامة الدعوة هذه رب اللَّهم:  النداَء يسمع حني قَالَ من:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا لُرسو قَالَ

 .الْقيامة يوم شفَاعتي لَه حلَّت إِالَّ وعدته الَّذي الْمحمود الْمقَام وابعثْه ، والْفَضيلَةَ الْوسيلَةَ
 

680. ...Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Kim azanı eşitdikdə2 “Bu tam dəvətin və qılınacaq namazın Rəbbi olan 
Allahım! Muhəmmədə vasitəçilik haqqı və fəzilət ver. Onu vəd etdiyin 
təriflənən məqama çatdır!”3- deyərsə, Qiyamət günü mənim şəfaətimə 
qovuşar”. 
 

  واِإلقَامة اَألذَان بين الصالَةُ - ٣۹
39-cu fəsil: Azanla iqamə arasında namaz qılmaq 

 

 قَالَ:  قَالَ مغفَّلٍ بنِ اِهللا عبد عن ، بريدةَ بن اِهللا عبد حدثَنا:  قَالَ ، كَهمسٍ عن ، يحيى عن ، سعيد بن اِهللا عبيد أَخبرنا - ٦٨١
 .شاَء لمن ةٌصالَ أَذَانينِ كُلِّ بين.  صالَةٌ أَذَانينِ كُلِّ بين.  صالَةٌ أَذَانينِ كُلِّ بين:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ

 

681. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Muğaffəl � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Hər bir azanla iqamə arasında namaz var! Hər bir azanla 
iqamə arasında namaz var! Kim istəsə, hər bir azanla iqamə arasında 
namaz var!” 
 

                                                      
1 Transkripsiyası: Əşhədu əl-lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu lə: şəri:kə ləhu va ənnə Muhəmmədən 
abduhu va Rasu:luhu. Radi:tu billə:hi Rabbən va bi Muhəmmədin rasu:lən, va bil-İslə:mi di:-
nən! (Bu sözlər müəzzinin şəhadət gətirməsinin ardınca deyilir. İbn Xuzeymə, 1/220; № 421, 
422). 
2 Yəni azan bitəndən sonra deyilir. Belə ki, Muslimin Abdullah ibn Amrdan � rəvayət ediyi 
hədisdə belə deyilir: “Müəzzinin dediklərini deyin, sonra mənim üçün (Allahdan) vəsilə 
istəyin”. (Muslim, 384, 577, 875). 
3 Transkripsiyası: Alla:hummə Rabbə hə:zihid-də'vətit-tə:mmə, vas-salə:til qa:imə, ə:ti Muhəm-
mədənil-vasi:lətə val-fadi:lətə, vəb'ashul-məqa:mən məhmu:dəlləzi: vəadtəh! 



Sunən ən-Nəsəi                                                                                          Azan kitabı 

259 
 

:  قَالَ مالك بنِ أَنسِ عن ، اَألنصارِي عامرٍ بنِ عمرِو عن ، شعبةُ حدثَنا ، عامرٍ أَبو أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق خبرناأَ - ٦٨٢
صلَّى اُهللا علَيه  النبِي يخرج حتى يصلُّونَ السوارِي فَيبتدرونَ علَيه وسلَّمصلَّى اُهللا  النبِي أَصحابِ من ناس قَام أَذَّنَ إِذَا الْمؤذِّنُ كَانَ

لَّمسو مهو كلُّونَ ، كَذَلصيلَ ورِبِ قَبغالْم لَمو كُني نيب اَألذَان ةاِإلقَامٌء ويش. 
 

682. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Müəzzin azan 
verdikdə Peyğəmbərin � səhabələrindən olan insanlar dirəklərin arxasına 
keçər, Peyğəmbər � çıxana və Məğrib namazı qılınana qədər namaz qılar-
dılar. Azan ilə iqamə arasında isə elə də çox vaxt olmazdı”. 
 

٤٠ - يددشي التوجِ فرالْخ نم جِدسالْم دعب اَألذَان  
40-cı fəsil: Azan verildikdən sonra məsciddən çıxmağın şiddətli şəkildə 

qınanması  
 

 هريرةَ أَبا رأَيت:  قَالَ أَبِيه عن ، اِءالشعثَ أَبِي بنِ أَشعثَ عن ، سعيد بنِ عمر عن ، سفْيانَ عن ، منصورٍ بن محمد أَخبرنا - ٦٨٣
رملٌ وجي رف جِدسالْم دعاِء بدى النتح هو فَقَالَ قَطَعةَ أَبريرا:  هذَا أَمه ى فَقَدصا عمِ أَبالْقَاس لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص. 

 

683. ...Əşas ibn Əbu əş-Şəasə atasının � belə dediyini rəvayət edir: “Mən 
Əbu Hureyranın azan verildikdən sonra məsciddən çıxan bir kişinin 
qarşısını kəsdiyini gördüm. Əbu Hureyra dedi: “O ki qaldı bu kişiyə, o, 
artıq Əbul-Qasimə � asi olmuşdur”. 
 

 أَبِي عن ، صخرةَ أَبو أَخبرنا:  قَالَ عميسٍ أَبِي عن ، عون بن جعفَر حدثَنا:  قَالَ ، حكيمٍ بنِ عثْمانَ بن أَحمد أَخبرنا - ٦٨٤
صلَّى اُهللا علَيه  الْقَاسمِ أَبا عصى فَقَد هذَا أَما:  هريرةَ أَبو فَقَالَ ، بِالصالَة نودي ما بعد الْمسجِد من رجلٌ خرج:  قَالَ الشعثَاِء
لَّمسو. 

 

684. ...Rəvayət edilir ki, Əbu əş-Şəasə � demişdir: “Bir kişi namaz üçün 
azan verildikdən sonra məsciddən çıxdı. Əbu Hureyra dedi: “Bu, Əbul-
Qasimə � asi oldu”. 
 

  بِالصالَة مةَاَألئ الْمؤذِّنِني إِيذَانُ - ٤١
41-ci fəsil: Müəzzinin namaz qılması üçün imamı çağırması 

 

 أَنَّ ، الْحارِث بن وعمرو ويونس ذئْبٍ أَبِي ابن أَخبرنِي:  قَالَ وهبٍ ابن أَنبأَنا:  قَالَ السرحِ بنِ عمرِو بن أَحمد أَخبرنا - ٦٨٥
نابٍ ابهش مهربأَخ ، نةَ عورع ، نةَ عشائع كَانَ:  قَالَت بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علِّي صصا ييمف نيغَ أَنْ بفْري نم الَةاء صشالْع 
 يرفَع ثُم ، آيةً خمِسني أَحدكُم يقْرأُ ما قَدر سجدةً ويسجد ، بِواحدة ترويو ركْعتينِ كُلِّ بين يسلِّم ركْعةً عشرةَ إِحدى الْفَجرِ إِلَى
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هأْسفَإِذَا ، ر كَتذِّنُ سؤالْم نم الَةرِ صالْفَج نيبتو لَه رالْفَج كَعنِ ريتكْعنِ رييفَتفخ ، ثُم عطَجلَى اضع قِّهنِ شمى اَأليتح هيأْتي 
 الْحديث في بعضٍ علَى يزِيد وبعضهم معه فَيخرج ، بِاِإلقَامة الْمؤذِّنُ

 

685. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Peyğəmbər � İşa namazını 
qıldıqdan sonra Sübh namazına qədər on bir rükət namaz qılardı. Hər iki 
rükətdən sonra salam verər və axırda bir rükət qılardı. Birimiz əlli ayə 
oxuduğu müddət qədər səcdə edər, sonra başını qaldırardı. Müəzzin Sübh 
namazı üçün azan verib susduqdan sonra ona aydın olardı ki, Sübhün 
vaxtıdır. Sonra iki rükət yüngül namaz qılardı. Sonra müəzzin onun 
yanına iqamə vermək üçün gələnə qədər sağ çiyni üstündə uzanardı. 
Sonra müəzzinlə çıxıb namaza gedərdi”. 
  

 عن ، هالَلٍ أَبِي ابنِ عنِ ، خالد دثَناح:  قَالَ ، اللَّيث عنِ ، شعيبٍ عن ، الْحكَمِ عبد بنِ اِهللا عبد بن محمد أَخبرنا - ٦٨٦
صلَّى اُهللا علَيه  اِهللا رسولِ صالَةُ كَانت كَيف:  قُلْت عباسٍ ابن سأَلْت:  قَالَ أَخبره عباسٍ ابنِ مولي كُريبا أَنَّ ، سلَيمانَ بنِ مخرمةَ
لَّمسلِ وفَ ؟ بِاللَّيفصو  :هلَّى أَنى صدةَ إِحرشةً عكْعرِ ربِالْوِت ، ثُم امى نتثْقَلَ حتاس هتأَيفَر فُخني ، اهأَتالَةُ:  فَقَالَ بِالَلٌ وا الصي 
 .يتوضأْ ولَم بِالناسِ وصلَّى ركْعتينِ فَصلَّى فَقَام ، اِهللا رسولَ

 

686. …Rəvayət edilir ki, İbn Abbasın � azad etdiyi kölə Kureyb � 
demişdir: “Mən İbn Abbasdan soruşdum: “Allah Elçisinin � gecə namazı 
necə idi?” İbn Abbas bunu vəsf edərək buyurdu: “O, vitrlə birlikdə on bir 
rükət qılıb dərin yuxuya getdi. Mən onu (yuxulayaraq) xoruldayan 
gördüm. Sonra Bilal onun yanına gəlib dedi: “Namaz, ey Allahın Elçisi!” 
O, qalxaraq dəstəməz almadan iki rükət namaz qıldı, sonra da insanlara 
namaz qıldırdı”. 
 

  اِإلمامِ خروجِ عند الْمؤذِّن إِقَامةُ - ٤٢
42-ci fəsil: İmam gəldikdə müəzzinin iqamə verməsi 

 

 أَبِي بنِ اِهللا عبد عن ، كَثريٍ أَبِي بنِ يحيى عن ، معمرٍ عن ، موسى بن الْفَضلُ حدثَنا:  قَالَ ، حريث بن الْحسين أَخبرنا - ٦٨٧
 .خرجت ترونِي حتى تقُوموا فَالَ ، الصالَةُ أُقيمت إِذَا:  لَيه وسلَّمصلَّى اُهللا ع اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ أَبِيه عن ، قَتادةَ

 

687. …Abdullah ibn Əbu Qatədə atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: 
“Allah Elçisi � belə buyurdu: “Namaza iqamə verildikdə mənim məscidə 
gəldiyimi görməyincə ayağa qalxmayın”. 
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٨ - ابتك اجِدسالْم 

8. Məscidlər kitabı 
 

 ساجِد الْم بِناِء في الْفَضلُ - ١

1-ci fəsil: Məscid tikməyin fəziləti 
 

 ، عبسةَ بنِ عمرِو عن ، مرةَ بنِ كَثريِ عن ، انَمعد بنِ خالد عن ، بحريٍ عن ، بقيةُ حدثَنا:  قَالَ ، عثْمانَ بن عمرو أَخبرنا - ٦٨٨
 .الْجنة في بيتا لَه وجلَّ عز اللَّه بنى فيه اللَّه يذْكَر مسجِدا بنى من:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ

 
688. ...Amr ibn Abəsə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Kim 
Allahın adı yad edilən məscid tikərsə, Allah � onun üçün Cənnətdə ev 
bina edər”. 
 

  الْمساجِد في الْمباهاةُ - ٢
2-ci fəsil: Məscidləri bəzəmək üçün yarışmaq 

 
 أَنَّ ، أَنسٍ عن ، قالَبةَ أَبِي عن ، أَيوب عن ، سلَمةَ بنِ حماد عن ، الْمبارك بن اِهللا عبد نبأَناأَ:  قَالَ نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٦٨۹
بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ص  :نم اطرأَش ةاعى أَنْ:  الساهبتي اسي النف اجِدسالْم. 

 
689. ...Ənəs � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “İnsanların 
məscidləri bəzəməkdə yarışmaları Qiyamətin əlamətlərindəndir”. 
 

٣ - كْرذ أَي جِدسم ضعالً وأَو  
3-cü fəsil: İlk tikilən məscid hansıdır? 

 
 في الْقُرآنَ أَبِي علَى أَقْرأُ كُنت:  قَالَ إِبراهيم عن ، اَألعمشِ عنِ ، مسهِرٍ بن علي حدثَنا:  قَالَ ، حجرٍ بن علي أَخبرنا - ٦۹٠
كَّةفَإِذَا ، الس أْتةَ قَردجالس دجس ، ا:  فَقُلْتي تأَب ، دجسي أَتي:  فَقَالَ ؟ الطَّرِيقِ فإِن عمسا تأَب قُولُ ذَري  :أَلْتولَ سساِهللا ر 

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  :أَي جِدسم عضالً وقَالَ ؟ أَو  :جِدسالْم امرالْح  .قُلْت  :ثُم قَالَ ؟ أَي  :جِدسى الْماَألقْص  .قُلْت  :كَمو 
 .فَصلِّ الصالَةَ أَدركْت فَحيثُما مسجِد لَك واَألرض.  ماعا أَربعونَ:  قَالَ ؟ بينهما

 
690. ...Rəvayət edilir ki, İbrahim � demişdir: “Səfərdə atama Quran 
oxuyurdum. Səcdə ayəsinə çatdıqda o, səcdə edərdi. Mən ona dedim: 
“Atacan, sən yolda səcdə edirsən?!” O dedi: “Mən Əbu Zərin belə dediyini 
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eşitdim: “Mən Allah Elçisindən � soruşdum: “İlk tikilən məscid hansıdır?” 
O dedi: “Haram məscidi (Kəbə)”. Mən dedim: “Sonra hansı?” O dedi: 
“Əqsa (Qüds) məscidi”. Mən dedim: “Onların arasında nə qədər vaxt 
olub?” O dedi: “Qırx il. Yer üzü sənin üçün səcdəgahdır. Namazın vaxtına 
harada yetişsən, orada da namazını qıl”. 
 

  الْمساجِد في الصالَة فَضلُ - ٤
4-cü fəsil: Hansı məsciddə qılınan namaz daha üstündür?   

 
صلَّى  النبِي زوج ميمونةَ أَنَّ ، عباسٍ بنِ معبد بنِ اِهللا عبد بنِ إِبراهيم عن ، نافعٍ عن ، اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٦۹١

لَّمسو هلَياُهللا ع قَالَت  :نلَّى مي صف جِدسولِ مسي ؛ اِهللا رفَإِن تعمولَ سسلَّ اِهللا رسو هلَيلَّى اُهللا عصقُولُ مالَةُ:  يالص يهلُ فأَفْض 
نم الْف الَةا صيمف اهوإِالَّ س جِدسم ةبالْكَع. 

 
691. ...Rəvayət edilir ki, Peyğəmbərin � zövcəsi Məymunə � demişdir: 
“Kim Allah Elçisinin � məscidində namaz qılarsa; mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitdim: “Burda qılınan namaz Kəbədən başqa digər 
məscidlərdə qılınan namazdan min dəfə üstündür”. 
 

  الْكَعبة في الصالَةُ - ٥
5-ci fəsil: Kəbənin içində namaz qılmaq 

 
 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ دخلَ:  قَالَ أَبِيه عن ، سالمٍ عن ، شهابٍ ابنِ عنِ ، اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٦۹٢
تيالْب وةُ هامأُسو نب ديبِالَلٌ زانُ وثْمعو نةَ بفَأَغْلَقُوا طَلْح هِملَيا ، عا فَلَمهحولُ فَتساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص تلَ كُنأَو نم 
لَجو يتبِالَالً فَلَق هأَلْتلْ:  فَسلَّى هص يهولُ فساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ؟ ص  :معلَّى.  نص نينِ بيودمنِ الْعيانِيمالْي. 

 
692. ...Səlim atasının � belə dediyini rəvayət edir: “Allah Elçisi �, Usamə 
ibn Zeyd, Bilal və Osman ibn Talha Kəbənin içinə girərək qapını 
bağladılar. Allah Elçisi � qapını açdıqda oraya birinci mən daxil oldum və 
Bilalı gördüm. Ondan soruşdum: “Allah Elçisi � Kəbənin içində namaz 
qıldımı?” O dedi: “O, iki Yəmən dirəyinin arasında namaz qıldı”. 
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  فيه والصالَة اَألقْصى الْمسجِد فَضلُ - ٦
6-cı fəsil: Əqsa (Qüds) məscidi və orada qılınan namazın fəziləti 

 
 أَبِي عن ، يزِيد بنِ ربِيعةَ عن ، الْعزِيزِ عبد بن سعيد حدثَنا:  قَالَ ، مسهِرٍ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، منصورٍ بن عمرو أَخبرنا - ٦۹٣

رِيسإِد الَنِيونِ ، الْخنِ عاب يلَميالد ، نع دبنِ اِهللا عرٍو بمع ، نولِ عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عانَ أَنَّ:  صملَيس نب داولَّى اُهللا  دص
 اللَّه وسأَلَ ، فَأُوتيه حكْمه يصادف حكْما وجلَّ عز اللَّه سأَلَ:  ثَالَثَةً خالَالً وجلَّ عز اللَّه سأَلَ الْمقْدسِ بيت بنى لَما يه وسلَّمعلَ
زلَّ عجلْكًا وي الَ مغبني دَألح نم هدعب هيأَلَ ، فَأُوتسو اللَّه زلَّ عجو نيغَ حفَر ناِء مبِن جِدسالَ أَنْ الْم هيأْتي دالَ أَح هزهنإِالَّ ي 

 .أُمه ولَدته كَيومِ خطيئَته من يخرِجه أَنْ فيه الصالَةُ

 
693. ...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 qurtardıq-
dan sonra ora namaz qılmaq üçün gələn hər kəsi günahlarından anasından 
doğulduğu gündə olduğu kimi təmizləməsini istədi”. 
 

  فيه والصالَة صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النيب مسجِد فَضلُ - ٧
7-ci fəsil: Peyğəmbərin � məscidinin və orada namaz qılmağın fəziləti 

 
 ، الرحمنِ عبد بنِ سلَمةَ أَبِي عن ، الزهرِي عنِ ، الزبيدي عنِ ، حربٍ بن محمد حدثَنا:  قَالَ ، عبيد بن كَثري أَخبرنا - ٦۹٤
صلَّى  اِهللا رسولِ مسجِد في صالَةٌ:  يقُولُ هريرةَ أَبا سمعا أَنهما هريرةَ أَبِي أَصحابِ من وكَانا الْجهنِيني مولَى اَألغَر اِهللا عبد وأَبِي

لَّمسو هلَيلُ اُهللا عأَفْض نم الْف الَةا صيمف اهوس نم اجِدسإِالَّ الْم جِدسالْم امرولَ فَإِنَّ ؛ الْحساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص رآخ 
لَّى اُهللا ص اِهللا رسولِ حديث عن يقُولُ كَانَ هريرةَ أَبا أنَّ نشك لَم:  اِهللا عبد وأَبو سلَمةَ أَبو قَالَ الْمساجِد آخر ومسجِده,  اَألنبِياِء

لَّمسو هلَيا,  عنعنأنْ فَم ثْبِتتسا نةَ أَبريري هف كذَل يثدى,  الْحتإِذَا ح فِّيوو تةَ أَبريرا هنذَكَر كا ذَلنمالَوتكُونَ الَ أَنْ وا ننكَلَّم 
 بن اِهللا عبد جالَسنا ذَلك علَى نحن فَبينا,  منه سمعه كانَ إِنْ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا سولِر إِلَى يسنِده حتى ذَلك في هريرةَ أَبا

يماهرنِ إِبب ا,  قَارِظنفَذَكَر كيثَ ذَلدي,  الْحالَّذا وطْنفر يهف نم صةَ أَبِي نريرالَ فَقَالَ هن دباِهللا ع نب يماهرإِب  :دهي أَشأَن تعمس 
 .الْمساجِد آخر وإِنه,  اَألنبِياِء آخر فَإِني:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ:  يقُولُ هريرةَ أَبا

 
694. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisinin � məs-
cidində qılınan namaz Haram məscidindən (Kəbədən) başqa məscidlərdə 
qılınan namazdan min dəfə fəzilətlidir. Həqiqətən, Allah Elçisi � peyğəm-
bərlərin sonuncusudur. Onun məscidi də axırıncı məsciddir”. Əbu Sələmə 



نني سائسالن                                                                                                             ابتك اجِدسالْم 

264 
 

və Əbu Abdullah dedilər: “Biz Əbu Hureyranın bunu Allah Elçisindən � 
rəvayət etdiyinə şübhə etmirik. Əbu Hureyra öldüyünə görə bu hədisin 
doğru olub-olmadığını ondan dəqiqləşdirə bilmədik. Biz bu fikirdə oldu-
ğumuz halda Abdullah ibn İbrahim ibn Qarizin yanında oturmuşduq və 
bu hədisi ona danışdıq. Abdullah ibn İbrahim bizə dedi: “Əbu Hureyranın 
belə buyurduğuna şahidlik edirəm: “Allah Elçisi � buyurdu: “Həqiqətən, 
mən sonuncu Peyğəmbərəm və bu da axırıncı məsciddir”. 
  

صلَّى  اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ زيد بنِ اِهللا عبد عن ، تميمٍ بنِ عباد عن ، بكْرٍ أَبِي بنِ اِهللا عبد عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٦۹٥
لَّمسو هلَيا اُهللا عم نيي بتيرِي ببنمةٌ وضور ناضِ مرِي ةنالْج. 

 
695. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Zeyd � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Mənim evimlə minbərimin arası Cənnət bağçalarından bir 
bağçadır”. 
 

 قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بِيالن أَنَّ ، سلَمةَ أُم عن ، سلَمةَ أَبِي عن ، الدهنِي عمارٍ عن ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٦۹٦
 .الْجنة في رواتب هذَا منبرِي قَوائم إِنَّ: 

 
696. ...Ummu Sələmə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Həqiqətən, mənim bu minbərimin dayaqları Cənnətin bir hissəsidir”. 
 

٨ - كْرذ الْمجِدي سالَّذ سلَى أُسى عقْوالت  
8-ci fəsil: Təqva üzərində tikilən məscid 

 
 نرجالَ تمارى:  قَالَ أَبِيه عن ، الْخدرِي سعيد أَبِي ابنِ عنِ ، أَنسٍ أَبِي بنِ عمرانَ عن ، اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٦۹٧

صلَّى اُهللا  اِهللا رسولِ مسجِد هو:  اآلخر وقَالَ ، قُباَء مسجِد هو:  رجلٌ فَقَالَ ، يومٍ أَولِ من التقْوى علَى أُسس الَّذي الْمسجِد في
لَّمسو هلَيولُ:  فَقَالَ ، عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  :هي وجِدسذَا مه. 

 
697. ...İbn Əbu Səid əl-Xudri atasının � belə dediyini rəvayət edir: “İki 
nəfər ilk gündən təqva üzərində tikilən məscid haqda höcətləşdilər. Biri 
dedi: “Bu, Qubə məscididir”. O birisi dedi: “O, Allah Elçisinin � 
məscididir”. Allah Elçisi � isə buyurdu: “O, mənim bu məscidimdir”. 
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  فيه والصالَة قُباَء مسجِد فَضلُ - ۹
9-cu fəsil: Qubə məscidinin və orada qılınan namazın fəziləti 

 
 قُباَء يأْتي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ:  الَقَ عمر ابنِ عنِ ، دينارٍ بنِ اِهللا عبد عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٦۹٨
 .وماشيا راكبا

 
698. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Allah Elçisi � Qubə 
məscidinə bəzən miniklə, bəzən də piyada gələrdi”. 
 

 بنِ سهلِ بن أُمامةَ أَبا سمعت:  قَالَ الْكَرمانِي سلَيمانَ بنِ محمد عن ، يعقُوب بن مجمع حدثَنا : قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٦۹۹
فينولُ قَالَ ، أَبِي قَالَ:  قَالَ حساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  :نم جرى ختح يأْتذَا يه جِدسالْم - جِدساَء ملَّى - قُبفَص يهكَانَ ف 

لَ لَهدع ةرمع. 

 
699. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə ibn Səhl ibn Huneyf � demişdir: 
“Atam belə dedi: “Allah Elçisi � belə buyurdu: “Kim bu məsciddə, yəni 
Qubə məscidində namaz qılmaq üçün (yola) çıxarsa, Ümrə etmiş kimi 
sayılar”. 
 

  الْمساجِد من إِلَيه الرحالُ تشد ما - ١٠
10-ci fəsil: Ziyarət üçün olan məscidlər 

 
صلَّى اُهللا  اِهللا رسولِ عن ، هريرةَ أَبِي عن ، سعيد عن ، الزهرِي عنِ ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، منصورٍ بن محمد أَخبرنا - ٧٠٠

لَّمسو هلَيالَ:  قَالَ ع دشالُ تحإِلَى إِالَّ الر ثَالَثَة اجِدسم  :جِدسامِ مري الْحجِدسمذَا وه جِدسمى واَألقْص. 

 
700. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Üç 
məsciddən başqasını ziyarət üçün yola çıxılmaz: Haram Məscidi (Kəbə), 
mənim bu məscidim və Əqsa məscidi”. 
  

  مساجِد الْبِيعِ اتخاذُ - ١١
11-ci fəsil: Kilsə və sinaqoqları məscid etmək 

 
:  قَالَ علي بنِ طَلْقِ أَبِيه عن ، طَلْقٍ بنِ قَيسِ عن ، بدرٍ بن اِهللا عبد حدثَنِي:  قَالَ مالَزِمٍ عن ، السرِي بن هناد أَخبرنا - ٧٠١

 فَدعا طَهورِه فَضلِ من فَاستوهبناه ، لَنا عةًبِي بِأَرضنا أَنَّ وأَخبرناه معه وصلَّينا ، فَبايعناه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي إِلَى وفْدا خرجنا
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 الْماِء بِهذَا مكَانها وانضحوا بِيعتكُم فَاكِْسروا أَرضكُم أَتيتم فَإِذَا اخرجوا:  فَقَالَ وأَمرنا إِداوة في صبه ثُم ، وتمضمض فَتوضأَ بِماٍء
اتاوذُوها خجِدسا مإِنَّ:  قُلْن لَدالْب يدعب  ,رالْحو يدداَء,  شالْمو فشنفَقَالَ ي  :وهدم ناِء م؛ الْم هالَ فَإِن هزِيدا إِالَّ ييبا طنجرفَخ 

 ، طيئ من رجلٌ والراهب:  قَالَ,  بِاَألذَان فيه فَنادينا ، مسجِدا واتخذْناها,  هامكَان نضحنا ثُم ، بِيعتنا فَكَسرنا بلَدنا قَدمنا حتى
 .بعد نره فَلَم تالَعنا من تلْعةً استقْبلَ ثُم ، حق دعوةُ:  قَالَ اَألذَانَ سمع فَلَما

 
701. ...Rəvayət edilir ki, Talq ibn Əli � demişdir: “Biz bir dəstə heyət olaraq 
Peyğəmbərin � yanına gəldik. Ona beyət etdik və onunla birgə namaz 
qıldıq. Ona dedik ki, bizim torpağımızda kilsə və sinaqoq var. Biz 
Peyğəmbərdən � dəstəmazından artıq qalan su istədik. O, bir qab su 
istədi. Dəstəmaz aldı və ağzını yaxaladı. Sonra o suyu bir qaba töküb bizə 
dedi: “Gedin öz torpaqlarınıza! Ora çatdıqda kilsə və sinaqoqu dağıdın. Bu 
suyu onun yerinə səpin və oranı məscid edin!” Biz dedik: “Bizim 
şəhərimiz uzaqdadır, hava da çox istidir. Bu su yolda buxarlanacaq”. O 
dedi: “Onun üzərinə əlavə su tökün. Həqiqətən, bu, onun yalnız yaxşılığını 
artırar”. Biz çıxıb getdik və öz şəhərimizə çatdıq. Kilsə və sinaqoqu 
dağıtdıq. Sonra suyu onun yerinə səpdik. Oranı məscid etdik və orada 
azan verdik. Rahib Tay tayfasından idi. O, azanı eşitdikdə dedi: “Haqq 
dəvətdir”. Sonra üzünü çevirib vadinin çökək yerlərinə tərəf getdi. Sonra 
biz onu görmədik”. 
  

١٢ - شبورِ ناذُ,  الْقُبخاتا وهضا أَرجِدسم  
12-ci fəsil: (Kafirlərin) qəbirlərini çıxarıb onların yerini məscid etmək 

 
صلَّى  اِهللا رسولُ قَدم لَما:  قَالَ مالك بنِ أَنسِ عن ، التياحِ أَبِي عن ، الْوارِث عبد حدثَنا:  قَالَ ، موسى بن عمرانُ أَخبرنا - ٧٠٢

لَّمسو هلَيلَ اُهللا عزي نضِ فرع ةيِندي الْمف يقَالُ حي مو لَهنرِو بمنِ عب فوع ، فَأَقَام يهِمف عبةَ أَررشلَةً علَي ، لَ ثُمسلَإٍ إِلَى أَرم نم 
 رديفَه عنه اللَّه رضي بكْرٍ وأَبو راحلَته علَى صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ إِلَى أَنظُر كَأَني ، سيوفهِم متقَلِّدي فَجاؤوا النجارِ بنِي

 أَمر ثُم ، الْغنمِ مرابِضِ في فَيصلِّي الصالَةُ أَدركَته حيثُ يصلِّي وكَانَ ، أَيوب أَبِي بِفناِء أَلْقَى حتى حولَه النجارِ بنِي من وملَأٌ ،
بِالْمجِدلَ سسلَإٍ إِلَى فَأَرم ننِي مارِ بجوا الناؤا:  فَقَالَ فَجنِي يارِ بجونِي الننثَام كُمطائذَا بِحقَالُوا.  ه  :اللَّهالَ و طْلُبن هنإِلَى إِالَّ ثَم 
صلَّى اُهللا علَيه  اِهللا رسولُ فَأَمر ، نخلٌ فيه وكَانَ ، خرِب فيه وكَانت ، كنيالْمشرِ قُبور فيه وكَانت:  أَنس قَالَ.  وجلَّ عز اِهللا

لَّمسورِ وبِقُب نيرِكشالْم تبِشلِ ، فَنخبِالنو تعرِبِ ، فَقُطبِالْخو تيوفُّوا فَسلَ فَصخلَةَ النبق جِدسلُوا الْمعجو عهيتادةَ ضارجالْح 
 ، اآلخره خير إِالَّ خير الَ اللَّهم:  يقُولُونَ وهم معهم صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا ورسولُ ، يرتجِزونَ وهم الصخر ينقُلُونَ وجعلُوا
 .والْمهاجِره اَألنصار فانصرِ

 
702. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � 
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Mədinəyə gəldikdə Bəni Amr ibn Auf adlı bir tayfanın məhəlləsində on 
dörd gecə qaldı. Sonra Bəni Nəccar tayfasına xəbər göndərdi. Onlar da 
qılıncları ilə gəldilər. Mən sanki Allah Elçisinə � baxıram - o, miniyinin 
üzərində, Əbu Bəkr də onun tərkində idi. Ətrafında isə Bəni Nəccardan 
olan bir toplum var idi. O, namazın vaxtı harada daxil olardısa, orada da 
namaz qılardı. Qoyunların tövləsində də namaz qılardı. Sonra onlara 
məscid tikməyi əmr etdi və Bəni Nəccar tayfasına adam göndərdi. Onlara 
dedilər: “Ey Bəni Nəccar, torpağın qiymətini bizə deyin!” Onlar dedilər: 
“Allaha and olsun, biz sizdən bunun əvəzini istəmirik. Allah � bunun 
əvəzini verəcək”. Ənəs deyir: “Orada müşriklərin qəbirləri, dağılmış evlər 
və xurma ağacları var idi. Allah Elçisi � müşriklərin qəbirlərinin 
çıxarılmasını, xurma ağaclarının kəsilməsini və dağılmış evlərin yerlə bir 
edilməsini əmr etdi. Daşları yığıb böyür tərəfə topladılar. Allah Elçisi � 
onlarla birlikdə idi və onlar deyirdilər: “Allahım, Axirət xeyrindən başqa 
xeyir yoxdur. Ənsarlara və mühacirlərə kömək et!” 
 

١٣ - يهنِ النع اذخورِ اتالْقُب اجِدسم  
13-cü fəsil: Qəbirlərin məscid edilməsinin qadağan edilməsi 

 
 عبد بن اِهللا عبيد أَخبرنِي:  الزهرِي قَالَ:  قَاالَ ويونس معمرٍ عن ، الْمبارك بن اِهللا عبد بأَناأَن:  قَالَ نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٧٠٣

 اغْتم فَإِذَا ، وجهِه علَى لَه خميصةً طْرحي فَطَفق صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا بِرسولِ نزِلَ لَما:  قَاالَ عباسٍ وابن عائشةَ أَنَّ ، اِهللا
 .مساجِد أَنبِيائهِم قُبور اتخذُوا والنصارى الْيهود علَى اِهللا لَعنةُ:  كَذَلك وهو قَالَ وجهِه عن كَشفَها

 
703. ...Rəvayət edilir ki, Aişə və İbn Abbas � demişlər: “Allah Elçisi � 
ölüm yatağında olarkən köynəyi götürüb üzünə atar, sıxıldıqda isə onu 
üzündən götürər və deyərdi: “Allahın lənəti yəhudi və xristianların 
üzərinə olsun! Onlar öz peyğəmbərlərinin qəbirlərini məscid etdilər”. 
  

 أُم أَنَّ ، عائشةَ عن ، أَبِي حدثَنِي:  قَالَ عروةَ بن هشام حدثَنا:  قَالَ ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن يعقُوب أَخبرنا - ٧٠٤
 الرجلُ فيهِم كَانَ إِذَا أُولَئك إِنَّ:  لَّى اُهللا علَيه وسلَّمص اِهللا رسولُ فَقَالَ تصاوِير فيها بِالْحبشة رأَتاها كَنِيسةً ذَكَرتا سلَمةَ وأُم حبِيبةَ

حالالص اتا فَمونلَى بع رِها قَبجِدسوا ، مروصو يكت روالص ، كأُولَئ اررلْقِ شالْخ دناِهللا ع موي ةاميالْق. 

 
704. ...Aişə � rəvayət edir ki, Ummu Həbibə və Ummu Sələmə Həbəşis-
tanda olanda kilsənin içində şəkillər gördüklərini danışdılar. Allah Elçisi � 
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dedi: “Onların arasında əməlisaleh bir kişi öldükdə onun qəbri üzərində 
məscid tikər və qəbri üzərində onun surətini düzəldib qoyardılar. Qiyamət 
günü onlar yaradılmışların ən şərliləridir”. 
 

  الْمساجِد إِتيان في الْفَضلُ - ١٤
14-cü fəsil: Məscidə getməyin fəziləti 

 
 جارِيةَ بنِ الْعالَِء بن اَألسود ثَناحد:  قَالَ ، ذئْبٍ أَبِي ابن حدثَنا:  قَالَ ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ٧٠٥
يالثَّقَف ، نةَ أَبِي علَمس وه ناب دبنِ عمحالر ، نةَ أَبِي عريرنِ ، هع بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ص  :نيح جرخلُ يجالر نم هتيب 

 .سيئَةً تمحو ورِجلٌ حسنةً تكْتب جلٌفَرِ ، مسجِده إِلَى

 
705. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Kişi öz 
evindən çıxıb məscidə getdikdə atdığı bir addımına görə bir savab yazılır, 
digər addımına görə bir günahı silinir”. 
 

١٥ - هالني نعِ عناِء مسالن نم انِهِنيإِت اجِدسالْم  
15-ci fəsil: Qadınların məscidə gəlməsinə mane olmağın qadağası 

 
صلَّى اُهللا علَيه  اِهللا رسولُ قَالَ : قَالَ أَبِيه عن ، سالمٍ عن ، الزهرِي عنِ ، سفْيانُ أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق حدثَنا - ٧٠٦
لَّمسإِذَا:  و تأْذَنتأَةُ اسرام كُمدإِلَى أَح جِدسا فَالَ الْمهعنمي. 

 
706. ...Səlim atasının � belə dediyini rəvayət edir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Əgər sizdən birinizin qadını məscidə getmək üçün izn istəsə, 
ona mane olmasın”. 
 

١٦ - نم نعمي نم جِدسالْم  
16-cı fəsil: Kimin məscidə gəlməsinə icazə verilmir? 

 
 اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ جابِرٍ عن ، عطَاٌء حدثَنا:  قَالَ ، جريجٍ ابنِ عنِ ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، منصورٍ بن إِسحاق أَخبرنا - ٧٠٧

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  :نأَكَلَ م نم هذه ةرجلَ قَالَ - الشمٍ أَووالثُّومِ:  ي ، لِ الثُّومِ:  قَالَ ثُمصالْبو اثالْكُرا فَالَ - ونبقْري يف 
 .اِإلنس منه يتأَذَّى مما تتأَذَّى ةَالْمالَئكَ فَإِنَّ ؛ مساجِدنا

 
707. ...Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Kim bu bitkilərdən yesə”- birinci gün “sarımsaq”- demişdi – sonra dedi: 
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“Sarımsaq, baş soğan və yaşıl soğan – bizim məscidimizə yaxınlaşmasın. 
Həqiqətən, insana əziyyət verən şey mələklərə də əziyyət verir”. 
 

١٨ - نم جرخي نم جِدسالْم  
17-ci fəsil: Məsciddən kim çıxardılır? 

 
 أَبِي بنِ سالمِ عن ، قَتادةُ حدثَنا:  قَالَ ، هشام ثَناحد:  قَالَ ، سعيد بن يحيى حدثَنا:  قَالَ ، الْمثَنى بن محمد أَخبرنا - ٧٠٨
دعالْج ، نانَ عدعنِ مةَ أَبِي بأَنَّ ، طَلْح رمع نطَّابِ بقَالَ الْخ  :كُما إِنهأَي اسأْكُلُونَ النت ننِ ميترجا شا مماهنِ إِالَّ أُريبِيثَتخ  :ذَاه 
 أَكَلَهما فَمن الْبقيعِ إِلَى فَأُخرِج بِه أَمر الرجلِ من رِحيهما وجد إِذَا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا نبِي رأَيت ولَقَد ، والثُّوم الْبصلُ

 .طَبخا فَلْيمتهما

 
708. ...Mədən ibn Əbu Talha � rəvayət edir ki, Ömər ibn əl-Xattab dedi: 
“Ey insanlar! Həqiqətən, siz mənim xoşlamadığım iki bitkidən yeyirsiniz. 
Bu, soğan və sarımsaqdır. Mən Allahın Peyğəmbərinin � bir kişidə bu iyi 
hiss etdikdə onu Bəqi (qəbiristanlığına) tərəf çıxardığını görmüşəm. Kim 
bu bitkilərdən yesə, qoy onları bişirib yesin”. 
 

١٨ - براِء ضبي الْخف اجِدسالْم  
18-ci fəsil: Məsciddə çadır qurmaq 

 
 اِهللا رسولُ كَانَ:  الَتقَ عائشةَ عن ، عمرةَ عن ، سعيد بن يحيى حدثَنا:  قَالَ ، يعلَى حدثَنا:  قَالَ ، داود أَبو أَخبرنا - ٧٠۹

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا ص ادأَنْ أَر فكتعلَّى ، يص حبالص لَ ثُمخي دف كَاني الْمالَّذ رِيدأَنْ ي فكتعي يهف ، ادأَنْ فَأَر فكتعي رشالْع 
راخاَألو نانَ مضمر ، رفَأَم فَضرِب اٌء لَهبخ ، ترأَمةُ وفْصح رِبا فَضاٌء لَهبا خفَلَم أَتر بنيا زاَءهبخ ترأَم رِبا فَضاٌء لَهبخ 

 .شوالٍ من عشرا واعتكَف رمضانَ في يعتكف فَلَم ترِدنَ آلْبِر:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ ذَلك رأَى فَلَما

 
709. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � etikaf etmək 
istədikdə Sübh namazını qıldı, sonra etikaf etmək istədiyi yerə gəldi. O, 
Ramazan ayının son on gününü etikaf etmək istəyirdi. Əmr etdi və onun 
üçün çadır quruldu. Həfsə də özü üçün çadır qurulmasını əmr etdi. 
Zeynəb Həfsənin çadırını gördükdə onun üçün də çadır qurulmasını əmr 
etdi. Allah Elçisi � bütün bunları gördükdə dedi: “Siz saleh əməl istəyir-
sinizmi?” Allah Elçisi � Ramazan ayında etikaf etmədi və (əvəzinə) Şəvval 
ayının on gününü etikaf etdi”. 
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:  قَالَت عائشةَ عن ، أَبِيه عن ، عروةَ بن هشام حدثَنا:  قَالَ ، نميرٍ بن اِهللا عبد حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن اِهللا عبيد أَخبرنا - ٧١٠
يبأُص دعس موقِ يدنالْخ اهملٌ رجر نشٍ ميةً قُريمي رلِ فاَألكْح برفَض هلَيولُ عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عةً صميي خف جِدسالْم 
هودعيل نقَرِيبٍ م. 

 
710. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Səd Xəndək günü Qureyşdən 
bir kişinin atdığı ox ilə qolundakı damardan yaralanmışdı. Allah Elçisi � 
onu tez-tez ziyarət etmək üçün məsciddə bir çadır qurdurdu”. 
  

  الْمساجِد الصبيان إِدخالُ - ١۹
19-cu fəsil: Uşaqları məscidə gətirmək 

 
 بينا:  يقُولُ قَتادةَ أَبا سمع أَنه ، الزرقي سلَيمٍ بنِ عمرِو عن ، سعيد أَبِي بنِ سعيد عن ، اللَّيثُ دثَناح:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٧١١
نحن لُوسي جف جِدسإِذْ ، الْم جرا خنلَيولُ عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علُ صمحةَ يامأُم تاصِ أَبِي بِننِ الْعبِيعِ با الرهأُمو بنيز 
تولِ بِنساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص يهةٌ وبِيا صلُهمحلَّى يولُ فَصساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص يهلَى وع هقاتا عهعضإِذَا ي كَعر ، 

اوهيدعإِذَا ي ى قَامتى حقَض هالَتلُ صفْعي كا ذَلبِه. 

 
711. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Qatədə � demişdir: “Biz məsciddə oturmuş-
duq. Bu vaxt Allah Elçisi � qucağında Umamə bint Əbul-As ibn ər-Rabini 
gətirdi. Uşağın anası Allah Elçisinin � qızı Zeynəb idi. Allah Elçisi � uşağı 
qucağında tutaraq namaz qıldı. Ruku etmək istədikdə uşağı yerə qoydu, 
qalxdıqda isə onu qucağına götürdi. O, namazını belə edərək qıldı”. 
  

  الْمسجِد بِسارِية اَألسريِ ربطُ - ٢٠
20-ci fəsil: Əsiri məscidə bağlamaq 

 
 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ بعثَ:  يقُولُ هريرةَ أَبا سمع أَنه ، سعيد أَبِي بنِ سعيد عن ، اللَّيثُ حدثَنا ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٧١٢
 مختصر الْمسجِد سوارِي من بِسارِية فَربِطَ الْيمامة أَهلِ سيد أُثَالٍ بن ثُمامةُ لَه يقَالُ حنِيفَةَ بنِي من بِرجلٍ فَجاَءت ، نجد قبلَ خيالً

 
712. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � Nəcd 
tərəfə atlı göndərmişdi. Onlar Bəni Hənifədən olan Suməmə ibn Usəl adlı 
bir kişi ilə qayıtdılar. O, Yəməmənin başçılarından idi. O, məscidin 
dirəklərindən birinə bağlandı”. Hədis burada müxtəsər rəvayət edilmişdir. 
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  الْمسجِد الْبعريِ إِدخالُ - ٢١
21-ci fəsil: Məscidə dəvə ilə daxil olmaq 

 
 اِهللا عبد عن ، اِهللا عبد بنِ اِهللا عبيد عن ، شهابٍ ابنِ عنِ ، يونس أَخبرنِي:  قَالَ وهبٍ ابنِ عنِ ، داود بن نُسلَيما أَخبرنا - ٧١٣

 .بِمحجنٍ الركْن يستلم بعريٍ علَى الْوداعِ حجة في طَاف صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، عباسٍ بنِ

 
713. ...Abdullah ibn Abbas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � Vida 
həccində dəvə üzərində təvaf etdi və ehtiram əlaməti olaraq qara daşa əsa 
ilə toxundu. 
 

٢٢ - يهنِ النعِ عياِء الْبرالشي وف جِدسنِ الْمعلُّقِال وحلَ تقَب الَةص ةعمالْج  
22-ci fəsil: Məsciddə alış-veriş etməyin və Cümə namazından qabaq halqa 

şəklində oturmağın qadağan olması 
 

 جده عن ، أَبِيه عن ، شعيبٍ بنِ عمرِو عن ، عجالَنَ ابنِ عنِ ، سعيد بن يحيى أَخبرنِي:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٧١٤
 .الْمسجِد في والْبيعِ الشراِء وعنِ ، الصالَة قَبلَ الْجمعة يوم التحلُّقِ عنِ نهى صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَنَّ ،

 
714. ...Amr ibn Şueyb atasından və babasından � rəvayət edir ki, 
Peyğəmbər � Cümə namazından qabaq halqa şəklində oturmağı və 
məsciddə alış-veriş etməyi qadağan etdi. 
 

٢٣ - يهالن نع داشنارِ تعي اَألشف جِدسالْم  
23-cü fəsil: Məsciddə uca səslə şeir deməyin qadağan olması 

 
 النبِي أَنَّ ، جده عن ، أَبِيه عن ، شعيبٍ بنِ عمرِو عن ، عجالَنَ ابنِ عنِ ، سعد بن اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٧١٥

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى صهن نع داشنارِ تعي اَألشف جِدسالْم. 

 
715. ...Amr ibn Şueyb atasından və babasından � rəvayət edir ki, 
Peyğəmbər � məsciddə uca səslə şeir deməyi qadağan etmişdir. 
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  الْمسجِد في الْحسنِ الشعرِ إِنشاد في الرخصةُ - ٢٤
24-cü fəsil: Məsciddə gözəl şeir deməyin icazəli olması 

 
٧١٦ - اأَخنرةُ ببيا:  قَالَ ، قُتثَندانُ حفْينِ ، سع رِيهالز ، نع يدعنِ سبِ بيسقَالَ الْم  :رم رمانَ عسنِ بِحب ثَابِت وهو دشني يف 

جِدسظَ ، الْمفَلَح هفَقَالَ إِلَي  :قَد تدشأَن يهفو نم وه ريخ كنم ، ثُم فَتةَ أَبِي إِلَى الْتريرفَقَالَ ه  :تعمولَ أَسسلَّى اُهللا  اِهللا رص
لَّمسو هلَيقُولُ عي  :ي أَجِبنع ماللَّه هدوحِ أَيسِ بِرقَالَ ؟ الْقُد  :ماللَّه معن 

 
716. ...Rəvayət edilir ki, Səid ibn əl-Museyyib � demişdir: “Həssən ibn 
Sabit məsciddə şeir deyərkən Ömər onun yanından keçdi və ona (tərs 
şəkildə) baxdı. O da Ömərə dedi: “Artıq mən səndən xeyirli olan birinin 
yanında şeir demişəm”. Sonra Əbu Hureyraya tərəf çevrildi və dedi: “Sən 
Allah Elçisinin � mənə belə dediyini: “Mənim əvəzimə (şeirlə) cavab ver!” 
və dua edərək: “Allahım, ona Ruhul-Qudus (Cəbrail) ilə dəstək ol!”- 
deməsini eşitməmisənmi!?” O da: “Bəli, eşitmişəm. Daha doğrusunu Allah 
bilir!”- dedi”. 
 

٢٥ - يهالن نع ادشإِن الَّةي الضف سالْمجِد  
25-ci fəsil: İtmiş bir şeyi məsciddə elan edərək axtarmaq 

 
 أَبِي عن ، أُنيسةَ أَبِي بن زيد حدثَنِي:  قَالَ الرحيمِ عبد أَبِي عن ، سلَمةَ بن محمد حدثَنا:  قَالَ ، وهبٍ بن محمد أَخبرنا - ٧١٧
 .وجدت الَ:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ لَه فَقَالَ ، الْمسجِد في ضالَّةً ينشد رجلٌ جاَء:  قَالَ جابِرٍ نع ، الزبيرِ

 
717. ...Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Bir kişi gəlib məsciddə itmiş bir 
şeyi (tapmaq üçün) elan etdi. Allah Elçisi � ona dedi: “Səni görüm (itir-
diyin şeyi) tapmayasan!” 
 

٢٦ - ارالَحِ إِظْهي السف جِدسالْم  
26-cı fəsil: Silahlı olaraq məscidə daxil olmaq 

 
 جابِرا أَسمعت:  لعمرٍو قُلْت:  قَالَ سفْيانُ حدثَنا:  قَاالَ منصورٍ بن ومحمد الرحمنِ عبد بنِ محمد بن اِهللا عبد أَخبرنا - ٧١٨
 نعم:  قَالَ.  بِنِصالها خذْ:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ لَه فَقَالَ الْمسجِد في بِِسهامٍ رجلٌ مر:  يقُولُ

 
718. ...Rəvayət edilir ki, Sufyan � demişdir: “Amra dedim: “Cabirin: “Bir 
kişi yanında ox ilə məscidə girmişdi. Allah Elçisi � ona dedi: “Oxların iti 
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tərəfini (əlinlə) tut!”- dediyini eşitmisənmi?” O dedi: “Bəli, eşitmişəm”. 
 

٢٧ - بِيكشابِعِ تي اَألصف جِدسالْم  
27-ci fəsil: Məsciddə barmaqları bir-birinə keçirmək 

 
 دخلْت:  قَالَ اَألسود عنِ ، إِبراهيم عن ، اَألعمش حدثَنا:  قَالَ ، يونس بن عيسى أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٧١۹

 أَحدنا فَجعلَ ، خلْفَه لنقُوم فَذَهبنا.  فَصلُّوا قُوموا:  قَالَ.  الَ:  قُلْنا ؟ هؤالَِء أَصلَّى:  لَنا فَقَالَ ودمسع بنِ اِهللا عبد علَى وعلْقَمةُ أَنا
نع ينِهمي راآلخو نع هالملَّى ، شرِ فَصيبِغ الَ أَذَانو ةلَ ، إِقَامعإِذَا فَج كَعر كبش يبن هابِعا أَصلَهعجو نيب هيتكْبقَالَ ركَذَا:  وه 

تأَيولَ رساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَ صفَع 

 
719. ...Rəvayət edilir ki, əl-Əsvəd � demişdir: “Mən və Alqamə Abdullah 
ibn Məsudun yanına gəldik. O, bizə dedi: “Bunlar namaz qılıblarmı?” Biz: 
”Xeyr”- dedik. O dedi: “Qalxın və namaz qılın!” Biz qalxdıq və onun 
arxasında durduq. Birimizi sağına, digərimizi sol tərəfinə keçirib azan və 
iqaməsiz namaz qıldı. Ruku etdikdə barmaqlarını bir-birinə keçirərək 
dizlərinin arasına qoydu və dedi: “Mən Allah Elçisinin � belə etdiyini 
görmüşəm”. 
 

 واَألسود علْقَمةَ عن ، إِبراهيم سمعت:  قَالَ سلَيمانَ عن ، شعبةُ أَنبأَنا:  قَالَ النضر أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٧٢٠
، نع دباِهللا ع فَذَكَر هوحن  

 
720. ...Eyni hədisdir. 
 

  الْمسجِد في االستلْقَاُء - ٢٨
28-ci fəsil: Məsciddə arxası üstə uzanmaq 

 
 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا سولَر رأَى ، أَنه عمه عن ، تميمٍ بنِ عباد عن ، شهابٍ ابنِ عنِ ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٧٢١

 .اُألخرى علَى رِجلَيه إِحدى واضعا الْمسجِد في مستلْقيا

 
721. ...Abbad ibn Təmim � rəvayət edir ki, onun əmisi Allah Elçisini � 
məsciddə arxası üstə bir ayağını digərinin üzərinə qoyaraq uzandığını 
görmüşdür. 
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٢۹ - موي النف جِدسالْم  
29-cu fəsil: Məsciddə yatmaq 

 
 وهو ينام كَانَ أَنه ، عمر ابنِ عنِ ، نافع أَخبرنِي:  قَالَ اِهللا عبيد عن ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن اِهللا عبيد أَخبرنا - ٧٢٢

شاب بزلَ الَ عأَه لَى لَهع دهولِ عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي صف جِدسم بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص. 

 
 
722. ... Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � cavan və subay ikən Allah Elçisinin 
� vaxtında Peyğəmbərin � məscidində yatardı. 
 

٣٠ - اقصي الْبف جِدسالْم 

30-cu fəsil: Məsciddə tüpürmək 
 

 في الْبصاق:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ أَنسٍ عن ، قَتادةَ عن ، عوانةَ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٧٢٣
سالْميئَةٌ جِدطا خهتكَفَّارا وهفْند. 

 
723. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Məsciddə tüpürmək xətadır, 
onun kəffarəsi isə onu təmizləməkdir”. 
 

٣١ - يهالن نأَنْ ع مخنتلُ يجي الرف لَةبق جِدسالْم  
31-ci fəsil: Məscidin qiblə tərəfinə tüpürməyin qadağan olması 

 
 الْقبلَة جِدارِ في بصاقًا رأَى صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، عمر ابنِ عنِ ، نافعٍ عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٧٢٤
كَّهفَح ، لَ ثُملَى أَقْباسِ عكَانَ إِذَا:  فَقَالَ الن كُمدلِّي أَحصفَالَ ي قَنصبلَ يبق هِهجفَإِنَّ ؛ و اللَّه زلَّ عجلَ وبق هِهجلَّى إِذَا وص. 

 
724. ...İbn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � divarda qiblə 
istiqamətində bəlğəm gördü, onu sildi və insanlara tərəf dönərək dedi: 
“Namaz qılarkən heç biriniz qiblə istiqamətinə tüpürməsin. Həqiqətən, 
Allah � onun üzü istiqamətindədir”. 
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٣٢ - كْريِ ذهن بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص نأَنْ ع قصبلُ يجالر نيب هيدي أَو نع ينِهمي وهي وف هالَتص  
32-ci fəsil: Peyğəmbərin � namazda olan kimsənin sağına və önünə 

tüpürməyi qadağan etməsi 
 

صلَّى  النبِي أَنَّ ، الْخدرِي سعيد أَبِي عن ، الرحمنِ عبد بنِ حميد عن ، الزهرِي عنِ ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٧٢٥
لَّمسو هلَيأَى اُهللا عةً رامخي نف لَةبق جِدسا الْمكَّهفَح اةصى ، بِحهنأَنْ و قصبلُ يجالر نيب هيدي أَو نع ينِهمقَالَ يو  :قصبي نع 

ارِهسي أَو تحت همى قَدرسالْي. 

 
725. ...Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � məsciddə ikən 
məscidin qibləsi istiqamətində bəlğəm gördü və onu daşla sildi. Hər kəsə 
önünə və sağına tüpürməyi qadağan edərək dedi: “Soluna və ya sol 
ayağının altına tüpürsün”. 
 

  شماله تلْقَاَء أَو خلْفَه يبصق أَنْ لِّيللْمص الرخصةُ - ٣٣
33-cü fəsil: Namaz qılanın arxa və sol tərəfə tüpürməsinin icazəli olması 

 
 اِهللا عبد بنِ طَارِقِ عن ، رِبعي عن ، منصور حدثَنِي:  قَالَ سفْيانَ عن ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن اِهللا عبيد أَخبرنا - ٧٢٦

ارِبِيحولُ قَالَ:  قَالَ الْمساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا:  ص تلِّي كُنصفَالَ ت قَنزبت نيب كيدالَ يو نع ينِكمي ، قصابو لْفَكخ أَو 
 ودلَكَه رِجله تحت وبزق فَهكَذَا وإِالَّ فَارِغًا كَانَ إِنْ شمالك تلْقَاَء

 
726. ...Rəvayət edilir ki, Tariq ibn Abdullah əl-Muharibi � demişdir: 
“Allah Elçisi � belə buyurdu: “Namazda ikən önünə və sağına tüpürmə! 
(Boşdursa), arxa tərəfə və ya sol tərəfinə tüpür! Yox, əgər boş deyilsə, belə 
et!”- göstərərək aşağı tüpürdü və onu sol ayağı ilə tapdaladı. 
 

٣٤ - نِ بِأَيلَيجالر لُكدي اقَهصب  
34-cü fəsil: Tüpürcək hansı ayaqla basdırılmalıdır? 

 
 رأَيت:  قَالَ أَبِيه عن ، الشخريِ بنِ الْعالَِء أَبِي عن ، الْجريرِي سعيد عن ، ِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٧٢٧
 .الْيسرى بِرِجله فَدلَكَه تنخع صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ

 
727. ...Əbul-Aləi ibn əş-Şixxir atasının � belə dediyini rəvayət edir: “Mən 
Allah Elçisinin � tüpürdüyünü və sol ayağı ilə onu tapdalayıb basdırığını 
gördüm”. 
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٣٥ - يقلخت اجِدسالْم  
35-ci fəsil: Məscidləri ətirləmək  

 
 رأَى:  قَالَ مالك بنِ أَنسِ عن ، الطَّوِيلُ حميد حدثَنا:  قَالَ ، حبِيبٍ بن عائذُ حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٧٢٨
 توجعلَ فَحكَّتها اَألنصارِ من امرأَةٌ فَقَامت ، وجهه احمر حتى فَغضب ، الْمسجِد قبلَة في نخامةً صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ
 .هذَا أَحسن ما:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَقَالَ ، خلُوقًا مكَانها

 
728. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � məs-
cidin qiblə tərəfində tüpürcək görüb üzü qızarmaq həddinə qədər qəzəb-
ləndi. Ənsardan olan bir qadın qalxıb onu sildi və həmin yerə zəfərandan 
olan ətirdən sürtdü. Allah Elçisi � dedi: “Bu, necə də yaxşı oldu!” 
 

  منه الْخروجِ وعند الْمسجِد دخولِ عند الْقَولُ - ٣٦
36-cı fəsil: Məscidə girəndə və çıxanda deyilən söz 

 
 الْملك عبد عن ، ربِيعةَ عن ، سلَيمانُ حدثَنا:  قَالَ ، عامرٍ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، بصرِي الْغيالَنِي اِهللا عبيد بن سلَيمانُ أَخبرنا - ٧٢۹

:  فَلْيقُلِ الْمسجِد أَحدكُم دخلَ إِذَا:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ:  يقُوالَن أُسيد وأَبا حميد أَبا سمعت:  قَالَ سعيد بنِ
ماللَّه حي افْتل ابوأَب كتمحإِذَا ، رو جرقُلِ خفَلْي  :مي اللَّهإِن أَلُكأَس نم كلفَض. 

 
729. ...Rəvayət edilir ki, Abdul-Məlik ibn Səid � demişdir: “Mən Əbu 
Humeyd və Əbu Useydin belə dediyini eşitdim: “Allah Elçisi belə 
buyurdu: “Sizdən biriniz məscidə girdikdə desin: “Allahım, mərhəmət 
qapılarını mənim üçün aç!”1 , məsciddən çıxdıqda isə desin: “Allahım, 
Sənin lütfündən diləyirəm!”2 
 

٣٧ - راَألم الَةلَ بِالصلُوسِ قَبالْج يهف  
37-ci fəsil: Məscidə daxil olduqda oturmamış namaz qılmaq əmri 

 
 اِهللا رسولَ أَنَّ ، قَتادةَ أَبِي عن ، سلَيمٍ بنِ عمرِو عن ، الزبيرِ بنِ اِهللا عبد بنِ عامرِ عن ، مالك حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٧٣٠

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَ إِذَا:  قَالَ صخد كُمدأَح جِدسالْم ، كَعرنِ فَلْييتكْعلَ رأَنْ قَب سلجي. 

 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:humməftəhli: əbvə:bə rahmətik! 
2 Transkripsiyası: Alla:hummə inni: əs əlukə min fədlik! 
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730. ...Əbu Qatədə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Sizdən 
biriniz məscidə daxil olduqda oturmamışdan qabaq iki rükət namaz 
qılsın”. 
 

  صالَة بِغيرِ منه والْخروجِ فيه الْجلُوسِ في الرخصةُ - ٣٨
38-ci fəsil: Məsciddə oturmağın və namaz qılmadan oradan çıxmağın 

icazəli olması 
 

 بنِ كَعبِ بن الرحمنِ عبد وأَخبرنِي ، شهابٍ ابن:  قَالَ يونس عن ، وهبٍ ابن حدثَنا:  قَالَ ، داود بن مانُسلَي أَخبرنا - ٧٣١
كالأَنَّ ، م دباِهللا ع نبٍ بقَالَ كَع  :تعمس بكَع نب كالثُ مدحي يثَهدح نيح لَّفخت نولِ عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي صف 
ةوغَز وكبقَالَ ت  :حبصولُ وساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا صمكَانَ ، قَادإِذَا و مقَد نفَرٍ مأَ سدب جِدسبِالْم كَعفَر يهنِ فيتكْعر ، ثُم 
لَساسِ جلنا ، للَ فَلَمفَع كذَل اَءهلَّفُونَ جخقُوا ، الْمونَ فَطَفرذتعي هفُونَ إِلَيلحيو وا ، لَهكَانا وعبِض انِنيثَمالً وجولُ فَقَبِلَ ، رسر 

 تبسم تبسم سلَّمت فَلَما ، جِئْت حتى وجلَّ عز اِهللا إِلَى سرائرهم لَووكَ لَهم واستغفَر وبايعهم عالَنِيتهم صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا
 اِهللا رسولَ اي:  فَقُلْت ؟ ظَهرك ابتعت تكُنِ أَلَم ؟ خلَّفَك ما:  لي فَقَالَ يديه بين جلَست حتى فَجِئْت.  تعالَ:  قَالَ ثُم ، الْمغضبِ

 لَئن علمت لَقَد واللَّه ولَكن ، جدالً أُعطيت ولَقَد سخطه من سأَخرج أَني لَرأَيت الدنيا أَهلِ من غَيرِك عند جلَست لَو واللَّه إِني ،
كثْتدح مويثَ الْيدبٍ حى كَذضرتل بِه يعن كوشأَنَّ لَي اللَّه زلَّ عجو طُكخسي لَيع ، نلَئو كثْتديثَ حدقٍ حدص جِدت لَيع يهف 

 أَما:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَقَالَ ، عنك تخلَّفْت حني مني أَيسر والَ أَقْوى قَطُّ كُنت ما واللَّه اِهللا عفْو فيه َألرجو إِني
 .مختصر.  فَمضيت فَقُمت فيك اللَّه يقْضي حتى فَقُم ، صدق فَقَد هذَا

 
731. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Kəb � demişdir: “Kəb ibn Malikin 
Təbuk döyüşündə iştirak etməməsi hadisəsini danışdığını eşitdim: “Sübh 
vaxtı Allah Elçisi � səfərdən qayıtdı. O, səfərdən qayıdarkən məsciddə iki 
rükət namaz qılardı. Sonra insanların yanında oturdu. Döyüşdən geri 
qalanlar gələrək üzr gətirməyə və and içməyə başladılar. Onlar səksən 
nəfərə yaxın adam idi. Allah Elçisi � onların zahirdə (olan üzrlərini) qəbul 
etdi, onlarla beyət etdi və onlara bağışlanma dilədi. Onların daxilində olan 
niyyətlərini Allaha � həvalə etdi. Sonra mən gəldim və ona salam verdim. 
O, qəzəbli şəkildə mənə gülümsədi və: “Gəl!”- dedi. Mən də gəlib onun 
qabağında oturdum. O mənə dedi: “Döyüşdə iştirakdan səni saxlayan nə 
idi? Məgər sən özünə minik almamışdın?” Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi! 
Allaha and olsun ki, mən dünya əhlindən səndən başqasının qarşısında 
otursaydım, mübahisə etməyi bacardığıma görə onun qəzəbindən qurtu-
lardım. Amma Allaha and olsun! Mən bilirəm ki, səni razı salmaq üçün 
yalan danışsam, Allah � mənə qəzəblənər. Əgər mən sənə düz söz desəm, 
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ümid edirəm ki, Allah məni bağışlayar. Allaha and olsun ki, sənin döyüşə 
getməmişdən qabaq mən belə güclü olmamışdım və səninlə döyüşə 
getmək mənim üçün asan idi”. Allah Elçisi � dedi: “O ki qaldı buna, o, düz 
dedi”. Peyğəmbər � dedi: “Qalx, Allah sənin barədə hökm verənə qədər 
gözlə!” 
 

  مسجِدالْ علَى يمر الَّذي صالَةُ - ٣۹
39-cu fəsil: Məscidin yanından keçənin namazı  

 
 عنِ ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، شعيب حدثَنا:  قَالَ ، أَعين بنِ الْحكَمِ عبد بنِ اِهللا عبد بن محمد أَخبرنا - ٧٣٢

 السوقِ إِلَى نغدو كُنا:  قَالَ الْمعلَّى بنِ سعيد أَبِي عن ، أَخبره حنينٍ بن عبيد أَنَّ ، عثْمانَ بن مروانُ أَخبرنِي:  قَالَ هالَلٍ أَبِي ابنِ
 .فيه لِّيفَنص الْمسجِد علَى فَنمر صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ عهد علَى

 
732. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Səid ibn əl-Muallə � demişdir: “Biz Allah 
Elçisinin � dövründə səhər bazara gedərkən məscidin yanından keçdikdə 
orada namaz qılardıq”.1 
 

٤٠ - يبغري التلُوسِ في الْجف جِدسظَارِ الْمتوان الَةالص  
40-cı fəsil: Məsciddə oturub namazı gözləməyə təşviq 

 
 إِنَّ:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، هريرةَ أَبِي عن ، اَألعرجِ عنِ ، الزناد أَبِي عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٧٣٣

 .ارحمه اللَّهم لَه اغْفر اللَّهم:  يحدثْ لَم ما فيه صلَّى الَّذي مصالَّه في دام ما أَحدكُم ىعلَ تصلِّي الْمالَئكَةَ

 
733. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Həqiqətən, mələklər sizdən dəstəmazını pozana qədər namaz qıldığı 
yerdə oturan üçün (belə) dua edirlər: “Allahım onu bağışla! Allahım ona 
rəhm et!” 
 

 ساعديال سهالً سمعت:  قَالَ حدثَه ميمون بن يحيى أَنَّ ، عقْبةَ بنِ عياشِ عن ، مضر بن بكْر حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٧٣٤
يضر اللَّه هنقُولُ عي  :تعمولَ سساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ صي  :ني كَانَ مف جِدسالْم رظتنالَةَ يالص وي فَهف الَةالص. 

 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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734. ...Rəvayət edilir ki, Səhl əs-Səidi � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitdim: “Kim məsciddə namazı gözləyərsə, o, namaz 
qılan kimi sayılır”. 
 

٤١ - كْريِ ذهن بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عنِ صع الَةي الصف طَاناِإلبِلِ أَع  
41-ci fəsil: Peyğəmbərin � dəvə tövləsində namaz qılmağı qadağan etməsi 

haqda  
 

صلَّى اُهللا  اِهللا رسولَ أَنَّ ، مغفَّلٍ بنِ اِهللا عبد عن ، الْحسنِ عنِ ، أَشعثَ عن ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ٧٣٥
لَّمسو هلَيى عهنِ نع الَةي الصف طَاناِإلبِلِ أَع. 

 
735. ...Abdullah ibn Muğaffəl � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � dəvə töv-
ləsində namaz qılmağı qadağan etmişdir. 
 

  ذَلك في الرخصةُ - ٤٢
42-ci fəsil: Hər yerdə namaz qılmağın icazəli olması 

 
 عبد بنِ جابِرِ عن ، الْفَقريِ يزِيد عن ، سيار حدثَنا:  قَالَ ، هشيم حدثَنا:  قَالَ ، سلَيمانَ بنِ إِسماعيلَ بن الْحسن أَخبرنا - ٧٣٦

 .صلَّى الصالَةَ أُمتي من رجلٌ أَدرك أَينما وطَهورا مسجِدا اَألرض لي جعلَت:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ اِهللا

 
736. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Bütün yer üzü mənim üçün səcdəgah və pak edildi. 
Ümmətimdən olan hər kəs namaza harada yetişərsə, namazını orada 
qılar”. 
 

  الْحصريِ علَى الصالَةُ - ٤٣
43-cü fəsil: Həsir üzərində namaz qılmaq 

 
 بنِ اِهللا عبد بنِ إِسحاق عن ، سعيد بن يحيى حدثَنا:  قَالَ ، أَبِي حدثَنا:  قَالَ ، اُألموِي سعيد بنِ يحيى بن سعيد أَخبرنا - ٧٣٧

 ، مصلى فَتتخذَه بيتها في فَيصلِّي يأْتيها أَنْ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ سأَلَت سلَيمٍ أُم أَنَّ:  مالك بنِ نسِأَ عن ، طَلْحةَ أَبِي
 .همع وصلَّوا علَيه فَصلَّى ، بِماٍء فَنضحته حصريٍ إِلَى فَعمدت فَأَتاها

 
737. ...Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, Ummu Suleym Allah Elçisindən � 
onun evinə gəlib namaz qılmasını və onun da həmin yeri namazgah 
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etməsini istədi. Allah Elçisi � onun evinə gəldikdə Ummu Suleym onun 
üçün həsir sərdi və üzərinə su çilədi. Allah Elçisi � həsirin üzərində namaz 
qıldı və onlar da Peyğəmbərlə � birlikdə namaz qıldılar. 
 

  الْخمرة علَى الصالَةُ - ٤٤
44-cü fəsil: Örtük üzərində namaz qılmaq 

 
 عن ، شداد بنِ اِهللا عبد عن ، الشيبانِي يعنِي سلَيمانَ عن ، شعبةَ عن ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، مسعود بن إِسماعيلُ أَخبرنا - ٧٣٨

 .الْخمرة علَى يصلِّي كَانَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ:  ميمونةَ

 
738. ...Məymunə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � “Xumra” adlı örtüyün 
üzərində namaz qılardı. 
 

  الْمنبرِ علَى الصالَةُ - ٤٥
45-ci fəsil: Minbər üzərində namaz qılmaq 

 
 سعد بن سهلَ اأَتو رِجاالً أَنَّ:  دينارٍ بن حازِمِ أَبو حدثَنِي:  قَالَ الرحمنِ عبد بن يعقُوب حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٧٣۹

يداعالس ، قَدا وورتي امرِ فبنالْم مم هود؟ ع أَلُوهفَس نع كفَقَالَ ذَل  :اللَّهي وإِن رِفَألع مم وه ، لَقَدو هتأَيلَ رمٍ أَووي عضو ، 
 سهلٌ سماها قَد - امرأَة فُالَنةَ إِلَى صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ أَرسلَ ، ى اُهللا علَيه وسلَّمصلَّ اِهللا رسولُ علَيه جلَس يومٍ وأَولَ

 ، بِها جاَء ثُم ، الْغابة طَرفَاِء من فَعملَها رتهفَأَم.  الناس كَلَّمت إِذَا علَيهِن أَجلس أَعوادا لي يعملَ أَنْ النجار غُالَمك مرِي أَنْ:  -
لَتسولِ إِلَى فَأُرساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص را فَأَمبِه تعضا فَوا هنه ، ثُم تأَيولَ رساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص يقلَّى رفَص 

 فَقَالَ الناسِ علَى أَقْبلَ فَرغَ فَلَما عاد ثُم ، الْمنبرِ أَصلِ في فَسجد الْقَهقَرى نزلَ ثُم ، علَيها وهو ركَع ثُم ، علَيها وهو وكَبر علَيها
 .صالَتي لَّمواولتع بِي لتأْتموا هذَا صنعت إِنما الناس أَيها يا: 

 
739. ...Əbu Hazim ibn Dinar � rəvayət edir ki, bəzi kəslər Səhl ibn 
Səidinin yanına gələrək minbərin hansı taxtadan düzəldilməsi haqda 
mübahisə edirdilər. Bu haqda ona sual verdilər: “Allaha and olsun ki, mən 
minbərin hansı ağacdan düzəldildiyini bilirəm. Minbərin qoyulduğu ilk 
günü və Allah Elçisinin � onun üzərində oturduğunu da görmüşəm. Allah 
Elçisi � bir qadını filan qadının yanına göndərdi”. Bu əsnada Səhl onun 
adını çəkdi: “Sənin yanında olan dülgərə de ki, insanlarla danışarkən 
üzərində oturmaq üçün mənə taxtadan bir kürsü düzəltsin”. O da onu 
Tarfa deyilən ağacdan düzəltdi. Sonra onu Allah Elçisinin � yanına 
göndərdi. Allah Elçisi � də onu bu gördüyümüz yerdə qoydu. Sonra Allah 
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Elçisi � onun üzərinə çıxıb təkbir etdi. Sonra onun üzərində ruku etdi. 
Sonra arxaya gedərək yerə düşdü və minbərin ayağında səcdə etdi. 
Namazı bitirdikdən sonra insanlara doğru yönələrək dedi: “Ey insanlar! 
Sizin mənə tabe olmağınız və mənim namazımı öyrənməyiniz üçün belə 
etdim”. 
 

  حمارِالْ علَى الصالَةُ - ٤٦
46-cı fəsil: Uzunqulaq üzərində namaz qılmaq 

 
 اِهللا رسولَ رأَيت:  قَالَ عمر ابنِ عنِ ، يسارٍ بنِ سعيد عن ، يحيى بنِ عمرِو عن ، مالك عن ، سعيد بن قُتيبةُ أَخبرنا - ٧٤٠

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علِّ صصلَى ييارٍ عمح وهو هجوتإِلَى م ربيخ 

 
740. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
uzunqulaq üzərində üzünü Xeybər (qalasına) tərəf tutaraq namaz qıldığını 
görmüşəm”. 
 

 عن ، عجالَنَ بنِ محمد عن ، قَيسٍ بن داود حدثَنا:  قَالَ ، عمر بن إِسماعيلُ حدثَنا:  لَقَا ، منصورٍ بن محمد أَخبرنا - ٧٤١
 والْقبلَةُ خيبر إِلَى راكب هوو حمارٍ علَى يصلِّي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ رأَى ، أَنه مالك بنِ أَنسِ عن ، سعيد بنِ يحيى
لْفَهو قَالَ .خأَب دبنِ عمحالَ:  الر لَمعا ندأَح عابو ترمع نى بيحلَى يع هللِّي قَوصلَى يارٍ عميثُ ، حدحى ويحنِ يب يدعس ، نع 
  أَعلَم وتعالَى حانهسب واللَّه ، موقُوف الصواب أَنسٍ

 
741. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � Allah Elçisinin � uzunqulaq 
üzərində Xeybərə tərəf getdiyi halda, arxası qibləyə tərəf namaz qıldığını 
görmüşdür. 
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۹ - لَةبالْق ابتك 

9. Qiblə kitabı 
 

 قبلَةباب استقْبالِ الْ - ١
1-ci fəsil: Qibləyə yönəlmək 

 
يا بنِ أَبِي زائدةَ ، عن أَبِي أَخبرنا محمد بن إِسماعيلَ بنِ إِبراهيم ، قَالَ : حدثَنا إِسحاق بن يوسف اَألزرق ، عن زكَرِ - ٧٤٢

ا ، ثُم : قَدم رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم الْمدينةَ ، فَصلَّى نحو بيت الْمقْدسِ ستةَ عشر شهر إِسحاق ، عنِ الْبراِء بنِ عازِبٍ قَالَ
لَى قَوع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن علَّى مكَانَ ص لٌ قَدجر رفَم . ةبإِلَى الْكَع هجلَّى وولَ اِهللا صسأَنَّ ر دهارِ فَقَالَ : أَشصاَألن نمٍ م

.ةبفُوا إِلَى الْكَعرحفَان ، ةبإِلَى الْكَع هجو قَد لَّمسو هلَياُهللا ع 

 
742. ...Rəvayət edilir ki, əl-Bəra ibn Azib � demişdir: “Allah Elçisi � 
Mədinəyə gəldi və on altı ay Beytul-Məqdisə (Qüdsə) doğru namaz qıldı, 
sonra onun üzü Kəbəyə yönəldildi. Həmin vaxt Peyğəmbərlə � birlikdə 
namaz qılmış bir kişi Ənsardan olan bir camaatın yanından keçdikdə 
onlara dedi: “Mən şahidlik edirəm ki, artıq, Allah Elçisinin � üzü Kəbəyə 
yönəldildi”. Onlar (bu xəbəri eşitdikdə namazda ikən) üzlərini Kəbəyə 
tərəf çevirdilər”.  
 

٢ - لَةبرِ الْقالُ غَيقْبتا اسهلَيع وزجي يالِ الَّتالْح ابب 
2-ci fəsil: Qiblə istiqamətindən başqa tərəfə yönəlməyə icazə verilən hal  

 
٧٤٣ - ربأَخولُ اِهللا صسقَالَ : كَانَ ر رمنِ عنِ ابارٍ ، عيننِ داِهللا ب دبع نسٍ ، عنِ أَنب كالم نةُ ، عبيا قُتلِّي نصي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع

اِهللا ب دبقَالَ ع : كالقَالَ م تهجوا تثُميفَرِ حي السف هلَتاحلَى رعكلُ ذَلفْعي رمع نكَانَ ابارٍ : ويند ن 

 
743. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Allah Elçisi � səfərdə 
ikən namazını miniyinin üzərində onun üz tutduğu istiqamətə doğru 
qılardı”. Abdullah ibn Dinar dedi: “İbn Ömər də belə edərdi”. 
 

٧٤٤ - س نابٍ ، عهنِ شنِ ابع ، سوننِي يرببٍ قَالَ : أَخهو نا ابثَندقَالَ : ح ، ادمح نى بيسا عنرباِهللا قَالَ : أَخ دبع نمٍ عال
و لَ أَيبق لَةاحلَى الرلِّي عصي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسةَ.كَانَ روبكْتا الْمهلَيلِّي عصالَ ي هأَن را غَيهلَيع روتيو بِه هجوت هج 

 
744. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah � demişdir: “Allah Elçisi � səfərdə ikən 
namazını miniyinin üzərində miniyin üz tutduğu istənilən bir istiqamətə 
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doğru qılardı. Vitri də miniyin üzərində qılar, Fərz namazlarını isə miniyin 
üzərində qılmazdı”. 

 
٣ - ادهتجالْا دعطَإِ بالْخ ةانبتاس ابب  

3-cü fəsil: İctihad etdikdən sonra xətanın bəyan olması 
 

٧٤٥ -  دبع نع ، كالم نةُ ، عبيا قُتنربفَقَالَ أَخ آت ماَءهحِ جبالص الَةي صاَء فبِقُب اسا النمنيقَالَ : ب رمنِ عنِ ابارٍ ، عيننِ داِهللا ب
بلَةَ فَاستقْبِلُوها وكَانت وجوههم إِلَى الشامِ بِلَ الْق: إِنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَد أُنزِلَ علَيه اللَّيلَةَ قُرآنٌ ، وقَد أُمر أَنْ يستقْ

.ةبوا إِلَى الْكَعاردتفَاس 

 
745. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “İnsanlar Qubə məsci-
dində Sübh namazını qılarkən bir nəfər onların yanına gəlib dedi: “Bu gecə 
Allah Elçisinə � Quran nazil oldu və ona qibləyə tərəf yönəlmək əmr 
olundu. Siz də ona tərəf yönəlin!” Onlar Şama tərəf yönəldikləri halda 
üzlərini Kəbəyə tərəf yönəltdilər”. 
  

 سترةُ الْمصلِّي - ٤
4-cü fəsil: Namaz qılanın sütrəsi 

 
٧٤٦ - نب اسبا الْعنربأَبِي أَخ نحٍ ، عيرش نةُ بويا حثَندقَالَ : ح ، زِيدي ناِهللا ب دبا عثَندقَالَ : ح ، ورِيالد دمحم  نع ، دواَألس

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسلَ رئس : ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع نةَ ، عورثْلُ  علِّي فَقَالَ : مصالْم ةرتس نع وكبت ةوي غَزف
 مؤخرة الرحلِ.

 
746. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � Təbuk döyüşü 
səfərində namaz qılanın sütrəsi haqda soruşuldu. O dedi: “Sütrə yəhərin 
hündürlüyü qədərdir”. 
 

ابنِ عمر ، عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه  أَخبرنا عبيد اِهللا بن سعيد ، قَالَ : حدثَنا يحيى ، عن عبيد اِهللا قَالَ : أَنبأَنا نافع ، عنِ - ٧٤٧
هلِّي إِلَيصي ةَ ، ثُمبرالْح كُزرقَالَ : كَانَ ي لَّمسا.و 

 
747. ...İbn Ömər � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � yerə nizə sancıb onun 
qarşısında namaz qılardı. 
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٥ - ةرتالس نم ونبِالد راَألم 
5-ci fəsil: Namazı sütrəyə yaxın qılmaq  

 
 : حدثَنا سفْيانُ ، عن صفْوانَ بنِ سلَيمٍ ، عن نافعِ بنِ جبيرٍ ، عن سهلِ بنِ أَخبرنا علي بن حجرٍ وإِسحاق بن منصورٍ قَاالَ - ٧٤٨

 يطَانُ علَيه صالَته. منها الَ يقْطَع الشأَبِي حثْمةَ قَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم : إِذَا صلَّى أَحدكُم إِلَى سترة فَلْيدنُ

 
748. ...Rəvayət edilir ki, Səhl ibn Əbu Həsmə � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Sizdən biri namazı sütrənin qarşısında qıldıqda şeytanın 
onun namazını kəsməməsi üçün sütrəyə yaxın dursun”. 
 

٦ - كذَل ارقْدم 
6-cı fəsil: Sütrə ilə namaz qılanın arasındakı məsafənin ölçüsü 

 
قَالَ : حدثَنِي مالك ، عن نافعٍ ،  أَخبرنا محمد بن سلَمةَ والْحارِثُ بن مسكنيٍ ، قراَءةً علَيه وأَنا أَسمع ، عنِ ابنِ الْقَاسمِ - ٧٤۹

اِهللا ب دبع نععبِالَلٌ وو ديز نةُ بامأُسو وةَ هبلَ الْكَعخد لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا صسأَنَّ ر ، رمنِ ع بِيجةَ الْحطَلْح نانُ بثْم
ا صنع رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ؟ قَالَ : جعلَ عمودا فَأَغْلَقَها علَيه ، قَالَ عبد اِهللا بن عمر : فَسأَلْت بِالَالً حني خرج ماذَ

أَع ةتلَى سع ذئموي تيكَانَ الْبو ، اَءهرو ةدمثَالَثَةَ أَعو ينِهمي ننِ عيودمعو ارِهسي نعنيبو هنيلَ بعجلَّى وص ثُم ، ةدا  موحارِ نالْجِد
 من ثَالَثَة أَذْرعٍ.

 
749. ...Abdullah ibn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi �, Usamə ibn 
Zeyd, Bilal və Osman ibn Talha əl-Həcəbi Kəbəyə daxil oldular və qapını 
onun üzünə bağladılar. Abdullah ibn Ömər deyir: “Onlar oradan çıxdıqda 
Bilaldan: “Allah Elçisi � nə etdi?”- deyə soruşdum. Bilal dedi: “O, Kəbənin 
bir sütunu solunda, iki sütunu sağında, üç sütunu isə arxasında olduğu 
halda durdu. O dövrdə Kəbə altı sütun üzərində dayanırdı. Sonra özü ilə 
divar arasında üç dirsək qədər məsafə saxlayaraq namaz qıldı”. 
 

 ذكْر ما يقْطَع الصالَةَ وما الَ يقْطَع إِذَا لَم يكُن بين يديِ الْمصلِّي سترةٌ - ٧
7-ci fəsil: Namaz qılanın qarşısında sütrə olmadığı təqdirdə namazı pozan 

və pozmayan amillər 

 
٧٥٠ - رما عنربنِأَخاِهللا ب دبع نالَلٍ ، عنِ هب ديمح نع ، سونا يثَندقَالَ : ح ، زِيدا يأَنبقَالَ : أَن يلع نأَبِي  و ب نع ، تامالص

ي فَإِنه يستره إِذَا كَانَ بين يديه مثْلُ آخرة الرحلِ ، فَإِنْ ذَر قَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم : إِذَا كَانَ أَحدكُم قَائما يصلِّ
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اَألس الْكَلْبو ارمالْحأَةُ ورالْم هالَتص قْطَعي هلِ فَإِنحالر ةرثْلُ آخم هيدي نيب كُني اَأللَم نم دوالُ اَألسا بم : قُلْت . دو نفَرِ مص
واَألس نِي , فَقَالَ : الْكَلْبأَلْتا سكَم لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا صسر أَلْترِ ؟ فَقَالَ : سمطَانٌ.اَألحيش د 

 
750. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
du: “Sizdən biri ayaq üstə namaz qıldıqda qarşısına sütrə olaraq yəhər 
kimi bir şey qoysun. Əgər qarşısında yəhər kimi bir şey olmazsa, onun 
namazını qadın, uzunqulaq və qara it kəsə bilər”. Mən (Abdullah ibn əs-
Samit) dedim: “Qaranın sarıdan və ya qırmızıdan fərqi nədir?” Əbu Zərr 
dedi: “Sən məndən soruşduğun kimi, mən də Allah Elçisindən � bu haqda 
soruşdum. O dedi: “Qara it şeytandır”. 
 

لْت لجابِرِ بنِ زيد : دةَ قَالَ : قُأَخبرنا عمرو بن علي ، قَالَ : حدثَنا يحيى بن سعيد قَالَ : حدثَنِي شعبةُ وهشام ، عن قَتا - ٧٥١
 هفَعى ريحقَالَ : ي الْكَلْبو ضائأَةُ الْحرقُولُ : الْماسٍ يبع نالَةَ ؟ قَالَ : كَانَ ابالص قْطَعا يةُمبعش. 

 
751. ...Rəvayət edilir ki, Qatədə � demişdir: “Cabir ibn Zeydə dedim: 
“Namazı nə kəsə bilər?” O dedi: “İbn Abbas belə buyurdu: “Heyzli qadın 
və it”. Yəhyə bunu Şöbədən rəvayət etmişdir”. 
 

جِئْت أَنا  عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ :أَخبرنا محمد بن منصورٍ ، عن سفْيانَ ، قَالَ : حدثَنا الزهرِي قَالَ : أَخبرنِي عبيد اِهللا ،  - ٧٥٢
فَمررنا علَى بعضِ الصف ،  -ثُم ذَكَر كَلمةً معناها  - والْفَضلُ علَى أَتان لَنا ورسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يصلِّي بِالناسِ بِعرفَةَ 

 رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم شيئًا.فَنزلْنا وتركْناها ترتع ، فَلَم يقُلْ لَنا 

 
752. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Allah Elçisi � Arafada 
insanlara namaz qıldırdığı halda mən və Fadl bizə məxsus olan dişi 
uzunqulağın tərkində onun yanına gəldik. Biz bir səfin önündən keçdik və 
heyvanın belindən düşüb onu otlağa buraxdıq. Allah Elçisi � bizə bir söz 
demədi”. 
 

 عباسِ عن ، علي بنِ عمر بن محمد أَخبرنِي:  جريجٍ ابن قَالَ:  قَالَ حجاج حدثَنا:  قَالَ ، خالد بن الرحمنِ عبد أَخبرنا - ٧٥٣
 وحمارةٌ كُلَيبةٌ ولَنا ، لَنا بادية في عباسا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ زار:  قَالَ الْعباسِ بنِ الْفَضلِ عنِ ، عباسٍ بنِ اِهللا عبيد بنِ

 .يؤخرا ولَم يزجرا فَلَم ، يديه بين وهما الْعصر سلَّمصلَّى اُهللا علَيه و النبِي فَصلَّى ترعى

 
753. ...Rəvayət edilir ki, əl-Fədl ibn əl-Abbas � demişdir: “Allah Elçisi � 
çöldə qalan Abbası ziyarət etmişdi. O vaxt bizim kiçik bir itimiz və otlayan 
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bir uzunqulağımız var idi. Peyğəmbər � Əsr namazını qıldı və onlar onun 
qarşısında hərlənirdilər. Peyğəmbər � onları nə qovdu, nə də arxası tərəfə 
keçirtdi”.1 
 

 يحدثُ الْجزارِ بن يحيى سمعت:  قَالَ رهأَخب الْحكَم أَنَّ ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، اَألشعث أَبو أَخبرنا - ٧٥٤
، نبٍ عيهقَالَ ص  :تعمس ناسٍ اببثُ عدحي هأَن رم نيب يدولِ يساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص وه غُالَمو ننِي ممٍ باشلَى هع 

 تسعيان جارِيتان فَجاَءت ، ينصرِف ولَم فَصلَّوا معه ودخلُوا فَنزلُوا ، يصلِّي وهو صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا ولِرس يدي بين حمارٍ
ننِي مب دببِ عطَّلا الْمذَتفَأَخ هيتكْببِر ، عا فَفَرمهنيب لَمو رِفصني. 

 
754. ...Rəvayət edilir ki, Suheyb � demişdir: “İbn Abbasın belə rəvayət 
etdiyini eşitdim ki, o və Haşim tayfasından olan bir uşaq Allah Elçisi � 
namaz qılarkən onun önündən keçdilər. Onlar minikdən enib onun yanına 
daxil oldular və Allah Elçisi � ilə birlikdə namaz qıldılar. Allah Elçisi � 
onlara tərəf çevrilmədi. Bəni Abdulmuttalib tayfasından olan iki qız uşağı 
gəlib Allah Elçisinin � dizlərində oturdular. Allah Elçisi � onları uzaqlaş-
dırdı və namazını pozmadı”. 
 

 عن ، اَألسود عنِ ، إِبراهيم عن ، منصورٍ عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، ودمسع بن إِسماعيلُ أَخبرنا - ٧٥٥
 أَقُوم أَنْ كَرِهت أَقُوم أَنْ أَردت إِذَافَ ، يصلِّي وهو صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ يدي بين كُنت:  قَالَت عنها اللَّه رضي عائشةَ

رفَأَم نيب هيدي لَلْتسِسالَالً انان. 

 
755. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən Allah Elçisi � namaz 
qılarkən onun qabağında idim. Durub (onun qabağından keçmək üçün) 
istədikdə bunu doğru saymadım və özümü sürüşdürüb (onun yanından) 
çıxdım”. 
 

٨ - يددشي التورِ فرالْم نييِ بدلِّي يصالْم نيبو هترتس  
8-ci fəsil: Namaz qılanla sütrənin arasından keçməyin pis bir şey olması 

 
 سمع ماذَا:  يسأَلُه جهيمٍ أَبِي إِلَى أَرسلَه خالد بن زيد أَنَّ ، سعيد بنِ بسرِ عن ، النضرِ أَبِي عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٧٥٦

نولِ مساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ صي:  يف ارالْم نييِ بدلِّي يصو فَقَالَ ، الْمأَب همٍجولُ قَالَ:  يساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  :
لَو لَمعي ارالْم نييِ بدلِّي يصاذَا الْمم هلَيأَنْ لَكَانَ ع فقي نيعبا أَرريخ لَه نأَنْ م رمي نيب هيدي. 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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756. ...Busr ibn Səd � rəvayət edir ki, Zeyd ibn Xalid onu Əbu Cuheymin 
yanına göndərdi ki, ondan soruşsun: “Allah Elçisindən � namaz qılanın 
önündən keçmək haqda nə eşitmisən?” Əbu Cuheym dedi: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Əgər namaz qılanın qabağından keçən bir kəs bunun nə 
qədər günah olduğunu bilsəydi, onun önündən keçməkdənsə, qırx (il) 
gözləmək onun üçün daha xeyirli olardı”. 
   

 صلَّى اُهللا اِهللا رسولَ أَنَّ ، سعيد أَبِي عن ، سعيد أَبِي بنِ الرحمنِ عبد عن ، أَسلَم بنِ زيد عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٧٥٧
لَّمسو هلَيكَانَ إِذَا:  قَالَ ع كُمدلِّي أَحصفَالَ ي عدا يدأَنْ أَح رمي نيب هيدى فَإِنْ ، يأَب لْهقَاتفَلْي. 

 
757. ...Əbu Səid � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Sizdən 
biriniz namaz qıldıqda önündən heç kəsin keçməsinə yol verməsin. Əgər 
keçmək istəyən dayanmazsa, ona mane olsun!” 
 

  ذَلك في الرخصةُ - ۹
9-cu fəsil: (Namaz qılanla sütrənin arasından keçməyin) icazəli olması  

 
 بنِ كَثريِ عن ، جريجٍ بنِ الْعزِيزِ عبد بن الْملك عبد حدثَنا:  قَالَ ، ونسي بن عيسى أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٧٥٨
 حاشية في بِحذَائه ركْعتينِ صلَّى ثُم ، سبعا بِالْبيت طَاف صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ رأَيت:  قَالَ جده عن ، أَبِيه عن ، كَثريٍ

 .أَحد الطُّواف وبين بينه ولَيس الْمقَامِ

 
758. ...Kəsir ibn Kəsir atasının və babasının � belə dediyini rəvayət 
etmişdir: “Mən Allah Elçisinin � Kəbəni yeddi dəfə təvaf etdiyini gördüm. 
Sonra İbrahim Məqamının yanında ayaqqabıda iki rükət namaz qıldı. 
Onunla təvaf edənlər arasında heç kim yox idi”.1 
 

  النائمِ خلْف الصالَة في الرخصةُ - ١٠
10-cu fəsil: Yatana tərəf namaz qılmağın icazəli olması 

 
صلَّى  اِهللا رسولُ كَانَ:  قَالَت عائشةَ عن ، أَبِي حدثَنا:  قَالَ ، هشامٍ عن ، يحيى ثَناحد:  قَالَ ، سعيد بن اِهللا عبيد أَخبرنا - ٧٥۹

لَّمسو هلَيلِّي اُهللا عصي نلِ ما اللَّيأَنةٌ وداقةٌ ررِضتعم هنيب نيبو لَةبلَى الْقع هاشرفَإِذَا ، ف ادنْأَ أَر روتقَظَنِي يأَي ترتفَأَو. 

 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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759. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � gecə namazını 
mən onun qibləsi istiqamətində öz yatağımda uzandığım halda qılardı. 
Vitr namazını qılmaq istədikdə məni oyadar, mən də vitri qılardım”. 
  

١١ - يهنِ النع الَةرِ إِلَى الصالْقَب  
11-ci fəsil: Qəbirə doğru namaz qılmağın qadağan olması 

 
 مرثَد أَبِي عن ، اَألسقَعِ بنِ واثلَةَ عن ، اِهللا عبيد بنِ بسرِ عن ، جابِرٍ ابنِ عنِ ، الْوليد حدثَنا:  قَالَ ، حجرٍ بن علي أَخبرنا - ٧٦٠

وِينولُ قَالَ:  قَالَ الْغساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علُّوا الَ:  صصورِ إِلَى تالَ الْقُبوا وسلجا تهلَيع. 

 
760. ...Rəvayət edilir ki, Mərsəd əl-Ğanəvi � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Qəbirlərə doğru namaz qılmayın və onların üzərində otur-
mayın!” 
 

  تصاوِير فيه ثَوبٍ إِلَى الصالَةُ - ١٢
12-ci fəsil: Üzərində şəkil olan paltara doğru namaz qılmaq 

 
:  قَالَ الْقَاسمِ بنِ الرحمنِ عبد عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، الصنعانِي اَألعلَى عبد بن محمد أَخبرنا - ٧٦١

تعمس مثُ الْقَاسدحي ، نةَ عشائع ي كَانَ:  قَالَتي فتيب بثَو يهف اوِيرصت هلْتعإِلَى فَج ةوهي سف تيولُ فَكَانَ ، الْبسلَّى  اِهللا رص
 وسائد فَجعلْته فَنزعته.  عني أَخرِيه عائشةُ يا:  قَالَ ثُم ، إِلَيه يصلِّي  علَيه وسلَّماُهللا

 
761. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mənim evimdə üzərində şəkil 
olan paltar var idi. Mən də onu pərdə kimi istifadə edirdim. Allah Elçisi � 
namaz qıldıqda həmin pərdə qiblə istiqamətində idi. Allah Elçisi � dedi: 
“Ey Aişə, onu məndən uzaqlaşdır!” Mən də onu çıxarıb ondan yastıq 
düzəltdim”. 
  

  سترةٌ اِإلمامِ وبين بينه يكُونُ الْمصلِّي - ١٣
13-cü fəsil: İmamla namaz qılanın arasında sütrənin olması 

 
 كَانَ:  قَالَت عائشةَ عن ، سلَمةَ أَبِي عن ، الْمقْبرِي سعيد عن ، عجالَنَ ابنِ عنِ ، اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٧٦٢

 وبينه بِصالَته فَصلَّوا الناس لَه فَفَطَن ، فيها فَيصلِّي بِاللَّيلِ ويحتجِرها بِالنهارِ يبسطُها صريةٌح صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا لرسولِ
مهنيبةُ وريصاكْلُفُوا:  فَقَالَ الْح نلِ مما الْعيقُونَ مطفَإِنَّ ؛ ت اللَّه زلَّ عجلُّ الَ ومى يتلُّوا حمإِنَّ ، تو بالِ أَحماِهللا إِلَى اَألع زع 
 .أَثْبته عمالً عملَ إِذَا وكَانَ ، وجلَّ عز اللَّه قَبضه حتى لَه عاد فَما ذَلك مصالَّه ترك ثُم قَلَّ وإِنْ أَدومه وجلَّ
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762. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisinin � bir həsiri var 
idi. Gündüz onu sərib namaz qılardı, gecə isə onu sədd olaraq çəkər və 
arxasında namaz qılardı. İnsanlar namazın belə qılınmalı olduğunu başa 
düşdülər və bu şəkildə gecə namazı qılmağa başladılar. İnsanlarla Pey-
ğəmbərin � arasında həsir var idi. O dedi: “Özünüzü gücünüz çatan əməl 
ilə mükəlləf edin. Həqiqətən, siz usanmadıqca Allah � usanmaz! Allaha � 
ən sevimli olan əməl, az da olsa davamlı olandır”. Sonra həsirlə səd 
çəkməyi tərk etdi və Allah � onun ruhunu alana qədər buna heç vaxt 
qayıtmadı. O, əməl etdikdə davamlı edərdi”. 
 

  الْواحد الثَّوبِ في الصالَةُ - ١٤
14-cü fəsil: Bir paltarda namaz qılmaq 

 
 اِهللا رسولَ سأَلَ سائالً أَنَّ ، هريرةَ أَبِي عن ، مسيبِالْ بنِ سعيد عن ، شهابٍ ابنِ عنِ ، مالك عن ، سعيد بن قُتيبةُ أَخبرنا - ٧٦٣

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عنِ صع الَةي الصبِ فالثَّو داحفَقَالَ الْو  :كُلِّكُملأَو انبثَو. 

 
763. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, sual verən bir şəxs Allah Elçisindən 
� bir paltarda namaz qılmaq haqda soruşdu. Allah Elçisi � dedi: “Məgər 
sizin hər birinizin iki paltarı var?!” 
 

صلَّى اُهللا علَيه  اِهللا لَرسو رأَى أَنه سلَمةَ أَبِي بنِ عمر عن ، أَبِيه عن ، عروةَ بنِ هشامِ عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٧٦٤
لَّمسلِّي وصي يبٍ فثَو داحي وف تيب ةَ أُملَما سعاضو هفَيلَى طَرع هقَياتع. 

 
764. ...Rəvayət edilir ki, Ömər ibn Əbu Sələmə � Allah Elçisini � çiyin-
lərinə keçirilmiş bir paltarda Ummu Sələmənin evində namaz qıldığını 
görmüşdür. 
  

  واحد قَميصٍ في الصالَةُ - ١٥
15-ci fəsil: Bir köynəkdə namaz qılmaq 

 
 إِني ، اِهللا رسولَ يا:  قُلْت:  قَالَ اَألكْوعِ بنِ سلَمةَ عن ، إِبراهيم بنِ موسى عن ، الْعطَّاف حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٧٦٥

 .بِشوكَة ولَو علَيك وزره:  قَالَ ؟ فيه أَفَأُصلِّي الْقَميص إِالَّ علَي لَيس و الصيد في َألكُونُ
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765. ...Rəvayət edilir ki, Sələmə ibn əl-Əkva � demişdir: “Mən dedim: “Ey 
Allahın Elçisi, mən ovda oluram və mənim üzərimdə ancaq paltar1 olur. 
Mən bu paltarda namaz qıla bilərəmmi?” Allah Elçisi � dedi: “Onu tikanla 
olsa belə, bağla!” 
 

  اِإلزارِ في الصالَةُ - ١٦
16-cı fəsil: İzarda2 namaz qılmaq 

 
 كَانَ:  قَالَ سعد بنِ سهلِ عن ، حازِمٍ أَبو حدثَنِي:  قَالَ سفْيانَ عن ، يحيى ثَناحد:  قَالَ ، سعيد بن اِهللا عبيد أَخبرنا - ٧٦٦
 يستوِي حتى رؤوسكُن نترفَع الَ:  للنساِء فَقيلَ ، الصبيان كَهيئَة أُزرهم عاقدين صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ مع يصلُّونَ رِجالٌ

 .جلُوسا الرجالُ

 
766. ...Rəvayət edilir ki, Səhl ibn Səd � demişdir: “Bəzi kişilər var idi ki, 
izarlarını körpələrə oxşar formada bağlayaraq Allah Elçisi � ilə namaz 
qılırdılar. Qadınlara deyildi: “Kişilər tam oturana qədər başlarınızı 
qaldırmayın!” 
 

 قَومي رجع لَما:  قَالَ سلَمةَ بنِ عمرِو عن ، عاصم أَنبأَنا:  قَالَ هارونَ بن يزِيد حدثَنا:  قَالَ ، يوسف بن شعيب أَخبرنا - ٧٦٧
نم دنع بِيلَّ النسو هلَيلَّى اُهللا عصقَالُوا م هقَالَ إِن  :كُممؤيل كُماَءةً أَكْثَررق آنلْقُرين:  قَالَ لفعلَّموين فدعو كُوعالر ودجالسو ، 

تلِّي فَكُنأُص بِهِم تكَانو لَيةٌ عدروقَةٌ بفْتوا مقُولُونَ فَكَانطِّي أَالَ:  َألبِي يغا تنع تاس نِكاب 

 
767. ...Rəvayət edilir ki, Amr ibn Sələmə � demişdir: “Mənim tayfamın 
nümayəndələri Peyğəmbərin � yanından qayıtdıqdan sonra dedilər: 
“Peyğəmbər � bizə dedi: “Qurandan ən çox oxuyanınız sizə imam 
dayansın”. Mən dedim: “Mənə rukunu və səcdəni öyrədin”. Mən onlara 
namaz qıldırırdım və mənim paltarım cırıq idi. Onlar da atama dedilər: 
“Məgər sən oğlunun övrət yerlərini bizdən örtməyəcəksənmi?!” 
 

  امرأَته علَى بعضه ثَوبٍ في الرجلِ صالَةُ - ١٧
17-ci fəsil: Qadının üzərində olan paltarın yerə düşən bir hissəsinin 

üzərində kişinin namaz qılması 
 
                                                      
1 Ərəblərdə çiyinlərdən topuğa qədər olan paltar, əba və ya cələbiyyə nəzərdə tutulur. 
2 İzar - qurşaqdan aşağı bədən əzalarını örtmək üçün belə bağlanan parça və ya fitə. 
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 عائشةَ عن ، اِهللا عبد بنِ اِهللا عبيد عن ، يحيى بن طَلْحةُ حدثَنا:  قَالَ ، وكيع أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٧٦٨
ولُ كَانَ:  قَالَتساِهللا ر صلَّمسو هلَيلِّي لَّى اُهللا عصلِ يا بِاللَّيأَنإِلَى و بِهنا جأَنو ضائح ، لَيعطٌ ورم هضعلَى بولِ عسلَّى اُهللا  اِهللا رص

لَّمسو هلَيع. 

 
768. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � gecə namazı 
qılırdı və mən heyzli olduğum halda böyrüm üstə uzanmışdım. Mənim 
üzərimdə bürüncək var idi və Allah Elçisi � namazını onun bir hissəsinin 
üstündə olduğu halda qılırdı”. 
 

  شيٌء منه عاتقه علَى لَيس الْواحد الثَّوبِ في الرجلِ صالَةُ - ١٨
18-ci fəsil: Kişinin çiyni açıq paltarda namaz qılması  

 
 رسولُ قَالَ:  قَالَ هريرةَ أَبِي عن ، اَألعرجِ عنِ ، الزناد أَبو حدثَنا:  قَالَ ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، منصورٍ بن محمد أَخبرنا - ٧٦۹

 .شيٌء منه عاتقه علَى لَيس الْواحد الثَّوبِ في أَحدكُم يصلِّين الَ:  مصلَّى اُهللا علَيه وسلَّ اِهللا

 
769. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Sizdən heç kim çiyinləri açıq olan paltarda namaz qılmasın”. 
 

  الْحرِيرِ في الصالَةُ - ١۹
19-cu fəsil: İpək paltarda namaz qılmaq 

 
:  قَالَ عامرٍ بنِ عقْبةَ عن ، الْخيرِ أَبِي عن ، حبِيبٍ أَبِي بنِ يزِيد عن ، اللَّيث عنِ ، زغْبةُ حماد بن وعيسى قُتيبةُ أَخبرنا - ٧٧٠
يدولِ أُهسراِهللا ل صلَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع وجرِيرٍ فَرح هفَلَبِس ، لَّى ثُمص يهف ، ثُم فرصان هعزا فَنعزا نيددش كَالْكَارِه لَه ، قَالَ ثُم  :

 .للْمتقني هذَا ينبغي الَ

 
770. ...Rəvayət edilir ki, Uqbə ibn Amir � demişdir: “Allah Elçisinə � 
ipəkdən bir paltar hədiyyə edildi və o, bu paltarı geyinərək namaz qıldı. 
Sonra gedib ondan xoşlanmayaraq əynindən çıxartdı. Sonra da dedi: “Bu, 
müttəqilərə yaraşmaz”. 
 

  أَعالَم لَها خميصة في الصالَة في الرخصةُ - ٢٠
20-ci fəsil: Üzərində bəzək olan paltarda namaz qılmağın icazəli olması 
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 أَنَّ ، عائشةَ عن ، الزبيرِ بنِ عروةَ عن ، الزهرِي عنِ ، سفْيانَ عن ، لَه واللَّفْظُ سعيد بن وقُتيبةُ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٧٧١
 وأْتونِي ، جهمٍ أَبِي إِلَى بِها اذْهبوا.  هذه أَعالَم شغلَتنِي:  قَالَ ثُم ، أَعالَم لَها خميصة في صلَّى صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ

هانِيبِجبِأَن. 

 
771. ...Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � üzərində bəzək olan paltarda 
namaz qıldı, sonra dedi: “Bu bəzək namazda mənim fikrimi yayındırdı. 
Bunu Əbu Cəhmin yanına aparın və onun sadə (naxışsız) paltarını mənə 
gətirin”. 
 

  الْحمرِ الثِّيابِ في الصالَةُ - ٢١
21-ci fəsil: Qırmızı paltarda namaz qılmaq 

 
٧٧٢ - نرباأَخ دمحم نارٍ بشا:  قَالَ ، بثَندح دبنِ عمحا:  قَالَ ، الرثَندانُ حفْيس ، نع نونِ عفَةَ أَبِي بيحج ، نع أَنَّ ، أَبِيه 
 .والْحمار والْمرأَةُ الْكَلْب ورائها من يمر إِلَيها ىفَصلَّ عنزةً فَركَز ، حمراَء حلَّة في خرج صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ

 
772. ...Aun ibn Əbu Cuheyfə atasından � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � 
qırmızı paltarda çıxıb bir nizəni (özü ilə qiblə arasında) yerə batırdı və 
namaz qıldı. Nizənin arxasından it, qadın və uzunqulaq keçirdi”. 
 

  الشعارِ في الصالَةُ - ٢٢
22-ci fəsil: Heyz izi qalan paltarda namaz qılmaq 

 
 بن جابِر حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن يحيى حدثَنا:  قَالَ ، الْملك عبد بن هشام حدثَنا:  قَالَ ، منصورٍ بن عمرو أَخبرنا - ٧٧٣
 في الْقَاسمِ أَبو صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا ورسولُ أَنا كُنت:  تقُولُ عائشةَ سمعت:  يقُولُ عمرٍو بن خالَس سمعت:  قَالَ صبحٍ

 أَصابه فَإِنْ ، معي يعود ثُم ، فيه وصلَّى غَيرِه إِلَى يعده لَم أَصابه ما غَسلَ شيٌء مني هأَصاب فَإِنْ ، طَامثٌ حائض وأَنا الْواحد الشعارِ
 .غَيرِه إِلَى يعده لَم ذَلك مثْلَ فَعلَ شيٌء مني

 
773. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən heyzli olduğum halda 
Allah Elçisi Əbul-Qasim � ilə bir örtükdə yatardıq. Əgər məndən ona bir 
şey toxunsaydı, batan hissəni yuyardı. Onu bir şey saymaz və o paltarda 
namaz qılardı. Sonra mənim yanıma qayıdardı. Əgər yenə də məndən ona 
bir ləkə düşsəydi, əvvəlki kimi edər və bunu bir şey saymazdı”. 
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  الْخفَّينِ في الصالَةُ - ٢٣
23-cü fəsil: Xuflarda namaz qılmaq 

 
:  قَالَ امٍهم عن ، إِبراهيم عن ، سلَيمانَ عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَى عبد بن محمد أَخبرنا - ٧٧٤
تأَيا ررِيرالَ جب ا ثُمعاٍء دأَ بِمضوفَت ، حسملَى وع هفَّيخ ، ثُم لَّى قَاملَ.  فَصئفَس نع كفَقَالَ ذَل  :تأَير بِيالن  هلَيلَّى اُهللا عص
لَّمسو عنثْلَ صذَا مه. 

 
774. ...Rəvayət edilir ki, Həmmam � demişdir: “Mən Cəririn kiçik suba-
şına çıxdığını gördüm, sonra o, su istədi. Sonra dəstəmaz aldı və xufları 
üzərinə məsh çəkərək qalxıb namaz qıldı. Bu haqda soruşulduqda isə belə 
dedi: “Mən Peyğəmbərin � belə etdiyini gördüm”. 
 

  لنعلَينِا في الصالَةُ - ٢٤
24-cü fəsil: Ayaqqabıda namaz qılmaq 

 
 قَالَ ثقَةٌ بصرِي يزِيد بن سعيد واسمه مسلَمةَ أَبو حدثَنا:  قَاالَ مضر بنِ وغَسانَ زريعٍ بنِ يزِيد عن ، علي بن عمرو أَخبرنا - ٧٧٥

 :أَلْتس سأَن نب كالولُ أَكَانَ:  مساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علِّي صصي ينِ فلَيعقَالَ ؟ الن  :معن. 

 
775. ...Rəvayət edilir ki, Bəsrədən olan Əbu Məsləmə Səid ibn Yəzid � 
demişdir: “Mən Ənəs ibn Malikdən soruşdum: “Allah Elçisi � ayaqqabı ilə 
namaz qılıbmı?” O da: “Bəli”- dedi”. 
 

٢٥ - نأَي عضي اماِإلم هلَيعلَّى إِذَا ناسِ صبِالن  
25-ci fəsil: İmam insanlarla namaz qıldıqda ayaqqabılarını hara 

qoymalıdır? 
 

 اِهللا عبد عن ، عباد بن محمد أَخبرنِي:  قَالَ جريجٍ ابنِ عنِ ، يىيح عن ، يوسف بن وشعيب سعيد بن اِهللا عبيد أَخبرنا - ٧٧٦
 .يسارِه عن نعلَيه فَوضع الْفَتحِ يوم صلَّى صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، السائبِ بنِ اِهللا عبد عن ، سفْيانَ بنِ

 
776. ...Abdullah ibn əs-Saib � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � Fəth günü1 
namaz qıldı və ayaqqabılarını sol tərəfinə qoydu. 

                                                      
1 Məkkənin fəth olunduğu gün. 
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١٠- ةاماِإلم ابتك  
10. İmamlıq kitabı 

 
١ -  ةاعمالْجو ةاماِإلم كْرلِ -ذالْفَضلْمِ ولِ الْعةُ أَهامإِم  

1-ci fəsil: İmam və camaat haqda - imam elmli və fəzilətli olmalıdır 
 

٧٧٧ - اصع نةَ ، عدائز نع ، لَينِ عنِ بيسح نع ، رِيالس نب ادنهو يماهرإِب نب اقحا إِسنرباِهللا قَالَ : أَخ دبع نع ، زِر نمٍ ، ع
: أَلَستم تعلَمونَ أَنَّ رسولَ اِهللا  لُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَت اَألنصار : منا أَمري ومنكُم أَمري . فَأَتاهم عمر فَقَالَلَما قُبِض رسو

 فَأَيكُم تطيب نفْسه أَنْ يتقَدم أَبا بكْرٍ ؟ قَالُوا نعوذُ بِاللَّه أَنْ نتقَدم أَبا بكْرٍ.صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَد أَمر أَبا بكْرٍ أَنْ يصلِّي بِالناسِ ، 

 
777. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah � demişdir: “Allah Elçisinin � ruhu 
alındıqda (vəfat etdikdə) ənsardan olanlar dedilər: “Bir əmir sizdən, bir 
əmir də bizdən olsun”. Ömər onların yanına gəlib dedi: “Məgər siz 
bilmirsiniz ki, artıq, Allah Elçisi � insanlar üçün namaz qıldırmağı Əbu 
Bəkrə əmr edib?! Sizdən hansı biriniz ondan qabağa keçmək üçün özünü 
layiqli görür?!” Onlar dedilər: “Əbu Bəkrdən önə keçməkdən Allaha 
sığınırıq!” 
 

  الصالَةُ مع أَئمة الْجورِ - ٢
2-ci fəsil: Zalım imamlarla birlikdə namaz qılmaq 

 
٧٧٨ - نع ، وبا أَيثَندةَ ، قَالَ : حلَيع نيلُ اباعما إِسثَندقَالَ : ح ، وبأَي نب ادا زِينربأَخ  ادزِي راِء قَالَ : أَخرالْب ةيالأَبِي الْع

ع ضفَع ادزِي عنص لَه تفَذَكَر ، هلَيع لَسا فَجيسكُر لَه تفَأَلْقَي تامص نانِي ابالَةَ فَأَتقَالَ : الصي وذلَى فَخع برضو هيفَتلَى ش
ا ذَرأَب أَلْتي سإِن سو هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا صسر أَلْتي سقَالَ : إِنو ذَكفَخ تبرا ضي كَمذفَخ برنِي فَضأَلْتا سنِي كَمأَلْتا سكَم لَّم

تها ، فَإِنْ أَدركْت معهم فَصلِّ والَ تقُلْ : إِني فَضرب فَخذي كَما ضربت فَخذَك فَقَالَ علَيه الصالَة والسالَم : صلِّ الصالَةَ لوقْ
  صلَّيت فَالَ أُصلِّي.

 
778. …Rəvayət edilir ki, Əbul-Aliyə əl-Bəra � demişdir: “Ziyad namazı 
gecikdirmişdi. İbn Samit mənim yanıma gəldi. Onu qarşıladım, bir kürsü 
verdim və o da onun üzərinə oturdu. Ona Ziyadın etdiklərini danışdım. O, 
dodaqalarını dişləyib mənim dizlərimə vurdu və dedi: “Mən bunu sənin 
məndən soruşduğun kimi Əbu Zərdən soruşmuşdum. O da mənim sənin 
dizlərinə vurduğum kimi mənim dizlərimə vurmuş və demişdi: “Həqiqə-
tən, mən Allah Elçisindən � sənin məndən soruşduğun kimi soruşmuş-
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dum. O da mənim sənin dizlərinə vurduğum kimi mənim dizlərimə vurub 
demişdi: “Namazı öz vaxtında qıl! Əgər onlarla birlikdə namaza yetişsən, 
onlarla birlikdə namaz qıl və: “Mən namazı qılmışam, indi qılmıram”- 
demə”. 
 

٧٧٩ - ع نع ، زِر نمٍ ، عاصع ناشٍ ، عيع نكْرِ بو با أَبثَندقَالَ : ح ، يدعس ناِهللا ب ديبا عنربولُ اِهللا أَخساِهللا قَالَ : قَالَ ر دب
م واما يصلُّونَ الصالَةَ لغيرِ وقْتها ، فَإِنْ أَدركْتموهم فَصلُّوا الصالَةَ لوقْتها ، وصلُّوا معهصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم : لَعلَّكُم ستدرِكُونَ أَقْ

 واجعلُوها سبحةً.

 
779. …Rəvayət edilir ki, Abdullah � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
du: “Elə bir toplum gələcək ki, onlar namazı vaxtından sonra qılacaqlar. 
Əgər siz elə insanlara rast gəlsəniz, namazı vaxtında qılın. Onlarla birlikdə 
də namaz qılın və o namazı özünüzə nafilə hesab edin”. 
 

٣ - ةامبِاِإلم قأَح نم  
3-cü fəsil: İmamlığa kim daha layiqdir? 

 
وسِ بنِ ضمعجٍ ، عن أَبِي أَخبرنا قُتيبةُ قَالَ : أَنبأَنا فُضيلُ بن عياضٍ ، عنِ اَألعمشِ ، عن إِسماعيلَ بنِ رجاٍء ، عن أَ - ٧٨٠

ؤأَقْر مالْقَو مؤي : لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسقَالَ : قَالَ ر ودعسي مف مهماًء فَأَقْدوس اَءةري الْقوا فابِ اِهللا ، فَإِنْ كَانتكل مه
لْطَانِه والَ قْدمهم سنا ، والَ تؤم الرجلَ في سالْهِجرة ، فَإِنْ كَانوا في الْهِجرة سواًء فَأَعلَمهم بِالسنة ، فَإِنْ كَانوا في السنة سواًء فَأَ

.أْذَنَ لَكإِالَّ أَنْ ي هتكْرِملَى تع دقْعت 

 
780. …Rəvayət edilir ki, Əbu Məsud � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Sizdən Allahın Kitabını ən çox oxuyan imam dayansın. Əgər 
Quran oxumaqda eyni olsalar, birinci hicrət edən imam dursun. Hicrətdə 
də eyni olsalar, sünnəni daha yaxşı bilən imam dursun. Sünnəni bilməkdə 
də eyni olsalar, yaşca daha böyük olan imam dursun. Sizdən heç kim başçı 
olan yerdə imam dayanmasın və ya (evin) ən yaxşı yerində (ev yiyəsi) izn 
vermədən oturmasın”.  
 

٤ - نذَوِي الس ميقْدت  
4-cü fəsil: Yaşda böyük olanı imam təyin etmək 
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٧٨١ - أَبِي ق نذَّاِء ، عالْح دالخ نانَ ، عفْيس نيعٍ ، عكو نع ، بِجِينانَ الْمملَيس نب اجِبا حنربنِ أَخب كالم نةَ ، عالَب
فَقَالَ : إِذَا سافَرتما فَأَذِّنا  -وقَالَ : مرةً أَنا وصاحب لي  -ث قَالَ : أَتيت رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أَنا وابن عم لي الْحويرِ

  وأَقيما ، ولْيؤمكُما أَكْبركُما.
 
781. …Rəvayət edilir ki, Malik ibn əl-Huveyris � demişdir: “Mən və əmim 
oğlu Allah Elçisinin � yanına gəldik”- digər vaxt isə: “Mən və dostum”- 
dedi. “O, bizə dedi: “Səfər etdikdə azan və iqamə verin. Yaşca böyüyünüz 
isə imam dayansın”.  
 

  ٌءاجتماع الْقَومِ في موضعٍ هم فيه سوا - ٥
5-ci fəsil: Eyni səviyyəli insanlar bir yerdə olarlarsa, (kim imam 

dayanmalıdır)? 
 

لَّى عن أَبِي سعيد ، عنِ النبِي صأَخبرنا عبيد اِهللا بن سعيد ، عن يحيى ، عن هشامٍ ، قَالَ : حدثَنا قَتادةُ ، عن أَبِي نضرةَ ،  - ٧٨٢
.مهؤأَقْر ةامبِاِإلم مقُّهأَحو مهدأَح مهمؤوا ثَالَثَةً فَلْيقَالَ : إِذَا كَان لَّمسو هلَياُهللا ع  

 
782. …Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Üç nəfər olduqda onlardan biri imam dayansın. İmamlığa daha layiq olan 
Qurandan ən çox biləninizdir”. 
 

  اجتماع الْقَومِ وفيهِم الْوالي - ٦
6-cı fəsil: Vali1 aralarında ikən camaatın bir yerə yığışması 

 
٧٨٣ - يدعس نى بيحا يثَندقَالَ : ح ، يميالت دمحم نب يماهرا إِبنربنِ  أَخسِ بأَو ناٍء ، عجنِ ريلَ باعمإِس نةَ ، عبعش نع ،

 انِه والَ يجلَس علَى تكْرِمته إِالَّ بِإِذْنِه. ضمعجٍ ، عن أَبِي مسعود قَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم : الَ يؤم الرجلُ في سلْطَ

 
783. …Rəvayət edilir ki, Əbu Məsud � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Bir kişi başqasının ərazisində imamlıq etməsin və onun izni 
olmadan həmin məclisin başında oturmasın”. 
 
 
 

                                                      
1 Vali - bir vilayətin hakimi, oranı idarə edən şəxs. 
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  هلْ يتأَخر ؟إِذَا تقَدم الرجلُ من الرعية ثُم جاَء الْوالي ,  - ٧
7-ci fəsil: Rəiyyətdən biri namaz qılarkən vali gələrsə, o, arxaya çəkilir, ya 

yox? 
 

لَ اِهللا صلَّى اُهللا سعد ، أَنَّ رسو أَخبرنا قُتيبةُ ، قَالَ : حدثَنا يعقُوب وهو ابن عبد الرحمنِ ، عن أَبِي حازِمٍ ، عن سهلِ بنِ - ٧٨٤
يه وسلَّم ليصلح بينهم في أُناسٍ معه ، علَيه وسلَّم بلَغه أَنَّ بنِي عمرِو بنِ عوف كَانَ بينهم شيٌء ، فَخرج رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَ

يه م ، فَحانت اُألولَى فَجاَء بِالَلٌ إِلَى أَبِي بكْرٍ فَقَالَ : يا أَبا بكْرٍ ، إِنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَفَحبِس رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّ
فَأَقَام . ئْتإِنْ ش مع؟ قَالَ : ن اسالن مؤأَنْ ت لْ لَكالَةُ ، فَهالص تانح قَدو بِسح قَد لَّمساسِ ،  وبِالن ركْرٍ فَكَبو بأَب مقَدتبِالَلٌ و

ف اسذَ النأَخو ، في الصف ى قَامتح فُوفي الصي فشمي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صساَء رجكْرٍ الَ وو بكَانَ أَبيقِ ، وفصي الت
فَلَم ، هالَتي صف تفلْتلَّىيولُ اِهللا صسر هإِلَي ارفَأَش لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسفَإِذَا ر ، فَتالْت اسالن ا أَكْثَر  هرأْمي لَّمسو هلَياُهللا ع

الْقَه عجرلَّ وجو زع اللَّه دمفَح هيدكْرٍ يو بأَب فَعفَر لِّيصأَنْ ي هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسر مقَدفَت ، في الصف ى قَامتح اَءهرى وقَر
ن نيح ا لَكُمم ، اسا النها أَياسِ فَقَالَ : يلَى النلَ عغَ أَقْبا فَراسِ ، فَلَملَّى بِالنفَص لَّمسوذْتأَخ الَةي الصٌء فيش كُميقِ ، ابفصي التف م

هعمسالَ ي هانَ اِهللا ؛ فَإِنحبقُلْ : سفَلْي هالَتي صٌء فيش هابن ناِء ، مسلنل يقفصا التمإِن  ، هإِلَي فَتانَ اِهللا إِالَّ الْتحبقُولُ : سي نيح دأَح
صأَنْ ت كعنا مكْرٍ : ما با أَبييب لِّيصافَةَ أَنْ ينِ أَبِي قُحبي الغبنا كَانَ يكْرٍ : مو ب؟ قَالَ أَب كإِلَي ترأَش نياسِ حلنل ولِ لِّيسر يدي ن

.لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عاِهللا ص 

 
784. …Səhl ibn Səd � rəvayət edir ki, Amr ibn Aufun tayfasında olan söz-
söhbət Allah Elçisinə � çatmışdı. Allah Elçisi � bəzi adamlarla onların 
arasını düzəltmək üçün yanlarına getdi. Bu iş Allah Elçisini � məşğul etdi. 
Namazın vaxtı gəldikdə Bilal Əbu Bəkrə dedi: “Ey Əbu Bəkr! Bu məsələ 
Allah Elçisini � məşğul etdi, namazın vaxtı da gəldi. Sən insanlar üçün 
imamlıq edərsənmi?” O dedi: “Bəli, əgər sən istəyirsənsə!” Bilal iqamə 
verdi, Əbu Bəkr qabağa keçdi və insanlara namaz qıldırmağa başladı. 
Allah Elçisi � gəlib səflərin arasından keçdi və səfdə dayandı. İnsanlar 
əllərini vurmağa başladılar. Əbu Bəkr namazdan çevrilmirdi. İnsanlar 
bunu çoxaltdıqda çevrildi və Allah Elçisini � gördü. Allah Elçisi � ona 
işarə edərək namazını davam etməsini əmr etdi. Əbu Bəkr əllərini qaldırıb 
Allaha � həmd etdi və səfə qayıtdı. Allah Elçisi � önə keçdi və insanlar 
üçün namaz qıldırdı. Namazı bitirdikdən sonra insanlara tərəf çevrildi və 
dedi: “Ey insanlar, sizə nə olub ki, bir şeyə diqqət çəkmək istədikdə 
əllərinizi bir-birinə vurursunuz?! Bu, qadınlara aiddir. Namazda diqqəti 
cəlb etmək istəyən “Subhən-Allah” desin! “Subhən-Allah” sözünü eşidən 
hər bir kəs mütləq buna diqqət yetirəcək. Ey Əbu Bəkr! Mən sənə işarə 
etdikdən sonra insanlarla namaz qılmağa davam etməyə sənə nə mane 
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oldu?” Əbu Bəkr dedi: “Əbu Quhafənin oğluna Allah Elçisinin � 
qarşısında namaz qıldırmaq yaraşmaz!”   
 

٨ - هتيعر نلٍ مجر لْفامِ خالَةُ اِإلمص  
8-ci fəsil: İmamın öz tabeçiliyində olan bir şəxsin arxasında namaz qılması 

 
٧٨٥ - ثَنديلُ ، قَالَ : حاعما إِسثَندرٍ ، قَالَ : حجح نب يلا عنربلَّى أَخولُ اِهللا صسا رالَّهص الَةص رسٍ قَالَ : آخأَن نع ، ديما ح

  اُهللا علَيه وسلَّم مع الْقَومِ صلَّى في ثَوبٍ واحد متوشحا خلْف أَبِي بكْرٍ.
 
785. …Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Allah Elçisinin � camaatla 
qıldığı son namaz Əbu Bəkrin arxasında bir paltara büründüyü halda 
qıldığı namazdır”. 
 

يذْكُر ، عن نعيمِ بنِ أَبِي  أَخبرنا محمد بن الْمثَنى ، قَالَ : حدثَنا بكْر بن عيسى صاحب الْبصرِي قَالَ : سمعت شعبةَ - ٧٨٦
، دنولُ ا هسراسِ ولنلَّى لكْرٍ صا با : أَنَّ أَبهنع اللَّه يضةَ رشائع نوقٍ ، عرسم نلٍ ، عائأَبِي و ني عف لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عِهللا ص

.فالص 

 
786. …Aişə � rəvayət edir ki, Əbu Bəkr insanlara namaz qıldırdıqda 
Allah Elçisi � (onun arxasında) safda idi.  
 

  إِمامةُ الزائرِ - ٩
9-cu fəsil: Müsafirin camaat namazını qıldırmasının icazəli olub-olmaması 
 

٧٨٧ - ا بثَندقَالَ : ح ، زِيدنِ يانَ بأَب ناِهللا ، ع دبا عأَنبرٍ قَالَ : أَنصن نب ديوا سنربةَ أَخيطو عا أَبثَندةَ ، قَالَ : حرسيم نلُ بيد
  ا زار أَحدكُم قَوما فَالَ يصلِّين بِهِم.مولًى لَنا ، عن مالك بنِ الْحويرِث قَالَ : سمعت رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ : إِذَ

 
787. …Rəvayət edilir ki, Malik ibn əl-Huveyris � demişdir: “Mən Allah 
Elçisinin � belə buyurduğunu eşitdim: “Bir toplumu ziyarət etdikdə, 
onlara namazı siz qıldırmayın”. 
 

  إِمامةُ اَألعمى - ١٠
10-cu fəsil: Korun imamlıq etməsi 
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يه وأَنا ِهللا ، قَالَ : حدثَنا معن ، قَالَ : حدثَنا مالك قَالَ : وحدثَنا الْحارِثُ بن مسكنيٍ ، قراَءةً علَأَخبرنا هارونُ بن عبد ا - ٧٨٨
الربِيعِ : أَنَّ عتبانَ بن مالك كَانَ يؤم  أَسمع واللَّفْظُ لَه ، عنِ ابنِ الْقَاسمِ قَالَ : حدثَنِي مالك ، عنِ ابنِ شهابٍ ، عن محمود بنِ

مطَر والسيلُ وأَنا رجلٌ ضرِير الْبصرِ فَصلِّ يا قَومه وهو أَعمى ، وأَنه قَالَ لرسولِ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم : إِنها تكُونُ الظُّلْمةُ والْ
ب أَنْ أُصلِّي لَك ؟ فَأَشار إِلَى اِهللا في بيتي مكَانا أَتخذُه مصلى ، فَجاَء رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَالَ : أَين تحرسولَ 

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسر يهلَّى ففَص تيالْب نم كَانم  
 
788. …Muhəmməd ibn ər-Rabii � rəvayət edir ki, İtban ibn Malik kor 
olduğu halda öz qövmü üçün imamlıq edərdi. O, Allah Elçisinə � dedi: 
“Mən kor bir adamam. Qaranlıq olur, yağış yağır və sel olur. Ey Allahın 
Elçisi, (gəlib) mənim evimdə namaz qıl ki, mən o yeri namazgah edim”. 
Allah Elçisi � gəldi və dedi: “Hansı yerdə namaz qılmağımı istəyirsən?” O, 
evindəki bir yerə işarə etdi və Allah Elçisi � orada namaz qıldı”. 
 

١١ - ملتحلَ أَنْ يالَمِ قَبةُ الْغامإِم  
11-ci fəsil: Yetkinlik yaşına çatmayan uşağın imamlıq etməsi 

 
نَ ، عن أَيوب قَالَ : حدثَنِي أَخبرنا موسى بن عبد الرحمنِ الْمسروقي ، حدثَنا حسين بن علي ، عن زائدةَ ، عن سفْيا - ٧٨٩

ا الرنلَيع رمقَالَ : كَانَ ي يمرةَ الْجلَمس نو برمع كُممؤيفَقَالَ : ل لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيى أَبِي النآنَ ، فَأَتالْقُر مهنم لَّمعتانُ فَنكْب
كُم قُرآنا فَنظَروا فَكُنت أَكْثَرهم قُرآنا ، ثَرأَكْثَركُم قُرآنا . فَجاَء أَبِي فَقَالَ : إِنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ : ليؤمكُم أَكْ

.نِنيس انثَم نا ابأَنو مهمأَؤ تفَكُن 

 
789. …Rəvayət edilir ki, Amr ibn Sələmə əl-Cərmi � demişdir: “Bizim 
yanımızdan süvarilər keçər, biz də onlardan Quran öyrənərdik. Atam 
Peyğəmbərin � yanına getdikdə Peyğəmbər � ona dedi: “Sizdən Quranı 
daha çox biləniniz imam dayansın”. Atam gəlib dedi: “Həqiqətən, Allah 
Elçisi � buyurdu: “Sizdən Quranı daha çox biləniniz imam dayansın”. 
Onlar da baxıb məni Quranı daha çox bilən olaraq gördülər. Mən onlara 
səkkiz yaşım olduğu halda imamlıq edərdim”. 
 

  قيام الناسِ إِذَا رأَوا اِإلمامِ - ١٢
12-ci fəsil: İnsanların imamı gördükdə namaz qılmaq üçün ayağa 

qalxmaları 
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بنِ أَبِي عبد اِهللا وحجاج بن أَبِي عثْمانَ ، عن يحيى بنِ أَبِي كَثريٍ  أَخبرنا علي بن حجرٍ ، قَالَ : حدثَنا هشيم ، عن هشامِ - ٧٩٠
إِذَا ن : لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسقَالَ : قَالَ ر أَبِيه نةَ ، عادنِ أَبِي قَتاِهللا ب دبع نع ،توا حقُومفَالَ ت الَةلصل ينِي.ودورى ت  

 
790. …Abdullah ibn Əbu Qatədə atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: 
“Allah Elçisi � belə buyurdu: “Namaza çağırıldığınız zaman məni görmə-
yincə ayağa qalxmayın!” 
 

١٣ - ةاِإلقَام دعةُ باجالْح لَه رِضعت اماِإلم  
13-cü fəsil: İmama ehtiyacı iqamədən sonra demək 

 
 : أُقيمت الصالَةُ ورسولُ اِهللا أَخبرنا زِياد بن أَيوب ، قَالَ : حدثَنا إِسماعيلُ ، قَالَ : حدثَنا عبد الْعزِيزِ ، عن أَنسٍ قَالَ - ٧٩١

  فَما قَام إِلَى الصالَة حتى نام الْقَوم. صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم نجِي لرجلٍ
 
791. …Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “İqamə verildikdə Allah Elçisi � 
bir kişi üçün dua edirdi. Namaza isə ancaq insanların yuxuladığını 
gördükdə qalxdı”. 
 

١٤ - هاميق دعب ذْكُري اماِإلم ةاررِ طَهلَى غَيع هأَن الَّهصي مف  
14-cü fəsil: Namaza durduqdan sonra imamın qüslsuz və ya dəstəmazsız 

olmasının yadına düşməsi 
 

٧٩٢ - بٍ ، عرح نب دمحا مثَندريٍ ، قَالَ : حنِ كَثب يدعنِ سانَ بثْمع نو برما عنربنِ أَخع ، يدلالْوو رِيهنِ الزع ، يديبنِ الز
اسالن فالَةُ فَصالص تيمةَ قَالَ : أُقريرأَبِي ه نةَ ، علَمأَبِي س نع ، رِيهنِ الزع ، ياعزلَّى اُهللا اَألوولُ اِهللا صسر جرخو مفُوفَهص 

تح لَّمسو هلَيعفَخ هتيإِلَى ب عجر ثُم ، كُمكَاناسِ : ملنِسلْ فَقَالَ لتغي لَم هأَن ذَكَر الَّهصي مف لَ ى إِذَا قَامسفَاغْت هأْسر فطنا ينلَيع جر
.فُوفص نحنو 

 
792. …Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “İqamə verildi və insan-
lar səflərini düzəltdilər. Allah Elçisi � namazgaha qalxdıqda qüslunun 
olmaması yadına düşdü və insanlara dedi: “Yerinizdə qalın!” Sonra evinə 
qayıtdı. Bizim yanımıza gəldikdə artıq, qüsl aldığı başından damcılayan su 
ilə bilinirdi. Biz isə səfdə idik”. 
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١٥ - امِ إِذَا غَاباِإلم الَفختاس  
15-ci fəsil: (Məsciddə olmadıqda) imamın öz yerinə başqasını imam təyin 

etməsi 
 

٧٩٣ - ا أَبثَندا ، قَالَ : حاهنعةً ممكَل ذَكَر ثُم دينِ زب ادمح نةَ ، عدبع نب دما أَحنربكَانَ أَخ : دعس نلُ بهازِمٍ قَالَ : سو ح
م أَتاهم ليصلح بينهم ، ثُم قَالَ لبِالَلٍ : يا قتالٌ بين بنِي عمرِو بنِ عوف ، فَبلَغَ ذَلك النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَصلَّى الظُّهر ، ثُ

رضفَقَالَ َأل بِالَلُ إِذَا ح ، أَقَام أَذَّنَ بِالَلٌ ثُم ترضا حاسِ . فَلَملِّ بِالنصكْرٍ فَلْيا بأَب رفَم آت لَمو رصالْع : هنع اللَّه يضكْرٍ ربِي ب
ى اُهللا علَيه وسلَّم , فَجعلَ يشق الناس حتى قَام خلْف أَبِي بكْرٍ تقَدم , فَتقَدم أَبو بكْرٍ فَدخلَ في الصالَة ، ثُم جاَء رسولُ اِهللا صلَّ

فصكْرٍ التو بأَى أَبا رفَلَم ، تفلْتي لَم الَةي الصلَ فخكْرٍ إِذَا دو بكَانَ أَبو ، مالْقَو فَّحصوفَأَو ، فَتالْت هنع ِسكمالَ ي يح هأَ إِلَيم
 علَيه وسلَّم له : امضه ، ثُم مشى أَبو رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بِيده ، فَحمد اللَّه عز وجلَّ علَى قَولِ رسولِ اِهللا صلَّى اُهللا

ا رأَى ذَلك رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم تقَدم فَصلَّى بِالناسِ ، فَلَما قَضى صالَته قَالَ : يبكْرٍ الْقَهقَرى علَى عقبيه فَتأَخر ، فَلَما 
يؤم رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم .  أَنْأَبا بكْرٍ ما منعك إِذْ أَومأْت إِلَيك أَنْ الَ تكُونَ مضيت ؟ فَقَالَ : لَم يكُن البنِ أَبِي قُحافَةَ 

 وقَالَ للناسِ : إِذَا نابكُم شيٌء فَلْيسبحِ الرجالُ ، ولْيصفِّحِ النساُء.

 
793. …Səhl ibn Səd � rəvayət edir ki, Bəni Amr ibn Auf tayfası arasında 
dava olmuşdu. Bu məsələ Peyğəmbərə � çatdı. O, Zöhrü qıldıqdan sonra 
onların arasını düzəltməyə getdi. Sonra Bilala dedi: “Ey Bilal, Əsr vaxtı 
mən gəlməsəm, Əbu Bəkrə de ki, insanlara imamlıq etsin”. Namazın vaxtı 
çatdıqda Bilal əvvəl azan, sonra da iqamə verdi və Əbu Bəkrə dedi: “Keç 
qabağa!” Əbu Bəkr qabağa keçdi. Namaz başladı. Sonra Allah Elçisi � 
gəldi və insanların arasını yarıb keçərək Əbu Bəkrin arxasında dayandı. 
İnsanların səfi düzəldi. Əbu Bəkr namaz qıldıqda ətrafa fikir verməzdi. 
İnsanların əllərini dizlərinə və əllərinə vurmaları çoxaldıqda çevrilmək 
istədi. Allah Elçisi � ona əli ilə yerində qalmasına işarə etdi. Əbu Bəkr də 
Allah Elçisinin � ”Yerində qal!” sözünə görə Allaha � həmd etdi. Əbu 
Bəkr arxaya çəkilərək səfdə yer tutdu. Allah Elçisi � bunu gördükdə 
qabağa keçdi və insanlara namaz qıldırdı. Namaz bitdikdən sonra çevrilib 
dedi: “Ey Əbu Bəkr, mən sənə işarə etdikdə namazı bitirməyinə nə mane 
oldu?” Əbu Bəkr dedi: “Əbu Quhafənin oğluna Allah Elçisinə � imamlıq 
etməsi yaraşmaz!” Allah Elçisi � dedi: “(Namazda) bir şeyə diqqət çəkmək 
istədikdə kişilər “Subhən-Allah” desin, qadınlar isə əllərini bir-birinə 
vursunlar”. 
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  االئْتمام بِاِإلمامِ - ١٦
16-cı fəsil: İmama tabe olmaq 

 
٧٩٤ - ع ، رِيهنِ الزةَ ، عنيينِ عنِ ابع ، رِيالس نب ادنا هنربسٍ أَخفَر نقَطَ مس لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا صسسٍ ، أَنَّ رأَن ن

ع فَاركَعوا جعلَ اِإلمام ليؤتم بِه ، فَإِذَا ركَعلَى شقِّه اَأليمنِ فَدخلُوا علَيه يعودونه فَحضرت الصالَةُ ، فَلَما قَضى الصالَةَ قَالَ : إِنما 
نبفَقُولُوا : ر هدمح نمل اللَّه عمإِذَا قَالَ : سوا ، ودجفَاس دجإِذَا سوا ، وفَعفَار فَعإِذَا رو ،.دمالْح ا لَك  

 
794. …Ənəs � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � atdan sağ tərəfi üstündə 
yıxılmışdı. İnsanlar onu ziyarət etməyə başladılar. Namazın vaxtı daxil 
oldu. Namaz bitdikdən sonra dedi: “Həqiqətən, imam ona tabe olmaq 
üçün seçilib. O, ruku etdikdə ruku edin, qalxdıqda qalxın, səcdə etdikdə 
səcdə edin. İmam: “Allah Ona həmd edəni eşitdi!”1- dedikdə, siz: “Ey 
Rəbbimiz, Sənə həmd olsun!”2- deyin”. 
 

  االئْتمام بِمن يأْتم بِاِإلمامِ - ١٧
17-ci fəsil: (Namazda) imama tabe olana tabe olmaq  

 
نَ ، عن أَبِي نضرةَ ، عن أَبِي سعيد الْخدرِي ، أَخبرنا سويد بن نصرٍ قَالَ : أَنبأَنا عبد اِهللا بن الْمبارك ، عن جعفَرِ بنِ حيا - ٧٩٥

لْيوا بِي وموا فَأْتمقَدا فَقَالَ : ترأَخت ابِهحي أَصأَى فر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيونَ أَنَّ النرأَختي مالُ قَوزالَ يو ، كُمدعب نم بِكُم مأْت
  حتى يؤخرهم اللَّه عز وجلَّ

 
795. …Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � bəzi səhabələrin 
(namazda olan səfləri doldurmağa) gecikmələrini görüb dedi: “Qabağa 
keçin və mənə tabe olun. Sizdən sonra gələnlər də sizə tabe olsunlar. Bir 
toplum gecikməyə davam edərsə, Allah � da onları geriyə salar”. 
 

٧٩٦ - .هوحةَ نرضأَبِي ن نع ، رِييرنِ الْجاِهللا ، ع دبا عأَنبرٍ قَالَ : أَنصن نب ديوا سنربأَخ 

 
796. …Eyni hədisdir. 
 

                                                      
1 Transkripsiyası: Səmi Alla:hu limən həmidəh! 
2 Transkripsiyası: Rabbənə: ləkəl-həmd! 
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اِهللا بن  نَ قَالَ : حدثَنِي أَبو داود قَالَ : أَنبأَنا شعبةُ ، عن موسى بنِ أَبِي عائشةَ قَالَ : سمعت عبيدأَخبرنا محمود بن غَيالَ - ٧٩٧
مر أَبا بكْرٍ أَنْ يصلِّي بِالناسِ . قَالَت : وكَانَ عبد اِهللا يحدثُ ، عن عائشةَ رضي اللَّه عنها ، أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أَ
  والناس خلْف أَبِي بكْرٍ.النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بين يدي أَبِي بكْرٍ ، فَصلَّى قَاعدا وأَبو بكْرٍ يصلِّي بِالناسِ 

 

797. …Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � Əbu Bəkrə əmr etdi ki, 
insanlara namaz qıldırsın. Aişə dedi: “Peyğəmbər � Əbu Bəkrin qabağında 
idi və oturaraq namaz qıldı. Əbu Bəkr isə insanlara namaz qıldırdı. 
İnsanlar da Əbu Bəkrin arxasında idilər”. 
  

٧٩٨ -  ناِهللا ب ديبا عنربالأَخ دبع نب ديما حثَندى ، قَالَ : حيحي ننِي ابعى ، ييحا يثَندقَالَ : ح ، يماهرنِ إِبالَةَ بنِ فَضنِ بمحر
ى اُهللا علَيه وسلَّم الظُّهر وأَبو بكْرٍ خلْفَه ، فَإِذَا حميد الرواسي ، عن أَبِيه ، عن أَبِي الزبيرِ ، عن جابِرٍ قَالَ : صلَّى بِنا رسولُ اِهللا صلَّ

  كَبر رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم كَبر أَبو بكْرٍ يسمعنا.
 

798. …Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Allah Elçisi � bizə Zöhr nama-
zını qıldırdı və Əbu Bəkr də onun arxasında idi. Allah Elçisi � təkbir 
etdikdə Əbu Bəkr təkbir edərək bizə eşitdirərdi”. 
 

١٨ - كي ذَلف الَفتخاالوا ثَالَثَةً وامِ إِذَا كَاناِإلم فقوم  
18-ci fəsil: Üç nəfər olduqda imam hansı tərəfdə durmalıdır? 

 

بنِ اَألسود ، عنِ محمد بن عبيد الْكُوفي ، عن محمد بنِ فُضيلٍ ، عن هارونَ بنِ عنترةَ ، عن عبد الرحمنِ  أَخبرنا - ٧٩٩
أُمراُء يشتغلُونَ عن وقْت الصالَة فَصلُّوا لوقْتها . ثُم قَام  اَألسود وعلْقَمةَ قَاالَ : دخلْنا علَى عبد اِهللا نِصف النهارِ فَقَالَ : إِنه سيكُونُ
 فَصلَّى بينِي وبينه فَقَالَ : هكَذَا رأَيت رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَعلَ.

 

799. …Rəvayət edilir ki, əl-Əsvəd və Alqamə � demişlər: “Günorta vaxtı 
Abdullahın yanına gəlmişdik. O dedi: “Elə əmr sahibləri olacaq ki, sizi 
namazı vaxtında qılmaqdan məşğul edəcəklər.  Siz namazı vaxtında qılın!” 
Sonra qalxıb ikimizin arasında namaz qıldı və dedi: “Mən Allah Elçisinin 
� belə etdiyini görmüşəm”. 
 

 بنِ سفْيانَ بن بريدةُ حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن أَفْلَح حدثَنا:  قَالَ ، الْحبابِ بن زيد حدثَنا:  قَالَ ، اِهللا عبد بن عبدةُ أَخبرنا - ٨٠٠
 يا:  بكْرٍ أَبو لي فَقَالَ ، بكْرٍ وأَبو صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ بِي مر:  قَالَفَ مسعود لَه يقَالُ لجده غُالَمٍ عن ، اَألسلَمي فَروةَ

ودعسم ، ا ائْتيمٍ أَبمنِي - تعي الَهوفَقُلْ - م ا:  لَهلْنمحلَى يريٍ ععثْ بعبيا ونإِلَي اديلٍ بِزلدا ولُّندي ، إِلَى فَجِئْت الَيوم هتربفَأَخ ، 
 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَقَام الصالَةُ وحضرت ، الطَّرِيقِ إِخفَاِء في بِهِم آخذُ فَجعلْت ، لَبنٍ من ووطْبٍ بِبعريٍ معي فَبعثَ



نني سائسالن                                                                                                               ةاماِإلم ابتك 

304 
 

 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَدفَع ، خلْفَهما فَقُمت فَجِئْت ، معهما وأَنا اِإلسالَم عرفْت وقَد يمينِه عن بكْرٍ أَبو وقَام ، يصلِّي
 الْحديث في بِالْقَوِي لَيس هذَا بريدةُ:  الرحمنِ عبد أَبو قَالَ .خلْفَه فَقُمنا بكْرٍ أَبِي صدرِ في

 

800. ...Bureydə ibn Sufyan ibn Fərvə əl-Əsləmi babasının köləsi Məsudun 
� belə dediyini rəvayət etmişdir: “Allah Elçisi � və Əbu Bəkr mənim 
yanımdan keçirdilər. Əbu Bəkr mənə dedi: “Ey Məsud, Əbu Təmimin, 
yəni ağanın yanına get, bizə bir dəvə, azuqə və bir bələdçi göndərsin”. 
Mən də öz ağamın yanına getdim və olanları ona xəbər verdim. O da mənə 
bir dəvə və bir tuluq süd verdi, mən də onları götürüb gizli yollarla 
gətirdim. Namazın vaxtı gəldikdə Allah Elçisi � namaz qılmaq üçün ayağa 
qalxdı, Əbu Bəkr də onun sağında durdu. Mən onlarla birlikdə olduqda 
İslamı dərk etmişdim və qalxıb onların arxasında durdum. Allah Elçisi � 
Əbu Bəkri sinəsindən arxaya tərəf itələdi və ikimiz də Allah Elçisinin � 
arxasında durduq”.1 
 

  ثَةً وامرأَةًإِذَا كَانوا ثَالَ - ١٩
19-cu fəsil: Üç nəfər və bir qadın olduqda namazın qılınması 

 

مالك ، أَنَّ جدته ملَيكَةَ دعت أَخبرنا قُتيبةُ بن سعيد ، عن مالك ، عن إِسحاق بنِ عبد اِهللا بنِ أَبِي طَلْحةَ ، عن أَنسِ بنِ  - ٨٠١
لِّروا فَُألصقَالَ : قُوم ثُم ، هنفَأَكَلَ م لَه هتعنص امٍ قَدطَعل لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا صا سريٍ لَنصإِلَى ح تفَقُم : سقَالَ أَن . ي لَكُم

ِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وصفَفْت أَنا والْيتيم وراَءه والْعجوز من ورائنا ، قَد اسود من طُولِ ما لُبِس فَنضحته بِماٍء ، فَقَام رسولُ ا
.فرصان نِ ، ثُميتكْعا رلَّى لَنفَص 

 

801. …Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, onun babası Muleykə Allah 
Elçisini � yemək yeməyə çağırmışdı. O da bu yeməkdən yedikdən sonra 
dedi: “Qalxın, sizə namaz qıldırım!” Ənəs deyir: “Mən qalxıb həsiri 
sərdim. O həsir uzun müddət qaldığına görə qaralmışdı. Mən onun 
üzərinə su səpdim. Allah Elçisi � qalxdı, mən də səfdə dayandım. Mənim 
yanımda bir yetim uşaq da səfdə dayandı. Qoca nənəm də bizim 
arxamızda dayandı. O, bizə iki rükət namaz qıldırdı və çıxıb getdi”. 
 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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  إِذَا كَانوا رجلَينِ وامرأَتينِ - ٢٠
20-ci fəsil: İki kişi və iki qadın necə namaz qılmalıdır? 

 

دخلَ علَينا قَالَ : أَنبأَنا عبد اِهللا بن الْمبارك ، عن سلَيمانَ بنِ الْمغرية ، عن ثَابِت ، عن أَنسٍ قَالَ : أَخبرنا سويد بن نصرٍ  - ٨٠٢
الَتامٍ خرح أُمو يمتالْيي وأُما وإِالَّ أَن وا همو لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسر قْترِ وي غَيقَالَ : ف ، بِكُم لِّيوا فَُألصي ، فَقَالَ : قُوم

  صالَة ، قَالَ : فَصلِّي بِنا.
 

802. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Allah Elçisi � bizim yanımıza 
gəldi. Mən, anam, bir yetim uşaq və xalam Ummu Haram orada idik.  
Allah Elçisi � dedi: “Qalxın, sizə namaz qıldırım”. Ənəs deyir: “Namaz 
vaxtı idi və o, bizə namaz qıldırdı”. 
 

ثُ ، عن موسى  بن مختارٍ يحدأَخبرنا محمد بن بشارٍ ، قَالَ : حدثَنا محمد ، قَالَ : حدثَنا شعبةُ قَالَ : سمعت عبد اِهللا - ٨٠٣
ى رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فَجعلَ بنِ أَنسٍ ، عن أَنسٍ أَنه ، كَانَ هو ورسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وأُمه وخالَته ، فَصلَّ

ملْفَهخ هالَتخو هأُمو ينِهمي نا عسا.أَن  
 

803. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs �, Allah Elçisi �, anası və xalası birlikdə 
idilər. Allah Elçisi � namaz qıldı, Ənəsi sağ tərəfində, Ənəsin anasını və 
xalasını isə arxasında dayandırdı. 
 

  موقف اِإلمامِ إِذَا كَانَ معه صبِي وامرأَةٌ - ٢١
21-ci fəsil: Qadın və kiçik uşaq olduqda imam hansı tərəfdə durmalıdır? 

 

٨٠٤ - بجٍ : أَخيرج نقَالَ : قَالَ اب اججا حثَندقَالَ : ح ، يماهرنِ إِبيلَ باعمإِس نب دمحا منربأَخ دبعلًى لوةَ معأَنَّ قَز ، ادنِي زِير
 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وعائشةُ خلْفَنا أَخبره ، أَنه سمع عكْرِمةَ مولَى ابنِ عباسٍ قَالَ : قَالَ ابن عباسٍ : صلَّيت إِلَى جنبِ النبِي قَيسٍ

 هلَيلَّى اُهللا عص بِيبِ الننا إِلَى جأَنا ، ونعلِّي مصت.هعلِّي مأُص لَّمسو 
 

804. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Peyğəmbər � ilə 
birlikdə onun böyür tərəfində namaz qıldım. Aişə bizim arxamızda namaz 
qılırdı, mən isə Peyğəmbərin � böyür tərəfində onunla birlikdə namaz 
qılırdım”. 
 

٨٠٥ - ارِأَختخنِ الْماِهللا ب دبع نةُ ، عبعا شثَندى ، قَالَ : حيحا يثَندقَالَ : ح ، يلع نو برما عنرب  نسٍ ، عنِ أَنى بوسم نع ،
لأَه نم أَةربِامو لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسلَّى بِي رسٍ قَالَ : صا.أَنلْفَنأَةُ خرالْمو ينِهمي ننِي عي ، فَأَقَام 
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805. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Allah Elçisi � mənə və ailəm-
dən olan bir qadına namaz qıldırdı. Məni sağ tərəfinə, qadını isə bizim 
arxamıza keçirtdi”. 
 

٢٢ - الْمامِ واِإلم فقومبِيص ومأْم  
22-ci fəsil: Uşağa namaz qıldıran imam hansı tərəfdə durmalıdır? 

 

٨٠٦ - يدعنِ ساِهللا ب دبع نع ، وبأَي نةَ ، علَيع نا ابثَندقَالَ : ح ، يماهرإِب نب قُوبعا ينربنِ  أَخنِ ابع ، أَبِيه نرٍ ، عيبنِ جب
يلِ فَقُمت عن شماله ، فَقَالَ بِي : هكَذَا عباسٍ قَالَ : بِت عند خالَتي ميمونةَ ، فَقَام رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يصلِّي من اللَّ

.ينِهمي ننِي عي فَأَقَامأْسذَ بِرفَأَخ 
 

806. …Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Mən Məymunə xalamın 
evində gecələmişdim. Allah Elçisi � qalxıb namaz qıldı. Mən də onun sol 
tərəfində dayandım. O, mənim başımdan tutub sağ tərəfinə keçirtdi”. 
  

٢٣ - يهلي يالَّذ ثُم امي اِإلملي نم  
23-cü fəsil: İmamdan sonra və onların arxasında kimlər durur? 

 

٨٠٧ - أَبِي م نرٍ ، عيمنِ عةَ بارمع نشِ ، عمنِ اَألعةَ ، عاوِيعأَبِي م نع ، رِيالس نب ادنا هنربقَالَ : أَخ ودعسأَبِي م نرٍ ، عمع
َألحالَمِ م يمسح مناكبنا في الصالَة ويقُولُ : الَ تختلفُوا فَتختلف قُلُوبكُم ، ليلينِي منكُم أُولُو اكَانَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّ

أَش موالْي متفَأَن : ودعسو مقَالَ أَب مهلُوني ينالَّذ ثُم ، مهلُوني ينالَّذ ى ، ثُمهالنالَفًا.وتاخ د  
 قَالَ أَبو عبد الرحمنِ : أَبو معمرٍ اسمه عبد اِهللا بن سخبرةَ.

 

807. …Rəvayət edilir ki, Əbu Məsud � demişdir: “Namaz üçün səf düzül-
dükdə Allah Elçisi � bizim çiyinlərimizi düzəldər və belə deyərdi: “Səflə-
rinizi dağınıq etməyin ki, qəlbləriniz ayrılığa düşməsin! Sizdən ağıl və 
hikmət sahibləri mənim arxamda dayansınlar. Sonra onların arxasında 
olanlar, sonra da onların arxasında olanlar dursunlar”. Əbu Məsud dedi: 
“Siz bu gün daha çox ixtilafdasınız”. 
  

٨٠٨ - بأَخنِي التربقَالَ : أَخ قُوبعي نب فوسا يثَندمٍ ، قَالَ : حقَدنِ مب يلنِ عب رمع نب دمحا منر نلَزٍ ، عجأَبِي م نع ، يمي
ي رجلٌ من خلْفي جبذَةً فَنحانِي ، وقَام مقَامي فَواللَّه ما عقَلْت قَيسِ بنِ عباد قَالَ : بينا أَنا في الْمسجِد في الصف الْمقَدمِ فَجبذَنِ

دهذَا عإِنَّ ه ، اللَّه كؤسى ، الَ يا فَتبٍ فَقَالَ : يكَع نب يأُب وفَإِذَا ه فرصا اني ، فَلَمالَتصسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن نا أَنْ  منإِلَي لَّم
 ةبالْكَع برو قَدلُ الْعأَه لَكلَةَ فَقَالَ : هبلَ الْققْبتاس ثُم . هيلثَالَثًا  -ن-  نلَى مى عآس نلَكى ، وآس هِملَيا عم اللَّهقَالَ : و ثُم

 هلِ الْعقْد ؟ قَالَ : اُألمراُء.أَضلُّوا قُلْت : يا أَبا يعقُوب ما يعنِي بِأَ
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808. …Rəvayət edilir ki, Qeys ibn İbəd � demişdir: “Mən məsciddə qabaq 
səfdə idim. Birdən arxadan bir kişi məni dartaraq qalxıb mənim yerimdə 
dayandı. Allaha and olsun ki, namazı necə qıldığımı bilmədim. Çevrildik-
də isə onun Ubey ibn Kəb olduğunu gördüm. O ded: “Ey cavan oğlan, 
Allah səni pis etməsin! Bu, Peyğəmbərin � bizə olan əhdidir ki, biz ona 
yaxın dayanaq”. Sonra o, qibləyə çevrilib dedi: “Kəbənin Rəbbinə and 
olsun ki, beyət əhli həlak oldu!” Bunu üç dəfə təkrar etdi. Sonra dedi: 
“Allaha and olsun! Onlar üçün deyil, onların azdırdıqları üçün üzülürəm”. 
Mən dedim: “Ey Əbu Yaqub, beyət əhli kimlərdir?” O dedi: “Əmr sahib-
ləri”. 
 

  إِقَامةُ الصفُوف قَبلَ خروجِ اِإلمامِ - ٢٤
24-cü fəsil: İmam gəlməmişdən qabaq səfləri düzəltmək 

 

سلَمةَ بن عبد الرحمنِ ، أَنه أَخبرنا محمد بن سلَمةَ قَالَ : أَنبأَنا ابن وهبٍ ، عن يونس ، عنِ شهابٍ قَالَ : أَخبرنِي أَبو  - ٨٠٩
نالَةُ فَقُمالص تيمقُولُ : أُقةَ يريرا هأَب عمولُ سسا رانفَأَت ، لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسا رنإِلَي جرخلَ أَنْ يقَب فُوفالص لَتدا ، فَع

م . فَلَم نزلْ قياما ننتظره حتى خرج إِلَينا انكُاِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم حتى إِذَا قَام في مصالَّه قَبلَ أَنْ يكَبر فَانصرف فَقَالَ لَنا : مكَ
 قَد اغْتسلَ ينطُف رأْسه ماًء ، فَكَبر وصلَّى

 

809. …Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Namaz üçün iqamə 
verildikdə Allah Elçisi � bizim yanımıza gəlməmiş biz qalxdıq və səflər 
düzəldildi. Allah Elçisi � gəldi, namazgahda dayandı, təkbir etməmişdən 
qabaq bizə tərəf çevrildi və: “Yerinizdə qalın!” dedi, sonra da getdi. Biz 
onu gözləyirdik. Bizim yanımıza gəldikdə qüsl almışdı və başından su 
damcılayırdı. Sonra təkbir etdi və namaz qıldı”. 
 

٢٥ - فُوفالص اماِإلم مقَوي فكَي  
25-ci fəsil: İmam səfləri necə düzəldir? 

 

 صلَّى اُهللا علَيه  : كَانَ رسولُ اِهللاأَخبرنا قُتيبةُ بن سعيد قَالَ : أَنبأَنا أَبو اَألحوصِ ، عن سماك ، عنِ النعمان بنِ بشريٍ قَالَ - ٨١٠
يت النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ : وسلَّم يقَوم الصفُوف كَما تقَوم الْقداح ، فَأَبصر رجالً خارِجا صدره من الصف ، فَلَقَد رأَ

 لَّه بين وجوهكُم.لَتقيمن صفُوفَكُم أَو لَيخالفَن ال
 

810. …Rəvayət edilir ki, ən-Numan ibn Bəşir � demişdir: “Allah Elçisi � 
səfləri oxlar düzəldilən kimi düzəldərdi. Bir kişinin sinəsinin səfdən qaba-
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ğa çıxdığını gördü və Allah Elçisinin � belə dediyini gördüm: “Ya səflə-
rinizi düzəldəcəksiniz, ya da Allah sizin üzlərinizi bir-birinizdən çevirəcək 
(ixtilafa düşəcəksiniz)”. 
 

٨١١ - ع ، فرصنِ مةَ بطَلْح نورٍ ، عصنم نصِ ، عوو اَألحا أَبثَندقَالَ : ح ، يدعس نةُ ببيا قُتنربأَخنِ عنِ بمحالر دبع ةَ نجسو
ياحن نم فُوفلَّلُ الصختي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسازِبٍ قَالَ : كَانَ رنِ عاِء برنِ الْبا ، عنوردصا ونباكنم حسمي ةياحإِلَى ن ة

كَانَ يو . كُمقُلُوب فلتخفُوا فَتلتخقُولُ : الَ تيو.ةمقَدتالْم فُوفلَى الصلُّونَ عصي هكَتالَئمو قُولُ : إِنَّ اللَّه 
 

811. …Rəvayət edilir ki, əl-Bəra ibn Azib � demişdir: “Allah Elçisi � 
səflərin arasının bir tərəfindən o biri tərəfinə keçər, çiyinlərimizi və sinələ-
rimizi düzəldər və deyərdi: “Səflərinizi düz tutun! Yoxsa qəlbləriniz 
ixtilafa düşər”. Həmçinin deyərdi: “Allah və mələkləri ön səfdə olanlara 
salavat edirlər”.1   
 

٢٦ - فُوفالص ةوِيسي تف مقَدإِذَا ت امقُولُ اِإلما يم  
26-cı fəsil: İmam səfləri düzəldərkən nə deyir? 

 

٨١٢ - ارمع نانَ ، عملَيس نةَ ، عبعش نع ، ردا غُنثَندقَالَ : ح ، كَرِيسالْع دالخ نب را بِشنربرٍ ، أَخمعأَبِي م نرٍ ، عيمنِ عةَ ب
م يمسح عواتقَنا ويقُولُ : استووا والَ تختلفُوا فَتختلف قُلُوبكُم ، ولْيلينِي عن أَبِي مسعود قَالَ : كَانَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّ

.مهلُوني ينالَّذ ثُم ، مهلُوني ينالَّذ ى ، ثُمهالنالَمِ وأُولُو اَألح كُمنم 
 

812. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Məsud � demişdir: “Allah Elçisi � bizim 
çiyinlərimizi düzəldər və deyərdi: “(Səflərinizdə) düz durun və səflərinizi 
pozmayın! Yoxsa qəlbləriniz ixtilafa düşər. Qoy mənim arxamda ən elm-
liləriniz, sonra onlardan sonra gələnlər, sonra da onlardan sonra gələnlər 
dayansın”. 
  

  كَم مرةً يقُولُ استووا - ٢٧
27-ci fəsil: “Səflərinizi düzəldin!” sözü neçə dəfə deyilir? 

 

٨١٣ - ةَ ، علَمس نب ادما حثَندقَالَ : ح ، دأَس نب زها بثَندعٍ ، قَالَ : حافنِ نكْرِ بو با أَبنربسٍ أَخأَن نع ، ثَابِت ن بِيأَنَّ الن ،
ي َألرإِن هدفِْسي بِيي نالَّذوا ، فَووتوا . اسوتوا . اسوتقُولُ : اسكَانَ ي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عنِ صيب نم اكُما أَري كَملْفخ نم اكُم

.يدي 

                                                      
1 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. 
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813. …Ənəs � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Səflərinizi 
düzəldin! Səflərinizi düzəldin! Səflərinizi düzəldin! Nəfsim Əlində Olana 
and olsun ki, mən sizi arxamda önümdə olduğu kimi görürəm”. 
 

  حثُّ اِإلمامِ علَى رص الصفُوف والْمقَاربة بينها - ٢٨
28-ci fəsil: İmamın səfləri sıx tutmağa təşviq etməsi 

 

٨١٤ - قَالَ : أَقْب هنع اللَّه يضسٍ رأَن نع ، ديمح نيلُ ، عاعما إِسأَنبرٍ ، أَنجح نب يلا عنربأَخ هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسا رنلَيلَ ع
 نْ يكَبر فَقَالَ : أَقيموا صفُوفَكُم وتراصوا ؛ فَإِني أَراكُم من وراِء ظَهرِي.وسلَّم بِوجهِه حني قَام إِلَى الصالَة قَبلَ أَ

 

814. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Namaza qalxdığımız vaxt 
təkbir etməmişdən qabaq Allah Elçisi � bizə tərəf çevrildi və dedi: “Səfləri-
nizi düz və sıx tutun! Həqiqətən, mən sizi arxada da görürəm”. 
  

نا أَبانُ ، قَالَ : حدثَنا قَتادةُ ، قَالَ : أَخبرنا محمد بن عبد اِهللا بنِ الْمبارك الْمخرمي ، قَالَ : حدثَنا أَبو هشامٍ ، قَالَ : حدثَ - ٨١٥
َألعناقِ ، فَوالَّذي نفْس محمد بِيده نس ، أَنَّ نبِي اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ : راصوا صفُوفَكُم وقَارِبوا بينها ، وحاذُوا بِاحدثَنا أَ

.ذَفا الْحهكَأَن فلَلِ الصخ نلُ مخدت نياطيى الشي َألرإِن 
 

815. …Ənəs � rəvayət edir ki, Allahın Peyğəmbəri � buyurdu: “Səflərinizi 
sıx tutun, onları (bir-birinə) yaxınlaşdırın və boyunlarınızı düz tutun! 
Muhəmmədin nəfsi Əlində Olana and olsun ki, həqiqətən də, mən 
şeytanın qoyun kimi səflərin boşluğundan daxil olduğunu görürəm”. 
 

٨١٦ - نعٍ ، عافنِ ربِ بيسنِ الْمشِ ، عمنِ اَألعاضٍ ، عيع نلُ بيا الْفُضثَندةُ ، قَالَ : حبيا قُتنربنِ أَخابِرِ بج نفَةَ ، عنِ طَريمِ بمت 
علَيه وسلَّم فَقَالَ : أَالَ تصفُّونَ كَما تصف الْمالَئكَةُ عند ربهِم ؟ قَالُوا : وكَيف تصف سمرةَ قَالَ : خرج إِلَينا رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا 

.في الصونَ فاصرتي لَ ، ثُماَألو فونَ الصمت؟ قَالَ : ي هِمبر دنكَةُ عالَئالْم 
 

816. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Səmura � demişdir: “Allah Elçisi � 
bizim yanımıza gəlib dedi: “Nəyə görə səflərinizi mələklər öz Rəblərinin 
hüzurunda tutduqları kimi tutmursunuz?” Onlar dedilər: “Mələklər 
Rəblərinin hüzurunda səflərini necə tuturlar?” Allah Elçisi � dedi: “Birinci 
səfi tamamlayırlar və səfdə bir-birinə sıxılırlar”. 
 

  فَضلُ الصف اَألولِ والثَّانِي - ٢۹
29-cu fəsil: Birinci və ikinci səfin fəziləti 
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٨١٧ - عنِ سريِ بحب نةُ ، عيقا بثَندقَالَ : ح ، يصمانَ الْحثْمع نى بيحنِي يربرٍ ، أَخفَينِ نرِ بيبج نانَ ، عدعنِ مب دالخ نع ، د
اَألو فلَى الصلِّي عصكَانَ ي : لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولِ اِهللا صسر نةَ ، عارِينِ ساضِ ببرنِ الْعةً.عداحلَى الثَّانِي وعلِ ثَالَثًا و 

 

817. …İrbad ibn Səriyə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � birinci səfə üç dəfə, 
ikinci səfə isə bir dəfə xeyir-dua edərdi. 
 

٣٠ - فالص رخؤالْم  
30-cu fəsil: Axırıncı səf 

 

 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، أَنسٍ عن ، دةَقَتا عن ، سعيد حدثَنا:  قَالَ ، خالد عن ، مسعود بن إِسماعيلُ أَخبرنا - ٨١٨
 .الْمؤخرِ الصف في فَلْيكُن نقْص كَانَ وإِنْ ، يليه الَّذي ثُم اَألولَ الصف أَتموا:  قَالَ

 

818. …Ənəs � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Birinci səfi, 
sonra isə ondan sonra gələn səfi tamamlayın! Əgər naqislik olacaqsa, qoy 
axırıncı səfdə olsun” 
 

٣١ - نلَ مصا وفص  
31-ci fəsil: Səfdə olan boşluğu dolduran kimsə 

 
 عن ، الزاهرِية أَبِي عن ، صالحٍ بنِ معاوِيةَ عن ، وهبٍ بن اِهللا عبد احدثَن:  قَالَ ، مثْرود بنِ إِبراهيم بن عيسى أَخبرنا - ٨١۹
 قَطَعه صفا طَعقَ ومن ، اللَّه وصلَه صفا وصلَ من:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، عمر بنِ اِهللا عبد عن ، مرةَ بنِ كَثريِ
اللَّه زلَّ عجو. 

 
819. ...Abdullah ibn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Kim səfi birləşdirərsə, Allah onu birləşdirər. Kim də səfi kəsərsə, Allah 
onu kəsər”. 
 

٣٢ - كْررِ ذيخ فُوفاِء صسالن رشو صالِ فُوفجالر  
32-ci fəsil: Qadınlar üçün xeyirli, kişilər üçün isə şər olan səf 

 
صلَّى اُهللا  اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ هريرةَ أَبِي عن ، أَبِيه عن ، سهيلٍ عن ، جرِير حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٨٢٠

علَّمسو هلَي  :ريخ فُوفالِ صجا الرلُها أَوهرشا وهرآخ ، ريخو فُوفاِء صسا النهرا آخهرشا ولُهأَو. 

 
820. …Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kişilər üçün ən xeyirli səf birinci səf, ən şər olanı isə axırıncı 
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səfdir. Qadınlar üçün isə ən xeyirli səf axırıncı səf, ən şər səf isə birinci 
səfdir”. 
  

٣٣ - فالص نيارِي بوالس  
33-cü fəsil: İki dirək arasında namaz qılmaq 

 
:  قَالَ محمود بنِ الْحميد عبد عن ، هانِئ بنِ يحيى عن ، سفْيانَ عن ، نعيمٍ أَبو ناحدثَ:  قَالَ ، منصورٍ بن عمرو أَخبرنا - ٨٢١

 هذَا نتقي كُنا قَد:  وقَالَ يتأَخر سأَن فَجعلَ ، السارِيتينِ بين وصلَّينا قُمنا حتى فَدفَعونا ، اُألمراِء من أَمريٍ مع فَصلَّينا أَنسٍ مع كُنا
 .صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ عهد علَى

 
821. ...Rəvayət edilir ki, Abdul-Həmid ibn Mahmud � demişdir: “Bir gün 
Ənəs ilə birlikdə idik və əmirlərdən olan bir əmir ilə namaz qıldıq. Sıxlıq 
olduğuna görə bir qədər sıxıldıq və iki dirək arasında namaz qılmalı 
olduq. Ənəs arxaya çəkildi və dedi: “Biz Allah Elçisinin � zamanında 
bundan çəkinərdik”. 
. 

  الصف من يستحب الَّذي الْمكَانُ - ٣٤
34-cü fəsil: Səfdə hansı tərəfdə dayanmağın müstəhəb olması 

 
 إِذَا كُنا:  قَالَ الْبراِء عنِ ، الْبراِء ابنِ عنِ ، عبيد بنِ ثَابِت عن ، مسعرٍ عن ، اِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٨٢٢
 .يمينِه عن أَكُونَ أَنْ أَحببت سلَّمصلَّى اُهللا علَيه و اِهللا رسولِ خلْف صلَّينا

 
822. ...Rəvayət edilir ki, əl-Bəra demişdir: “Biz Allah Elçisinin � arxasında 
namaz qıldıqda mən onun sağ tərəfində olmağı xoşlayardım”. 
 

  التخفيف من اِإلمامِ علَى ما - ٣٥
35-ci fəsil: Namazı yüngülləşdirməkdə imamın boynuna nə düşür? 

 
 صلَّى إِذَا:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي عنِ ، هريرةَ أَبِي عن ، اَألعرجِ عنِ ، الزناد أَبِي عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٨٢٣

كُمداسِ أَحبِالن فِّفخفَإِنَّ ؛ فَلْي يهِمف يمقالس يفعالضو الْكَبِريلَّى فَإِذَا ، وص كُمدأَح فِْسهنلْ لطَوا فَلْياَء مش. 

 
823. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Sizdən 
biriniz camaata namaz qıldırdıqda yüngül namaz qılsın. Həqiqətən, on-
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ların içərisində xəstə, zəif və qoca insanlar var. Tək qıldıqda isə namazı 
istədiyi qədər uzatsın”. 
 

 في صالَةً الناسِ أَخف كَانَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَنَّ ، أَنسٍ عن ، قَتادةَ عن ، عوانةَ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٨٢٤
 .تمامٍ

 
824. ...Ənəs � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � tam şəkildə namazı ən yüngül 
qıldıran idi. 
 

 أَبِي بنِ اِهللا عبد عن ، كَثريٍ بِيأَ بن يحيى حدثَنِي:  قَالَ اَألوزاعي عنِ ، اِهللا عبد حدثَنا:  قَالَ ، نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٨٢٥
 أَنْ كَراهيةَ صالَتي في فَأُوجِز الصبِي بكَاَء فَأَسمع الصالَة في َألقُوم إِني:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي عنِ ، أَبِيه عن ، قَتادةَ
قلَى أَشع هأُم. 

 
825. ...Abdullah ibn Əbu Qatədə atasından � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � 
belə buyurdu: “Mən namaza başladıqda uşaqların ağlamağını eşidirəm. 
Ümmətimə ağır gəlməsindən qorxduğuma görə namazı qısa edirəm”. 
 

  التطْوِيلِ في لِإلمامِ الرخصةُ - ٣٦
36-cı fəsil: İmamın namazı uzun qıldırmasının icazəli olması 

 
 الرحمنِ عبد بن الْحارِثُ أَخبرنِي:  قَالَ ذئْبٍ أَبِي ابنِ عنِ ، الْحارِث بن خالد حدثَنا:  قَالَ ، مسعود بن إِسماعيلُ أَخبرنا - ٨٢٦

، نمِ عالنِ سب دباِهللا ع ، نع دبنِ اِهللا عب رمولُ كَانَ:  قَالَ عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص رأْمي يففخا بِالتنمؤيو افَّاتبِالص. 

 
826. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Ömər � demişdir: “Allah Elçisi � 
bizə namazı yüngülləşdirməyi əmr edər və imam durduqda əs-Saffət surə-
sini oxuyardı”. 
 

  الصالَة في الْعملِ من لِإلمامِ يجوز ما - ٣٧
37-ci fəsil: Namazda imama icazəli olan əməl 

 
 سلَيمٍ بنِ عمرِو عن ، الزبيرِ بنِ اِهللا عبد بنِ عامرِ عن ، سلَيمانَ أَبِي بنِ عثْمانَ عن ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٨٢٧

يقرالز ، نةَ أَبِي عادقَالَ قَت  :تأَيولَ رساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص مؤي اسالن وهلٌ وامةَ حامأُم تاصِ أَبِي بِنلَى الْعع هقاتفَإِذَا ، ع 
كَعا رهعضإِذَا ، وو فَعر نم هودجا سهادأَع. 
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827. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Qatədə � demişdir: “Allah Elçisinin � 
qucağında Umamə bint Əbul-As olduğu halda insanlara namazda imamlıq 
etdiyini gördüm. Ruku etmək istədikdə onu yerə qoyar, səcdədən qalx-
dıqda isə onu qucağına götürərdi”. 
 

  اِإلمامِ مبادرةُ - ٣٨
38-ci fəsil: İmamdan qabaq hərəkət etmək 

 
 أَالَ:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم حمدم قَالَ:  قَالَ هريرةَ أَبِي عن ، زِياد بنِ محمد عن ، حماد حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٨٢٨

 .حمارٍ رأْس رأْسه اللَّه يحولَ أَنْ اِإلمامِ قَبلَ رأْسه يرفَع الَّذي يخشى

 
828. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Muhəmməd � buyur-
du: “İmamdan qabaq başını qaldıran (adam), Allahın onun başını uzun-
qulaq başına çevirməsindən qorxmurmu?!” 
 

 يزِيد بن اِهللا عبد سمعت:  قَالَ إِسحاق أَبِي عن ، شعبةُ أَنبأَنا:  قَالَ علَيةَ ابن حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن يعقُوب أَخبرنا - ٨٢۹
طُبخا:  قَالَ ، يثَنداُء حركَانَ الْبو ركَذُوبٍ غَي  :مهوا أَنا إِذَا كَانلَّوص عولِ مساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص فَعفَر هأْسر نكُوعِ مالر 

 .سجدوا ثُم ، ساجِدا يروه حتى قياما قَاموا

 
829. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Yəzid � xitab edərək dedi: “əl-Bəra - 
o, yalan danışan deyildi - bizə danışdı ki, onlar Allah Elçisi � ilə birlikdə 
namaz qıldıqda başlarını rukudan qaldırıb düz durardılar. Onun səcdə 
etdiyini gördükdən sonra isə səcdə edərdilər”. 
 

 بنِ حطَّانَ عن ، جبيرٍ بنِ يونس عن ، قَتادةَ عن ، سعيد عن ، علَيةَ ابن إِسماعيلُ حدثَنا:  قَالَ ، هشامٍ بن مؤملُ أَخبرنا - ٨٣٠
دبلَّى:  قَالَ اِهللا عا صو بِنى أَبوسا ، مي كَانَ فَلَمف ةدلَ الْقَعخلٌ دجر نمِ مفَقَالَ الْقَو  :ترالَةُ أُقالص بِالْبِر كَاةالزا ، وفَلَم لَّمو سأَب 

 أَنْ خشيت وقَد الَ:  الَقَ.  قُلْتها لَعلَّك ، حطَّانُ يا:  قَالَ.  الْقَوم فَأَرم ؟ الْكَلمةَ هذه الْقَائلُ أَيكُم:  فَقَالَ الْقَومِ علَى أَقْبلَ موسى
 ، فَكَبروا كَبر فَإِذَا ، بِه ليؤتم اِإلمام إِنما:  فَقَالَ وسنتنا صالَتنا يعلِّمنا كَانَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ إِنَّ:  فَقَالَ بِها تبكَعنِي

 اللَّه سمع:  فَقَالَ رفَع وإِذَا ، فَاركَعوا ركَع وإِذَا ، اللَّه يجِبكُم.  آمني:  فَقُولُوا }الضالِّني والَ علَيهِم الْمغضوبِ غَيرِ{:  قَالَ وإِذَا
نمل هدما:  فَقُولُوا.  حنبر لَك دمعِ الْحمسي اللَّه إِذَا ، لَكُمو دجس جوافَاسإِذَا ، دو فَعوا رفَعفَإِنَّ ؛ فَار اماِإلم دجسي لَكُمقَب فَعريو 

لَكُمولُ قَالَ.  قَبساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  :لْكفَت لْكبِت. 

 
830. ...Rəvayət edilir ki, Hittan ibn Abdullah � demişdir: “Əbu Musa 
bizimlə namaz qıldı. Oturduğu halda bir kişi gəlib belə dedi: “Namaz 
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yaxşılıq və zəkatla birlikdə əmr edildi”. Əbu Musa (namazın sonunda) 
salam verdikdən sonra camaata tərəf dönüb dedi: “Bu sözü sizdən 
hansınız dedi?” Camaat susduqda o dedi: “Ey Hittan, bunu sən dedin?” 
Hittan dedi: “Xeyr, mən sənin məni danlamağından qorxdum”. O dedi: 
“Həqiqətən, Allah Elçisi � bizə namazımızı və sünnəmizi öyrədib deyərdi: 
“İmam ona tabe olmaq üçün seçilib. O, təkbir etdikdə siz də təkbir edin. O, 
“Ğayril-məğdu:bi aleyhim valəd-da:lli:n!”1- dedikdə siz “Amin!”2 deyin. 
Allah sizə cavab verər. O, ruku etdikdə siz də ruku edin. O başını qaldırıb: 
“Səmi Alla:hu limən həmidəh” 3  dedikdə siz: “Rabbənə: ləkəl-həmd” 4 - 
deyin. Allah sizi eşidər. O səcdə etdikdə siz də səcdə edin. O (başını 
səcdədən) qaldırdıqda siz də (başınızı səcdədən) qaldırın. Həqiqətən, 
imam sizdən qabaq səcdə edər və sizdən qabaq (başını səcdədən) 
qaldırar”. Allah Elçisi � bu cür dedi”. 
 

٣۹ - وجرلِ خجالر نم الَةامِ صاِإلم اغُهفَرو نم هالَتي صف ةياحالْ نجِدسم  
39-cu fəsil: Kişinin imamla qılınan camaat namazından çıxması və namazı 

məscidin kənarında qılması 
 

 قَالَ جابِرٍ عن ، صالحٍ وأَبِي دثَارٍ بنِ محارِبِ عن ، اَألعمشِ عنِ ، فُضيلٍ ابن حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَى عبد بن واصلُ أَخبرنا - ٨٣١
 ناحية في فَصلَّى الرجلُ فَانصرف ، بِهِم فَطَولَ معاذ خلْف فَصلَّى الْمسجِد فَدخلَ ، الصالَةُ أُقيمت وقَد اَألنصارِ من رجلٌ جاَء: 

جِدسالْم ثُم طَلَقا ، انى فَلَماذٌ قَضعالَةَ ميلَ الصق ا إِنَّ:  لَهلَ فُالَنكَذَا كَذَا فَعاذٌ فَقَالَ ، وعم  :نلَئ تحبنَّ أَصَألذْكُر كولِ ذَلسرل 
:  فَقَالَ إِلَيه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَأَرسلَ ، لَه ذَلك فَذَكَر صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي معاذٌ فَأَتى صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا
 فَدخلْت ، الصالَةُ أُقيمت وقَد فَجِئْت ، النهارِ من ناضحي علَى عملْت ، اِهللا رسولَ يا:  فَقَالَ ؟ صنعت الَّذي علَى حملَك ما

جِدسالْم ، لْتخفَد هعي مال فالَةأَ ، صةَ فَقَروركَذَا كَذَا سلَ وفَطَو ، فْترصفَان تلَّيي فَصف ةياحن جِدسولُ فَقَالَ ، الْمساِهللا ر 
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عانٌ:  صا أَفَتاذُ يعانٌ ؟ ما أَفَتاذُ يعانٌ ؟ ما أَفَتاذُ يع؟ م. 

 
831. ...Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Ənsardan olan bir kişi gəldi. 
Artıq, namaz başlamışdı. O, məscidə daxil olub Muazın arxasında namaz 
qılmağa başladı. Muaz namazı uzatdıqda həmin kişi namazdan çıxıb 

                                                      
1  Tərcüməsi: “...nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların 
yoluna yox!” (əl-Fatihə, 7). 
2 Amin - yəni “Allahım, dualarımı qəbul et!” 
3 Tərcüməsi: Allah Ona həmd edəni eşitdi! 
4 Tərcüməsi: Ey Rəbbimiz, Sənə həmd olsun! 
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məscidin bir tərəfində namazı qıldı, sonra da çıxıb getdi. Muaz namazı 
bitirdikdən sonra ona deyildi: “Filankəs belə-belə etdi”. Muaz dedi: “Səhər 
olduqda mən bunu Allah Elçisinə � deyəcəyəm”. (Səhər olduqda) Muaz 
Allah Elçisinin � yanına gəldi və olanları ona danışdı. Allah Elçisi � həmin 
adamın arxası ilə adam göndərdi. Peyğəmbər � ona dedi: “Bunu etməyə 
səni vadar edən nədir?” Kişi dedi: “Ey Allahın Elçisi, mən gün boyu dəvə 
ilə su daşıyıb işləmişdim. Məscidə gəldikdə namaz artıq başlamışdı. Mən 
məscidə daxil oldum və onunla birlikdə namaza başladım. O isə filan-filan 
surəni oxudu və namazı uzatdı. Mən də namazdan çıxıb məscidin bir 
tərəfində namazımı qıldım”. Allah Elçisi � dedi: “Sən fitnəkarsanmı, ey 
Muaz?! Sən fitnəkarsanmı, ey Muaz?! Sən fitnəkarsanmı, ey Muaz?!” 
  

٤٠ - اممئْتامِ االلِّي بِاِإلمصي اقَاعد  
40-cı fəsil: Oturaraq namaz qılan imama tabe olmaq 

 
 ، فَرسا ركب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ:  مالك بنِ أَنسِ عن ، شهابٍ ابنِ عنِ ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٨٣٢

رِعفَص هنع شحفَج قُّهاَأل شنملَّى ، يالَةً فَصص نم اتلَوالص وهو دا ، قَاعنلَّيفَص اَءهرا وودا ، قُعفَلَم فرصا:  قَالَ انملَ إِنعج 
اماِإلم متؤيل لَّى فَإِذَا ، بِها صملُّوا قَائا فَصاميإِذَا ، قو كَعوا ركَعإِذَا ، فَارقَالَ و  :عمس اللَّه نمل هدما:  فَقُولُوا ، حنبر لَك دمالْح ، 
 .أَجمعونَ جلُوسا فَصلُّوا جالسا صلَّى وإِذَا

 
832. ...Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � ata mindikdə atdan 
yıxılıb sağ tərəfini əzdi. O, namazlarından bir namazı oturaraq qıldı. Biz də 
onun arxasında namazı oturaraq qıldıq. Namazı bitirdikdən sonra dedi: 
“Həqiqətən, imam ona tabe olmaq üçündür. Əgər ayaq üstə qılarsa, siz də 
ayaq üstə qılın! Ruku etdikdə ruku edin! “Səmi Alla:hu limən həmidəh”1- 
dedikdə siz də “Rabbənə: va ləkəl-həmd”2- deyin. Oturaraq namaz qılsa, 
siz də hamınız oturaraq namaz qılın!” 
 

 لَما:  تقَالَ عائشةَ عن ، اَألسود عنِ ، إِبراهيم عن ، اَألعمشِ عنِ ، معاوِيةَ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، الْعالَِء بن محمد أَخبرنا - ٨٣٣
 إِنَّ اِهللا رسولَ يا:  قُلْت:  قَالَت.  بِالناسِ فَلْيصلِّ بكْرٍ أَبا مروا:  فَقَالَ بِالصالَة يؤذنه بِالَلٌ جاَء صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ ثَقُلَ
 فَقُلْت.  بِالناسِ فَلْيصلِّ بكْرٍ أَبا مروا:  فَقَالَ.  عمر أَمرت فَلَو الناس يسمع الَ مقَامك يف يقُوم متى وإِنه أَسيف رجلٌ بكْرٍ أَبا

 فَلَما ، بكْرٍ أَبا فَأَمروا:  قَالَت.  ناسِبِال فَلْيصلِّ بكْرٍ أَبا مروا ، يوسف صواحبات َألنتن إِنكُن:  فَقَالَ لَه فَقَالَت ، لَه قُولي:  لحفْصةَ
                                                      
1
 Tərcüməsi: Allah ona həmd edəni eşitdi! 

2
 Tərcüməsi: Ey Rəbbimiz, Sənə həmd olsun! 
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 في تخطَّان ورِجالَه ، رجلَينِ بين يهادى فَقَام:  قَالَت خفَّةً نفِْسه من صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ وجد الصالَة في دخلَ
.  أَنت كَما قُم أَنْ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ إِلَيه فَأَومأَ ، ليتأَخر فَذَهب حسه بكْرٍ أَبو سمع سجِدالْم دخلَ فَلَما ، اَألرضِ
اَء:  قَالَتولُ فَجساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى صتح قَام نارِ عسكْرٍ أَبِي يب اجسولُ فَكَانَ ، الساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علِّي صصي 

 .هعن اللَّه رضي بكْرٍ أَبِي بِصالَة يقْتدونَ والناس ، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا بِرسولِ بكْرٍ أَبو يقْتدي قَائما بكْرٍ وأَبو ، جالسا بِالناسِ

 
833. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisinin � xəstəliyi 
ağırlaşdıqda Bilal namaza azan verməkdən ötrü onun yanına gəldi. 
Peyğəmbər � ona dedi: “Əbu Bəkrə deyin ki, insanlara namaz qıldırsın”. 
Aişə deyir: “Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi, Əbu Bəkr ürəyiyumşaq 
adamdır. O, sənin yerində dayandıqda (səsini) insanlara eşitdirə bilməyə-
cək. Ömərə əmr etsən (daha yaxşı olar)”. Peyğəmbər � dedi: “Əbu Bəkrə 
deyin ki, insanlara namaz qıldırsın”. Mən Həfsəyə dedim: “Ona sən de!” 
O, bunu Peyğəmbərə � dedikdə Peyğəmbər � dedi: “Siz Yusufun 
qadınları kimisiniz. Əbu Bəkrə deyin ki, insanlara namaz qıldırsın”. Aişə 
dedi: “Əbu Bəkrə deyin”. Onlar namaza başladıqda Allah Elçisi � özündə 
bir yüngüllük hiss etdi. Peyğəmbər � qalxdı və onu iki kişi aparırdı. Onun 
ayaqları yerlə sürünürdü. Məscidə daxil olduqda Əbu Bəkr onları eşitdi və 
arxaya çəkilməyə başladı. Allah Elçisi � ona yerində qalması üçün işarə 
etdi. Allah Elçisi � gəlib Əbu Bəkrin sol tərəfində oturdu. Allah Elçisi � 
insanlara oturaraq namaz qıldırdı. Əbu Bəkr də ayaq üstə namazda Allah 
Elçisinə � tabeçilik edirdi. İnsanlar da Əbu Bəkrə tabeçilik edirdilər”. 
 

 أَبِي بنِ موسى عن ، زائدةُ ناحدثَ:  قَالَ ، مهدي بن الرحمنِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، الْعنبرِي الْعظيمِ عبد بن الْعباس أَخبرنا - ٨٣٤
 ؟ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ مرضِ عن تحدثينِي أَالَ:  فَقُلْت عائشةَ علَى دخلْت:  قَالَ اِهللا عبد بنِ اِهللا عبيد عن ، عائشةَ
ا:  قَالَتولُ ثَقُلَ لَمسلَّ اِهللا رصلَّمسو هلَيلَّى:  فَقَالَ ى اُهللا عأَص اسا ؟ النالَ:  فَقُلْن  .مهو كونرظتنا يولَ يسوا:  فَقَالَ.  اِهللا رعض 

 يا ينتظرونك هم.  الَ:  قُلْنا ؟ الناس أَصلَّى:  فَقَالَ أَفَاق ثُم ، علَيه فَأُغْمي لينوَء ذَهب ثُم ، فَاغْتسلَ ، فَفَعلْنا الْمخضبِ في ماًء لي
 قَوله مثْلَ الثَّالثَة في قَالَ ثُم ، علَيه أُغْمي ثُم ، لينوَء ذَهب ثُم ، فَاغْتسلَ فَفَعلْنا.  الْمخضبِ في ماًء لي ضعوا:  فَقَالَ.  اِهللا رسولَ
قَالَت : اسالنو كُوفي عف جِدسونَ الْمرظتنولَ يساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص الَةصاء لشلَ ، الْعسولُ فَأَرساِهللا ر  هلَيلَّى اُهللا عص
لَّمسكْرٍ أَبِي إِلَى ولِّ أَنْ باسِ صبِالن ، اَءهولُ فَجسإِنَّ:  فَقَالَ الر ولَراِهللا س لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص كرأْمأَنْ ي لِّيصاسِ تكَانَ ، بِالنو 

صلَّى  اِهللا رسولَ إِنَّ ثُم ، اَأليام تلْك بكْرٍ أَبو بِهِم فَصلَّى بِذَلك أَحق أَنت:  فَقَالَ.  بِالناسِ صلِّ عمر يا:  فَقَالَ رقيقًا رجالً بكْرٍ أَبو
لَّمسو هلَياُهللا ع دجو نم فِْسهفَّةً ناَء ، خى فَجادهي نينِ بلَيجا رمهدأَح اسبالْع الَةصرِ لا ، الظُّهفَلَم آهو ركْرٍ أَبب بذَه رأَختيل ، 

 يصلُّونَ والناس قَائما يصلِّي بكْرٍ أَبو فَجعلَ ، جنبِه إِلَى فَأَجلَساه وأَمرهما يتأَخر الَ أَنْ علَيه وسلَّم صلَّى اُهللا اِهللا رسولُ إِلَيه فَأَومأَ
الَةكْرٍ أَبِي بِصولُ بسراِهللا و لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علِّي صصا يدقَاع لْتخلَى فَدع اسٍ نِاببع أَالَ:  فَقُلْت رِضأَع كلَيا عنِي مثَتدةُ حشائع 
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نضِ عرولِ مساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ص  :معن  .هثْتدا,  فَحفَم كَرأَن هنئًا ميش رغَي هقَالَ أَن  :تمأَس لَ لَكجي الركَانَ الَّذ 
عاسِ مب؟ الْع قَالَ.  الَ:  قُلْت  :وه يلع مكَر اللَّه ههجو. 

 
834. ...Rəvayət edilir ki, Ubeydullah ibn Abdullah � demişdir: “Aişənin 
yanına gəlib dedim: “Bizə Allah Elçisinin � xəstəliyi haqda danışa bilər-
sənmi?” O dedi: “Allah Elçisinin � xəstəliyi ağırlaşdıqda dedi: “İnsanlar 
namaz qıldımı?” Biz dedik: “Xeyr, onlar səni gözləyirlər, ey Allahın 
Elçisi!” O dedi: “Mənə bir ləyəndə su gətirin”. Biz də gətirdik. O, dəstəmaz 
aldı, sonra ayağa qalxmaq istədikdə özündən getdi. Sonra ayılıb dedi: 
“İnsanlar namaz qıldımı?” Biz dedik: “Xeyr, onlar səni gözləyirlər, ey 
Allahın Elçisi!” O dedi: “Mənə bir ləyəndə su gətirin”. Biz də gətirdik. O, 
dəstəmaz aldı, sonra qaxmaq istədikdə yenə özündən getdi. Sonra üçüncü 
dəfə bunu dedi. İnsanlar İşa namazını qılmaq üçün məsciddə Allah Elçisini 
� gözləyirdilər. Sonra Allah Elçisi � insanlara namaz qıldırmaq üçün Əbu 
Bəkrin yanına adam göndərdi. Adam onun yanına gəlib dedi: “Allah Elçisi 
sənə əmr edir ki, insanlara namaz qıldırasan”. Əbu Bəkr yumşaq qəlbli 
insan idi. O dedi: “Ey Ömər, insanlara namaz qıldır!” O dedi: “Sən buna 
daha layiqsən”. Əbu Bəkr bu günlərdə insanlara namaz qıldırdı. Allah 
Elçisi � özündə yüngüllük hiss etdikdə, iki kişi onun (qollarına girərək) 
Zöhr namazına gətirdilər. Onlardan biri Abbas idi. Əbu Bəkr (camaata 
namaz qıldırarkən) onu gördükdə arxaya çəkilmək istədi. Allah Elçisi � 
ona geriyə çəkilməməsi üçün işarə etdi. Allah Elçisi � onu gətirən iki 
kişiyə onu Əbu Bəkrin yanında oturtmalarını əmr etdi. Əbu Bəkr namaz 
qıldırdı. İnsanlar Əbu Bəkr kimi ayaq üstə namaz qılırdılar, Allah Elçisi � 
isə namazı oturaraq qıldı”. Ravi deyir: “Mən İbn Abbasın yanına gəlib 
dedim: “Mən sənə Aişənin Allah Elçisinin � xəstəliyi haqda danışdığı 
hədisi deyimmi?” O: “Bəli”- dedi. Mən bunu ona danışdıqda ondan heç bir 
şey inkar etmədi. Yalnız dedi: “O, sənə Allah Elçisini � Abbas ilə gətirən 
adamın adını çəkdimi?” Mən: “Xeyr”- dedim. O dedi: “Həmin adam Əli 
idi. Allah onun üzünü kəramətli etsin”. 
 

٤١ - الَفتاخ ةامِ نِيومِ اِإلمأْمالْمو  
41-ci fəsil: İmamla ona tabe olanın niyyətinin fərqli olması 

 



نني سائسالن                                                                                                               ةاماِإلم ابتك 

318 
 

 مع يصلِّي معاذٌ كَانَ:  يقُولُ اِهللا عبد بن جابِر سمعت:  قَالَ عمرٍو عن ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، منصورٍ بن محمد أَخبرنا - ٨٣٥
بِيالن هلَيلَّى اُهللا عص لَّمسو ، ثُم جِعرإِلَى ي همقَو مهمؤي ، رفَأَخ ذَات لَةالَةَ لَيلَّى ، الصصو عم بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ، ثُم عجر 
 ما واللَّه:  فَقَالَ.  فُالَنُ يا نافَقْت:  فَقَالُوا خرج ثُم ، فَصلَّى تأَخر قَومِالْ من رجلٌ سمع فَلَما ، الْبقَرة سورةَ فَقَرأَ يؤمهم قَومه إِلَى

افَقْتن نيلَآتو بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص هبِرى ، فَأُخفَأَت بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا:  فَقَالَ صولَ يساذًا إِنَّ ، اِهللا رعلِّي مصي كعم ثُم 
 ، فَصلَّيت تأَخرت ذَلك سمعت فَلَما الْبقَرة بِسورة فَاستفْتح فَأَمنا رجع ثُم معك فَصلَّى الْبارِحةَ الصالَةَ أَخرت وإِنك ، فَيؤمنا يأْتينا
 وسورة كَذَا بِسورة اقْرأْ ، أَنت أَفَتانٌ معاذُ يا:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي لَه فَقَالَ ، بِأَيدينا نعملُ نواضح أَصحاب ننح وإِنما
 .كَذَا

 
835. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah � belə demişdir: “Muaz 
Peyğəmbərlə � namaz qıldıqdan sonra öz tayfasının yanına gedər və 
onlara namazda imamlıq edərdi. Bir gecə namazın vaxtı girdi və Muaz 
Peyğəmbərlə � birlikdə namaz qıldı. Sonra öz tayfasının yanına qayıdıb 
namazda onlara imamlıq edərək “əl-Bəqərə” surəsini oxumağa başladı. 
Toplumdan olan bir kişi namazın uzun olmasına görə namazdan çıxdı və 
qırağa çəkilib namazı tək qıldı. Ona dedilər: “Sən münafiq oldun, ey 
filankəs!” O dedi: “Allaha and olsun ki, mən münafiq olmadım!” Onlar 
dedilər: “Biz Peyğəmbərin � yanına gedib bunları ona deyəcəyik”. O, 
Peyğəmbərin � yanına gedib dedi: “Ey Allahın Elçisi! Həqiqətən, Muaz 
səninlə namaz qıldıqdan sonra bizim yanımıza gəlib bizə imamlıq edir. 
Sən keçən gecə namazı gecikdirdikdə o, səninlə birlikdə namaz qıldı. Sonra 
qayıdıb bizə imamlıq etdi və “əl-Bəqərə” surəsini oxumağa başladı. Bunu 
eşitdikdə çəkilib namazı tək qıldım. Biz əllərimizlə su daşıyan adamlarıq 
və işlərimizi əllərimizlə görürük”. Peyğəmbər � Muaza dedi: “Ey Muaz, 
sən fitnəkarsan?! Filan surələri (qısa surələri) oxu!”  
 

:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي عنِ ، بكْرةَ أَبِي عن ، الْحسنِ عنِ ، أَشعثَ عن ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ٨٣٦
هلَّى أَنالَةَ صص فولَّى ، الْخفَص ينبِالَّذ لْفَهنِ خيتكْعر ينبِالَّذوا واؤنِ جيتكْعر ، تفَكَان بِيلنل لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا صعبالَِء أَرؤهلو 

 .ركْعتينِ ركْعتينِ

 
836. ...Əbu Bəkrə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: 
“Peyğəmbər � qorxu namazını arxasında olanlarla birlikdə iki rükət qıldı. 
(Onlardan sonra) gələnlərlə də iki rükət qıldı. Peyğəmbər � dörd rükət, 
camaatdan hər dəstə isə iki rükət qılmış oldu”. 
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  الْجماعة فَضلُ - ٤٢
42-ci fəsil: Camaat namazının fəziləti 

 
 علَى تفْضلُ الْجماعة صالَةُ:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ عمر ابنِ عنِ ، نافعٍ عن ، كمال عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٨٣٧
الَةعٍ الْفَذِّ صببِس رِينشعةً وجرد. 

 
837. ...İbn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Camaat 
namazı tək qılınan namazdan iyirmi yeddi dərəcə üstündür”. 
 

 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ هريرةَ أَبِي عن ، الْمسيبِ بنِ سعيد عن ، شهابٍ ابنِ عنِ ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٨٣٨
 .جزًءا وعشرِين خمسا وحده أَحدكُم صالَة من أَفْضلُ اعةالْجم صالَةُ:  قَالَ

 
838. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Camaat namazı birinizin tək qıldığı namazdan iyirmi beş dəfə üstündür”. 
 

 ، محمد بن الْقَاسم حدثَنِي:  قَالَ عمارٍ بنِ الرحمنِ عبد عن ، سعيد بن يحيى حدثَنا:  قَالَ ، سعيد نب اِهللا عبيد أَخبرنا - ٨٣۹
نةَ عشائنِ ، عع بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عالَةُ:  قَالَ صص ةاعمالْج زِيدلَى تع الَةا الْفَذِّ صسمخ رِينشعةً وجرد. 

 
839. ...Aişə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Camaatla 
qılınan namaz tək qılanan namazdan iyirmi beş dərəcə üstündür”. 
 

  ثَالَثَةً كَانوا إِذَا الْجماعةُ - ٤٣
43-cü fəsil: Üç nəfərin camaat namazı 

 
صلَّى اُهللا علَيه  اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ سعيد أَبِي عن ، نضرةَ أَبِي عن ، قَتادةَ عن ، عوانةَ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٨٤٠
لَّمسوا إِذَا:  وثَالَثَةً كَان مهمؤفَلْي مهدأَح مقُّهأَحبِاِإل وةامم مهؤأَقْر. 

 
840. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Səid � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyur-
du: “Üç nəfər olduqda onlardan biri imamlıq etsin. İmamlığa daha haqlı 
olan Qurandan daha çox biləndir”. 
 

  وامرأَةٌ وصبِي رجلٌ:  ثَالَثَةً كَانوا إِذَا الْجماعةُ - ٤٤
44-cü fəsil: Üç nəfərin - kişi, uşaq və qadının camaat namazı 
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 لعبد مولًى قَزعةَ أَنَّ ، زِياد أَخبرنِي:  جريجٍ ابن:  قَالَ حجاج حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بنِ إِسماعيلَ بن محمد أَخبرنا - ٨٤١
 وأَنا ، معنا تصلِّي خلْفَنا وعائشةُ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي جنبِ إِلَى صلَّيت:  عباسٍ ابن قَالَ:  قَالَ عكْرِمةَ سمع أَنه أَخبره الْقَيسِ

 .معه يأُصلِّ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي جنبِ إِلَى

 
841. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Mən Peyğəmbərin � 
böyür tərəfində duraraq namaz qılırdım. Aişə də bizim arxamızda namaz 
qılırdı. Mən Peyğəmbərin � böyür tərəfində onunla birlikdə namaz 
qılırdım”. 
 

  اثْنينِ واكَان إِذَا الْجماعةُ - ٤٥
45-ci fəsil: İki nəfərin camaat namazı 

 
 صلَّيت:  قَالَ عباسٍ ابنِ عن ، عطَاٍء عن ، سلَيمانَ أَبِي بنِ الْملك عبد عن ، اِهللا عبد حدثَنا:  قَالَ ، نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٨٤٢

عولِ مسلَّى ا اِهللا رصلَّمسو هلَيُهللا ع ، تفَقُم نع ارِهسذَنِي يفَأَخ هدى بِيرسنِي الْيفَأَقَام نع ينِهمي. 

 
842. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Mən Allah Elçisi � ilə 
birlikdə namaz qılarkən onun sol tərəfində durmuşdum. O isə sol əli ilə 
məni sağ tərəfinə keçirtdi”. 
  

 بنِ اِهللا عبد عن ، أَخبرهم أَنه إِسحاق أَبِي عن ، شعبةَ عن ، الْحارِث بن خالد حدثَنا:  قَالَ ، مسعود بن إِسماعيلُ أَخبرنا - ٨٤٣
 صلَّى:  يقُولُ كَعبٍ بن أُبي سمعت:  قَالَ - أَبِيه ومن منه سمعته وقَد:  إِسحاق أَبو وقَالَ:  شعبةُ قَالَ -  أَبِيه عن ، بصريٍ أَبِي

 إِنَّ:  قَالَ.  الَ:  قَالُوا ؟ فَفُالَنٌ:  قَالَ.  الَ:  قَالُوا ؟ الصالَةَ فُالَنٌ أَشهِد:  فَقَالَ الصبحِ صالَةَ يوما صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ
 صف مثْلِ علَى اَألولُ والصف ، حبوا ولَو َألتوهما فيهِما ما يعلَمونَ ولَو ، الْمنافقني علَى الصالَة أَثْقَلِ من الصالَتينِ هاتينِ

كَةالَئالْم لَوونَ ولَمعفَ تهيلَتض وهمتردتالَةُ ، الَبصلِ وجالر علِ مجكَى الرأَز نم هالَتص هدحالَةُ ، وصلِ وجالر عنِ ملَيجكَى الرأَز 
نم هالَتص علِ مجا ، الرموا وكَان أَكْثَر وفَه باِهللا إِلَى أَح زلَّ عجو. 

 
843. ..Rəvayət edilir ki, Ubey ibn Kəb � demişdir: “Bir gün Allah Elçisi � 
Sübh namazını qıldı və dedi: “Filankəs namazda idimi?” Onlar dedilər: 
“Xeyr!” O dedi: “Bəs, filankəs?” Onlar dedilər: “Xeyr!” O dedi: “Bu iki 
namaz münafiqlərə ən ağır gələn namazlardır. Əgər onlar bunda nə 
savablar olduğunu bilsəydilər, iməkləyərək də olsa, mütləq (namaz üçün 
məscidə) gələrdilər. Birinci səf mələklərin səfi kimidir. Əgər siz onun 
fəzilətini bilsəydiniz, bunun üçün mütləq yarışardınız. Kişinin başqa birisi 
ilə birlikdə namaz qılması tək namaz qılmasından daha xeyirlidir. Kişinin 
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başqa iki kişi ilə namaz qılması iki nəfərin namaz qılmasından daha 
xeyirlidir. (Namaz qılanların sayı) nə qədər çox olsa, bu, Allaha � daha 
sevimli olar”. 
 

  للنافلَة الْجماعةُ - ٤٦
46-cı fəsil: Camaatla nafilə namazını qılmaq 

 
 أَنه مالك بنِ عتبانَ عن ، محمود عن ، الزهرِي عنِ ، معمر حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَى عبد أَنبأَنا:  قَالَ علي بن نصر أَخبرنا - ٨٤٤

 فَقَالَ ، مسجِدا أَتخذُه بيتي من مكَان في فَتصلِّي تأْتينِي أَنْ فَأُحب قَومي مسجِد وبين بينِي تحولُلَ السيولَ إِنَّ اِهللا رسولَ يا:  قَالَ
 من ناحية إِلَى فَأَشرت ، ؟ ترِيد أَين:  قَالَ لَّمصلَّى اُهللا علَيه وس اِهللا رسولُ دخلَ فَلَما.  سنفْعلُ:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ
تيالْب ، ولُ فَقَامساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا صفَفْنفَص لْفَهلَّى خا فَصنِ بِنيتكْعر 

 
844. ...Rəvayət edilir ki, İtban ibn Malik � Allah Elçisinə � dedi: “Ey 
Allahın Elçisi! Mənimlə tayfamın məscidinin arasından sel axır. Mən 
istəyirəm ki, sən gəlib mənim evimdə bir yerdə namaz qılasan və mən də 
həmin yeri namazgah edim”. Allah Elçisi �: “İstədiyini edərik!”- dedi. 
Sonra Allah Elçisi � onun yanına gəlib dedi: “Mənim harada namaz 
qılmağımı istəyirsən?” Mən də evimin bir hissəsini ona göstərdim. Allah 
Elçisi � qalxdı, biz də onun arxasında səflərimizi düzəltdik. O, bizimlə iki 
rükət namaz qıldı”. 
 

  الصالَة من للْفَائت الْجماعةُ - ٤٧
47-ci fəsil: Namazı ötürənin namazı camaatla qılması 

 
 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ علَينا أَقْبلَ:  قَالَ أَنسٍ عن ، حميد عن ، إِسماعيلُ أَنبأَنا:  قَالَ ، حجرٍ بن علي أَنبأَنا - ٨٤٥

هِهجبِو نيح إِلَى قَام الَةلَ الصأَنْ قَب ركَبوا:  فَقَالَ ييمأَق فُوفَكُموا صاصرتي ؛ وفَإِن اكُمأَر ناِء مررِي وظَه. 

 
845. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Allah Elçisi � namaza qalxdıq-
da təkbir etməmişdən qabaq bizə tərəf çevrildi və dedi: “Səflərinizi düz və 
sıx tutun! Həqiqətən, mən sizi arxada görürəm”. 
 

 عن ، قَتادةَ أَبِي بنِ اِهللا عبد عن ، حصينٍ عن ، الْقَاسمِ بن عبثَر واسمه زبيد أَبو حدثَنا:  قَالَ ، السرِي بن هناد أَخبرنا - ٨٤٦
ا:  قَالَ أَبِيهكُن عو مساِهللا لِر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ إِذْ ص ضعمِ بالْقَو  :لَو تسرا عا بِنولَ يسي:  قَالَ ، اِهللا رإِن افوا أَنْ أَخامنت 
صلَّى اُهللا علَيه  اِهللا رسولُ فَاستيقَظَ ، راحلَته إِلَى ظَهره بِالَلٌ وأَسند فَناموا فَاضطَجعوا ، أَحفَظُكُم أَنا:  بِالَلٌ قَالَ.  الصالَة عنِ



نني سائسالن                                                                                                               ةاماِإلم ابتك 

322 
 

لَّمسو قَدو طَلَع اجِبسِ حما:  فَقَالَ الشبِالَلُ ي نا أَيم ا:  قَالَ ؟ قُلْتم تيأُلْق لَيةٌ عموا نثْلُهولُ قَالَ.  قَطُّ مسلَّى اُهللا  اِهللا رص
و هلَيعلَّمإِنَّ:  س اللَّه زلَّ عجو ضقَب كُماحوأَر نياَء حا شهدفَر نياَء حش ، ا قُمبِالَلُ ي نفَآذ اسالن الَةبِالص  .فَأَذَّنَ بِالَلٌ فَقَام 

 بِهِم فَصلَّى قَام ثُم ، الشمس ارتفَعت حني يعنِي فَتوضئُوا

 
846. ...Abdullah ibn Əbu Qatədə atasının � belə dediyini rəvayət edir: “Biz 
Allah Elçisi � ilə birlikdə idik. Bu vaxt bəziləri dedilər: “Bir istirahət 
etsəydik, ey Allahın Elçisi!” O dedi: “Sizin namaza yatıb qalmanızdan 
qorxuram”. Bilal dedi: “Mən sizi oyadaram”. Onlar uzanıb yatdılar, Bilal 
da öz miniyinin yəhərinə söykəndi. Allah Elçisi � oyandıqda artıq, günəş 
çıxmışdı. O dedi: “Ey Bilal, sənin bizi oyatmağın haqda verdiyin söz 
hanı?” Bilal dedi: ”Bundan qabaq heç vaxt belə yuxuya getməmişdim”. 
Allah Elçisi � dedi: “Həqiqətən, Allah � sizin ruhlarınızı aldı və istədiyi 
vaxt da qaytardı. Qalx, ey Bilal! İnsanlara namaz üçün azan ver!” Bilal 
qalxıb azan verdi. Onlar günəş çıxandan sonra dəstəmaz aldılar. Sonra 
birlikdə namaz qıldılar”. 
. 

٤٨ - يددشي التف كرت ةاعمالْج  
48-ci fəsil: Camaat namazını tərk etməyin şiddətli şəkildə qınanması 

 
 ، الْكَالَعي شٍحبي بن السائب حدثَنا:  قَالَ ، قُدامةَ بنِ زائدةَ عن ، الْمبارك بن اِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٨٤٧

نانَ عدعنِ مةَ أَبِي بطَلْح رِيمعي قَالَ:  قَالَ الْيو لاِء أَبدرالد  :نأَي ككَنس؟ م ي:  قُلْتف ةيقَر نيود صمو فَقَالَ ، حاِء أَبدرالد  :
تعمولَ سساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُ صا:  ولُيم نم ي ثَالَثَةف ةيالَ قَروٍ ودالَ ب قَامت يهِمالَةُ فإِالَّ الص ذَ قَدوحتاس هِملَيطَانُ عيالش 

، كُملَيفَع ةاعما ؛ بِالْجمأْكُلُ فَإِني ةَ الذِّئْبيقَالَ الْقَاص بائنِي:  السعي ةاعمبِالْج اعمي ةَالْجف الَةالص. 

 
847. ...Rəvayət edilir ki, Mə'dən ibn Əbu Talha əl-Yə'muri � demişdir: 
“Əbud-Dərdə mənə dedi: “Sənin yaşadığın yer hardadır?” Mən dedim: 
“Duveyn Hims kəndindən”. Əbud-Dərdə dedi: “Mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitdim: “Əgər bir kənddə və vadidə üç nəfər olsa və 
camaat namazı qılmasalar, şeytan onların üzərinə hakim olar. Sizə camaat 
(olmağı) əmr edirəm! Həqiqətən, sürüdən ayrılan qoyunu canavar yeyər 
(şeytan da camaatdan ayrılanı məhv edər)”. Hədisin ravilərindən biri olan 
əs-Saib dedi: “Camaat olmaq”, yəni namazda camaat olmaq”. 
 
. 
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٤۹ - يددشي التف لُّفخنِ التع ةاعمالْج  
49-cu fəsil: Camaatdan kənarda qalmağın şiddətli şəkildə qınanması 

 
:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، هريرةَ أَبِي عن ، عرجِاَأل عنِ ، الزناد أَبِي عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٨٤٨
 إِلَى أُخالف ثُم ، الناس فَيؤم رجالً آمر ثُم ، لَها فَيؤذَّنَ بِالصالَة آمر ثُم ، فَيحطَب بِحطَبٍ آمر أَنْ هممت لَقَد بِيده نفِْسي والَّذي
 .الْعشاء لَشهِد حسنتينِ مرماتينِ أَو سمينا عظْما يجِد أَنه أَحدهم يعلَم لَو بِيده نفِْسي والَّذي ، بيوتهم علَيهِم فَأُحرق رِجالٍ

 
848. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Canım 
Əlində Olana and olsun ki, artıq, mən odun toplamağı əmr etməyi, sonra 
da namaz üçün azan verilməsini istədim. Sonra bir kişiyə əmr edim ki, 
insanlara namaz qıldırsın, mən isə namaza gəlməyənlərin evlərini yan-
dırım. Canım Əlində Olana and olsun ki, əgər onlardan biri onlar üçün 
yağlı bir pay olmasını və ya onlar üçün iki dənə gözəl oxun olmasını 
bilsəydi, İşa namazına mütləq gələrdi”. 
 

  بِهِن ينادى حيثُ الصلَوات علَى الْمحافَظَةُ - ٥٠
50-ci fəsil: Azan verildiyi təqdirdə namazlara davamiyyətli olmaq 

 
 عن ، اَألحوصِ أَبِي عن ، اَألقْمرِ بنِ علي عن ، الْمسعودي عنِ ، الْمبارك بن اِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٨٤۹
دباِهللا ع ، هقُولُ كَانَ أَني  :نم هرلْقَى أَنْ سي اللَّه زلَّ عجا وا غَدملسظْ مافحلَى فَلْيالَِء عؤه اتلَوسِ الصمثُ الْخيى حادني بِهِن ، 
 مسجِد لَه إِالَّ أَحدا منكُم أَحسب الَ وإِني ، هدىالْ سننِ من وإِنهن الْهدى سنن صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم لنبِيه شرع وجلَّ عز اللَّه فَإِنَّ

 عبد من وما ، لَضلَلْتم نبِيكُم سنةَ تركْتم ولَو نبِيكُم سنةَ لَتركْتم مساجِدكُم وتركْتم بيوتكُم في صلَّيتم فَلَو ، بيته في فيه يصلِّي
 درجةً بِها لَه يرفَع أَو حسنةً يخطُوها خطْوة بِكُلِّ لَه وجلَّ عز اللَّه كَتب إِالَّ صالَة إِلَى يمشي ثُم ، الْوضوَء فَيحِسن يتوضأُ مسلمٍ

أَو كَفِّري هنا عيئَةً بِهطخ ، لَقَدا ونتأَير نقَارِب نيطَا بالْخ لَقَدا ونتأَيا رمو لَّفختا يهنإِالَّ ع قافنم لُومعم نِفَاقُه ، لَقَدو تأَيلَ رجالر 
 .الصف في يقَام حتى الرجلَينِ بين يهادى

 
849. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah � demişdir: “Kim müsəlman olaraq 
Allahla � qarşılaşmaq istəyirsə, azan verilərək çağırıldığı bu beş vaxt 
namazı qorusun. Həqiqətən, Allah � Peyğəmbərinə � doğru yolu göstər-
mişdir. Bu namazlar da doğru yoldandır. Mən hesab edirəm ki, sizin hər 
birinizin öz evində namaz qılacağı yeri var. Əgər siz öz evlərinizdə 
namazları qılıb məscidləri tərk etsəniz, öz Peyğəmbərinizin � yolunu tərk 
etmiş olarsınız. Əgər bu yolu tərk etsəniz, mütləq azarsınız. Elə müsəlman 
bəndə yoxdur ki, dəstəmaz alsın və bu dəstəmazı gözəl şəkildə etsin, sonra 
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namaz qılmaq üçün (məscidə) getsin, Allah � onun atdığı hər addımına 
görə bir savab yazmasın və ya onun dərəcəsini yüksəltməsin və ya (bu 
addımları) onun günahlarına kəffarə etməsin. Artıq, mən sizin namaza 
gedərkən addımlarınızı qısa (şəkildə yan-yana) atdığınızı gördüm. Namaz-
dan ancaq münafiqliyi məlum olan şəxs geri qalar. Mən bir kişinin iki 
nəfərin çiyinlərindən tutaraq namaza gəlib səfə qoşulduğunu görürdüm”. 
 

 يزِيد عمه عن ، اَألصم بنِ اِهللا عبد بن اِهللا عبيد حدثَنا:  قَالَ ، وِيةَمعا بن مروانُ حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٨٥٠
 ، الصالَة إِلَى دنِييقُو قَائد لي لَيس إِنه:  فَقَالَ ، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ إِلَى أَعمى جاَء:  قَالَ هريرةَ أَبِي عن ، اَألصم بنِ

أَلَهأَنْ فَس صخري أَنْ لَه لِّيصي يف هتينَ ، بفَأَذ ا ، لَهلَّى فَلَمو اهعقَالَ د لَه  :عمساَء أَتدالن الَةقَالَ ؟ بِالص  :معقَالَ.  ن  :فَأَجِب. 

 
850. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Bir kor adam Allah 
Elçisinin � yanına gəlib dedi: “Həqiqətən, məni məscidə gətirəcək adamım 
yoxdur”. O, namazı öz evində qılmaq üçün izn istədi. Allah Elçisi � də ona 
icazə verdi. Kişi çevrilib getdikdə Allah Elçisi � onu çağırıb dedi: “Sən 
namaz üçün verilən azanı eşidirsən?” O: “Bəli”- dedi. Allah Elçisi � dedi: 
“Onda (azana) cavab ver (yəni namazı məsciddə camaatla qıl)”. 
 

 بنِ محمد بن اِهللا عبد وأَخبرنِي) ح( سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، أَبِي حدثَنا:  قَالَ ، الزرقَاِء أَبِي بنِ زيد بن هارونُ أَخبرنا - ۸٥١
اقحا:  قَالَ ، إِسثَندح مقَاس نب زِيدا:  قَالَ ، يثَندانُ حفْيس ، نع دبنِ عمحنِ الرابِسٍ بع ، نع دبنِ عمحنِ الرلَى أَبِي بلَي ، نع 

 ؟ الْفَالَحِ علَى حي الصالَة علَى حي تسمع هلْ:  قَالَ.  والسباعِ الْهوام كَثريةُ الْمدينةَ إِنَّ ، اِهللا رسولَ يا:  لَقَا أَنه ، مكْتومٍ أُم ابنِ
 .لَه يرخص ولَم.  هالً فَحي:  قَالَ.  نعم:  قَالَ

 
851. ...Rəvayət edilir ki, (kor olan səhabə) İbn Ummu Məktum � demişdir: 
“Ey Allahın Elçisi, həqiqətən, Mədinədə çoxlu həşəratlar və yırtıcı böcəklər 
var”. Allah Elçisi � dedi: “Sən (azanın) “Həyyə aləs-saləh, həyyə aləl-
fələh”1 sözlərini eşidirsənmi?” O: “Bəli”- dedi. Allah Elçisi �: “Onda bu 
çağırışa yetiş”- buyuraraq ona namazları evdə qılmağa icazə vermədi”. 
 

٥١ - ذْري الْعف كرت ةاعمالْج  
51-ci fəsil: Camaat namazını üzrlü halda tərk etmək 

 

                                                      
1 Tərcüməsi: Namaza tələsin! Xilas olmağa tələsin! 



Sunən ən-Nəsəi                                                                                    İmamlıq kitabı 

325 
 

 يوما الصالَةُ فَحضرت أَصحابه يؤم كَانَ أَرقَم بن اِهللا عبد أَنْ ، أَبِيه عن ، عروةَ بنِ هشامِ عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٨٥٢
بفَذَه هتاجحل ، ثُم عجفَقَالَ ر  :تعمولَ سساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ صإِذَا:  ي دجو كُمدطَ أَحائأْ الْغدبفَلْي لَ بِها قَبالَةلص. 

 
852. ...Hişam ibn Urva atasından � rəvayət edir ki, Abdullah ibn Ərqam 
öz dostlarına imamlıq edərdi. Bir gün namazın vaxtı idi. O, təbii ehtiyac-
larını ödəmək üçün getdi, sonra qayıdıb dedi: “Mən Allah Elçisinin � belə 
buyurduğunu eşitdim: “Sizdən biriniz təbii ehtiyacını ödəmək istədikdə 
təbii ehtiyacını namazdan qabaq ödəsin”. 
 

 إِذَا:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ أَنسٍ عن ، الزهرِي عنِ ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، منصورٍ بن محمد أَخبرنا - ٨٥٣
رضاء حشالْع تيمأُقالَةُ ووا الصؤداء فَابشبِالْع. 

 
853. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Yemək gətirildikdə və iqamə verildikdə əvvəlcə yemək yeyin!” 
 

 قَالَ أَبِيه عن ، الْمليحِ أَبِي عن ، قَتادةَ عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، جعفَرٍ بن محمد حدثَنا:  قَالَ ، الْمثَنى بن محمد أَخبرنا - ٨٥٤
 في صلُّوا أَنْ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ منادي فَنادى ، مطَر فَأَصابنا بِحنينٍ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ مع كُنا: 

كُمالرِح. 

 
854. ...Əbu Məlih atasının � belə dediyini rəvayət edir: “Biz Allah Elçisi � 
ilə birlikdə Huneyndə idik. Güclü yağış yağmışdı. Ona görə də Allah 
Elçisinin � carçısı hər kəsin öz miniyində namaz qılmasını nida etdi”. 
  

٥٢ - دح اكرإِد ةاعمالْج  
52-ci fəsil: Camaata yetişməyin həddi 

 
 عن ، الْفهرِي علي بنِ محصنِ عن ، طَحالََء ابنِ عن ، محمد بن الْعزِيزِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٨٥٥
فونِ عب ارِثالْح ، نةَ أَبِي عريره ، نولِ عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ، ص  :نأَ مضوت نسوَء فَأَحضالْو ، ثُم جرا خدامع 

 .شيئًا أُجورِهم من ذَلك ينقُص والَ حضرها من أَجرِ مثْلَ لَه اللَّه كَتب صلَّوا قَد الناس فَوجد الْمسجِد إِلَى

 
855. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Kim 
gözəl şəkildə dəstəmaz alsa, sonra məscidi qəsd edərək (evindən) çıxsa və 
məscidə çatdıqda insanların artıq, namaz qılıb qurtardıqlarını görsə, Allah 
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namazda iştirak edənlərin mükafatından heç nə əskiltmədən ona da 
eynisini yazar”. 
 

 أَنَّ ، حدثَه الْقُرشي اِهللا عبد بن مالْحكي أَنَّ ، الْحارِث بن عمرو أَخبرنِي:  قَالَ وهبٍ ابنِ عن ، داود بن سلَيمانُ أَخبرنا - ٨٥٦
عافن نرٍ بيبج ، دبعاِهللا و نةَ أَبِي بلَمس ثَاهداذَ أَنَّ:  حعم نب دبنِ عمحا الرمثَهدح ، نانَ عرملَى حوانَ مثْمنِ عفَّانَ بع ، نع 

 الصالَة إِلَى مشى ثُم ، الْوضوَء فَأَسبغَ للصالَة توضأَ من:  يقُولُ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ سمعت:  الَقَ عفَّانَ بنِ عثْمانَ
ةوبكْتا الْمالَّهفَص عاسِ مالن أَو عم ةاعمالْج ي أَوف جِدسالْم غَفَر اللَّه لَه هوبذُن 

 
856. ...Rəvayət edilir ki, Osman ibn Affan � demişdir: “Mən Allah Elçisinin 
� belə buyurduğunu eşitdim: “Kim dəstəmaz alsa, bunu gözəl şəkildə 
etsə, sonra fərz namazı üçün məscidə piyada getsə və insanlarla birlikdə və 
ya məsciddə qılsa, onun günahları bağışlanar”. 
 

  لنفِْسه الرجلِ صالَة بعد الْجماعة مع الصالَة إِعادةُ - ٥٣
53-cü fəsil: Kişinin namazı tək qıldıqdan sonra həmin namazı camaatla 

təkrar qılması 
 

 كَانَ أَنه ، محجنٍ عن ، محجنٍ بن بسر لَه يقَالُ الديلِ بنِي من رجلٍ عن ، لَمأَس بنِ زيد عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٨٥٧
 في ومحجن رجع ثُم ، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَقَام ، بِالصالَة فَأَذَّنَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ مع مجلسٍ في

ِسهلجفَقَالَ م ولُ لَهساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا:  صم كعنأَنْ م لِّيص؟ ت تلٍ أَلَسجمٍ بِرلسلَى:  قَالَ ؟ مي.  بنلَكو تكُن قَد 
تلَّيي صي فلفَقَالَ.  أَه ولُ لَهسلَّى اُهللا  اِهللا رصلَّمسو هلَيإِذَا:  ع لِّ جِئْتفَص عاسِ مإِنْ النو تكُن قَد تلَّيص. 

 
857. ...Rəvayət edilir ki, Mihcən � bir məclisdə Allah Elçisi � ilə birlikdə 
idi. Namaz üçün azan verildi. Allah Elçisi � qalxdı, sonra Mihcən məclisdə 
olduğu vaxt qayıtdı və ona dedi: “Sənə namaz qılmağa nə mane oldu? 
Məgər sən müsəlman deyilsən?!” O dedi: “Bəli, lakin mən namazı artıq, 
ailəmlə birlikdə qılmışdım”. Allah Elçisi � dedi: “Əgər gəlmisənsə, namazı 
qılmış olsan belə, camaatla birlikdə namaz qıl!” 
 

٥٤ - ادرِ ةُإِعالْفَج عم ةاعمالْج منلَّى لص هدحو  
54-cü fəsil: Namazı tək qıldıqdan sonra məscidə gələrək Sübh namazını 

camaatla yenidən qılan  
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 اَألسود بنِ يزِيد بن جابِر حدثَنا:  قَالَ ، اٍءعطَ بن يعلَى حدثَنا:  قَالَ ، هشيم حدثَنا:  قَالَ ، أَيوب بن زِياد أَخبرنا - ٨٥٨
رِيامالْع ، نع قَالَ أَبِيه  :تهِدش عولِ مساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عالَةَ صرِ صي الْفَجف جِدسم فيا ، الْخى فَلَمقَض هالَتإِذَا ص وه 
 يا:  قَاالَ ؟ معنا تصلِّيا أَنْ منعكُما ما:  فَقَالَ فَرائصهما ترعد بِهِما فَأُتي.  بِهِما علَي:  قَالَ معه يصلِّيا لَم الْقَومِ آخرِ في بِرجلَينِ
 فَإِنها ، معهم فَصلِّيا جماعة مسجِد أَتيتما ثُم ، رِحالكُما في صلَّيتما إِذَا ، تفْعالَ فَالَ:  قَالَ.  رِحالنا في صلَّينا قَد إِنا اِهللا رسولَ
 .نافلَةٌ لَكُما

 
858. ...Cabir ibn Yəzid ibn əl-Əsvəd əl-Amiri atasının � belə dediyini 
rəvayət etmişdir: “Mən Allah Elçisi � ilə birlikdə Sübh namazını Xayf 
məscidində qıldım. Allah Elçisi � namazı bitirdikdən sonra insanların 
arxasında iki nəfərin namaz qılmadığını gördü və dedi: “Onları mənim 
yanıma gətirin!” Onları onun yanına gətirdilər. Onlar qorxudan 
titrəyirdilər. Allah Elçisi � dedi: “Sizə bizimlə namaz qılmağa nə mane 
oldu?” Onlar dedilər: “Ey Allahın Elçisi, biz namazı evdə qılmışdıq”. Allah 
Elçisi � dedi: “Belə etməyin! Namazı evlərinizdə qıldıqda, sonra da 
məscidə gəldikdə camaatla namaz qılın. Bu sizin üçün nafilə olar”. 
 

  الْجماعة مع وقْتها ذَهابِ بعد الَةالص إِعادةُ - ٥٥
55-ci fəsil: Namazı vaxtından keçirdikdə camaatla birlikdə qılmaq 

 
 شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، حارِثالْ بنِ خالد عن ، لَه واللَّفْظُ ، صدرانَ بنِ إِبراهيم بن ومحمد ، اَألعلَى عبد بن محمد أَخبرنا - ٨٥۹

، نلٍ عيدقَالَ ب  :تعما سةَ أَبيالثُ الْعدحي ، نع دبنِ اِهللا عب تامالص ، نأَبِي ع ي قَالَ:  قَالَ ذَرولُ لساِهللا ر  هلَيلَّى اُهللا عص
لَّمسو برضي وذفَخ  :فكَي تاإِذَ أَن يتقي بمٍ فونَ قَورخؤالَةَ يالص نا عهقْتا:  قَالَ ؟ وم رأْملِّ:  قَالَ ؟ تالَةَ صا الصهقْتول ثُم 
باذْه كتاجحفَإِنْ ، ل تيمالَةُ أُقالص تأَني وف جِدسلِّ الْمفَص. 

 
859. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr � demişdir: “Allah Elçisi � dizlərimə 
vurub dedi: “Namazı vaxtından gecikdirən toplumun yanında olsan, necə 
edərsən?” O dedi: “Sən nə əmr edirsən?” Allah Elçisi � dedi: “Namazı 
vaxtında qıl, sonra işlərindən ötrü get! Əgər namaz qılınsa, məsciddə 
olduqda sən də namazı qıl!” 
 

  جماعةً الْمسجِد في اِإلمامِ مع صلَّى عمن الصالَة سقُوطُ - ٥٦
56-cı fəsil: Məsciddə imamla birlikdə namaz qılanın üzərindən həmin 

namazın düşməsi 
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 سلَيمانَ عن ، شعيبٍ بنِ عمرِو عن ، الْمعلِّمِ حسينٍ عن ، سعيد بن يحيى احدثَن:  قَالَ ، التيمي محمد بن إِبراهيم أَخبرنا - ٨٦٠
 قَد إِني:  قَالَ ؟ يتصلِّ الَ لَك ما الرحمنِ عبد أَبا يا:  قُلْت يصلُّونَ والناس الْبالَط علَى جالسا عمر ابن رأَيت:  قَالَ ميمونةَ مولَى

تلَّيي.  صإِن تعمولَ سساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ صالَ:  ي ادعالَةُ تي الصمٍ فونِ ييترم. 

 
860. ...Rəvayət edilir ki, Məymunənin � azad etdiyi köləsi Süleyman � 
demişdir: “İnsanlar camaat namazını qılarkən İbn Ömərin “Bələt” deyilən 
yerdə oturduğunu gördüm və dedim: “Ey Əbu Abdur-Rahmən, nəyə görə 
namaz qılmırsan?” O dedi: “Mən namaz qılmışam. Həqiqətən, mən Allah 
Elçisinin � belə dediyini eşitmişəm: “Gün ərzində bir namazı iki dəfə 
qılmayın!” 
 

٥٧ - يعإِلَى الس الَةالص  
57-ci fəsil: Namaza qaçaraq gəlmək 

 
 هريرةَ أَبِي عن ، سعيد عن ، الزهرِي حدثَنا ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، الزهرِي الرحمنِ عبد بنِ محمد بن اِهللا عبد أَخبرنا - ٨٦١

 فَما ، السكينةُ وعلَيكُم تمشونَ وأْتوها ، تسعونَ وأَنتم تأْتوها فَالَ الصالَةَ أَتيتم إِذَا:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ
مكْترلُّوا أَدا فَصمو كُموا فَاتفَاقْض. 

 
861. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Namaza gəldikdə qaçaraq gəlməyin, yeriyərək və tələsmədən 
gəlin. Nəyə çatdınızsa, onu qılın, nəyə çatmadınızsa, onu tamamlayın”. 
 

٥٨ - اعرإِلَى اِإلس الَةالص نرِ ميٍ غَيعس  
58-ci fəsil: Namaza getdikdə qaçmadan tələsmək 

 
 بنِ الْفَضلِ عنِ ، منبوذ عن ، جريجٍ ابن أَنبأَنا:  قَالَ وهبٍ ابن أَنبأَنا:  قَالَ عمرٍو بنِ اَألسود بنِ سواد بن عمرو أَخبرنا - ٨٦٢
ديباِهللا ع ، نعٍ أَبِي عافولُ كَانَ:  قَالَ رساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَّى إِذَا صص رصالْع بنِي إِلَى ذَهب دبلِ عهثُ اَألشدحتفَي مهدنع 
 لَك أُف.  لَك أُف:  فَقَالَ بِالْبقيعِ مررنا الْمغرِبِ إِلَى يسرِع صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي فَبينما:  رافعٍ أَبو قَالَ للْمغرِبِ ينحدر حتى

 ؟ ذَاك ما:  قَالَ ؟ حدثًا أَحدثْت:  فَقُلْت.  امشِ لَك ما:  فَقَالَ يرِيدنِي أَنه وظَننت فَاستأْخرت ، ذَرعي في ذَلك فَكَبر:  قَالَ. 
قُلْت  :الَ:  قَالَ ؟ بِي أَفَّفْت  .نلَكذَا وفُالَنٌ ه هثْتعا بياعلَى سنِي عب لَّ فُالَنةً فَغرمن عرا اآلنَ فَدثْلُهم نارٍ من 

 
862. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Rafi � demişdir: “Allah Elçisi � Əsr namazını 
qıldıqdan sonra Bəni Abduləşhəl tayfasının yanına gedib onlarla Məğribə 
qədər söhbət etdi”. Əbu Rafi deyir: “Biz Bəqi qəbiristanlığı tərəfdən Məğ-
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rib namazına tələsərkən Peyğəmbər � dedi: “Vay olsun sənə! Vay olsun 
sənə!” Peyğəmbərin � bu sözləri mənə ağır gəldi və mən geriyə qalmaq 
istədim. Onun bu sözləri mənə dediyini zənn etdim. O dedi: “Sənə nə olub, 
yavaş-yavaş gəlirsən?” Mən dedim: “Sənin mənə dediyin sözə görə”. O: 
“Nə söz?”- dedi. Mən dedim: “Sən mənim üçün “vay olsun” dedin”. O 
dedi: “Xeyr, bu filankəs idi. Mən onu filan tayfaya göndərmişdim. O da 
oradan bir köynək gizlətmişdi, indi də ona oddan köynək geyindirilir”. 
 

 أَخبرنِي:  قَالَ جريجٍ ابنِ عنِ ، إِسحاق أَبو حدثَنا:  قَالَ ، عمرٍو بن معاوِيةُ حدثَنا:  قَالَ ، اِهللا عبد بن هارونُ أَخبرنا - ٨٦٣
بنلٌ وذٌمجر نعٍ أَبِي آلِ مافنِ ، رلِ عنِ الْفَضب ديبنِ اِهللا ععٍ أَبِي بافر ، نعٍ أَبِي عافر هوحن. 

 
863. ...Eyni hədisdir. 
 

٥۹ - جِريهإِلَى الت الَةالص  
59-cu fəsil: Namaza erkən getmək 

 
 عبد بن سلَمةَ أَبو أَخبرنِي:  قَالَ الزهرِي عنِ ، شعيبٍ عن ، عثْمانُ حدثَنا:  قَالَ ، الْمغرية بنِ محمد بن أَحمد أَخبرنا - ٨٦٤

 الصالَة إِلَى الْمهجرِ مثَلُ إِنما:  قَالَ يه وسلَّمصلَّى اُهللا علَ اِهللا رسولَ أَنَّ ، حدثَهما هريرةَ أَبا أَنَّ ، اَألغَر اِهللا عبد وأَبو ، الرحمنِ
 علَى الَّذي ثُم ، الْكَبش يهدي كَالَّذي إِثْرِه علَى الَّذي ثُم ، الْبقَرةَ يهدي كَالَّذي إِثْرِه علَى الَّذي ثُم ، الْبدنةَ يهدي الَّذي كَمثَلِ

ي إِثْرِهي كَالَّذدهةَ ياججالد ، ي ثُملَى الَّذع ي إِثْرِهي كَالَّذدهةَ يضيالْب. 

 
864. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Namaza erkən gedənin misalı dəvəni qurban olaraq kəsən kimsənin 
misalı kimidir. Ondan sonra gələn, inək qurban kəsmiş kimidir. Ondan 
sonra gələn, qoç kəsmiş kimidir. Ondan sonra gələn, toyuq kəsmiş kimidir. 
Ondan sonra gələn, yumurta sədəqə etmiş kimidir”. 
  

  اِإلقَامة عند الصالَة من يكْره ما - ٦٠
60-cı fəsil: İqamə verildikdən sonra nə etmək bəyənilmir? 

 
 عطَاَء سمعت:  قَالَ دينارٍ بن عمرو حدثَنِي:  قَالَ زكَرِيا عن ، الْمبارك بن اِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ ، نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٨٦٥

نارٍ بسثُ يدحي ، نةَ أَبِي عريرولُ الَقَ:  قَالَ هساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا:  ص تيمالَةُ أُقالَةَ فَالَ الصةُ إِالَّ صوبكْتالْم. 
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865. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Namaza iqamə verildikdə fərz namazından başqa heç bir 
namaz qılınmaz!” 
 

 عمرِو عن ، عمر بنِ ورقَاَء عن ، شعبةَ عن ، محمد حدثَنا:  قَاالَ بشارٍ بن ومحمد ، الْحكَمِ بنِ اِهللا عبد بن أَحمد أَخبرنا - ٨٦٦
 .الْمكْتوبةُ إِالَّ صالَةَ فَالَ الصالَةُ أُقيمت إِذَا:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي عنِ ، ةَهرير أَبِي عن ، يسارٍ بنِ عطَاِء عن ، دينارٍ بنِ

 
866. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Namaza iqamə verildikdə fərz namazından başqa heç bir namaz 
qılınmaz!” 
 

 صالَةُ أُقيمت:  قَالَ بحينةَ ابنِ عن ، عاصمٍ بنِ حفْصِ عن ، إِبراهيم بنِ سعد عن ، عوانةَ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٨٦٧
 ؟ أَربعا الصبح أَتصلِّي:  فَقَالَ يقيم والْمؤذِّنُ صلِّيي رجالً صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَرأَى الصبحِ

 
867. ...Rəvayət edilir ki, İbn Buheynə � demişdir: “Sübh namazının iqa-
məsi verildi. Allah Elçisi � bir kişinin iqamə verilərkən namaz qıldığını 
gördü və dedi: “Sən Sübh namazını dörd rükət qılırsan?” 
 

٦١ - نيملِّي فصيِ يتكْعرِ رالْفَج اماِإلمي وف الَةالص  
61-ci fəsil: İmam camaat namazında olarkən Sübh namazının iki rükətini 

qılan 
 

 رجلٌ جاَء:  قَالَ سرجِس بنِ اِهللا عبد عن ، عاصم حدثَنا:  الَقَ ، حماد حدثَنا:  قَالَ ، عربِي بنِ حبِيبِ بن يحيى أَخبرنا - ٨٦٨
 ، تهصالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَضى فَلَما ، دخلَ ثُم الركْعتينِ فَركَع الصبحِ صالَة في صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا ورسولُ

 ؟ لنفِْسك صلَّيت الَّتي أَوِ معنا صلَّيت الَّتي صالَتك أَيهما فُالَنُ يا:  قَالَ

 
868. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Sərciz � demişdir: “Allah Elçisi � 
Sübh namazını qıldıqda bir kişi gəlib iki rükət qıldı, sonra camaata 
qoşuldu. Allah Elçisi � namazı bitirdikdən sonra dedi: “Ey filankəs, (Sübh 
namazının fərzi) bizimlə qıldığındır, yoxsa tək qıldığın?” 
 

٦٢ - فَرِدنالْم لْفخ فالص  
62-ci fəsil: İmamın arxasında tək dayanıb namaz qılmaq 
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 أَنسا سمعت:  قَالَ اِهللا عبد بن إِسحاق حدثَنِي:  قَالَ سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، الرحمنِ عبد بنِ محمد بن اِهللا عبد أَخبرنا - ٨٦۹
يضر اللَّه هنا:  قَالَ عانولُ أَتساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي صا فنتيب ، تلَّيا فَصأَن يمتيا ولَن لْفَهخ ، لَّتصو مٍ أُملَيا سلْفَنخ. 

 
869. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Allah Elçisi � bizim evimizə 
gəldi. Mən və yetim uşaq onun arxasında dayandıq. Ummu Suleym də 
bizim arxamızda dayandı”. 
 

:  قَالَ عباسٍ ابنِ عن ، الْجوزاِء أَبِي عن ، عمرو وهو مالك ابنِ عن ، قَيسٍ ابن يعنِي ، نوح حدثَنا:  قَالَ ، تيبةُقُ أَخبرنا - ٨٧٠
تأَةٌ كَانرلِّي امصت لْفولِ خساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عاُء صنسح ننِ مساسِا أَحفَكَانَ:  قَالَ لن ضعمِ بالْقَو مقَدتي يف فلِ الصاَألو 

 ولَقَد{:  وجلَّ عز اللَّه فَأَنزلَ ، إِبطه تحت من نظَر ركَع فَإِذَا ، الْمؤخرِ الصف في يكُونَ حتى بعضهم ويستأْخر ، يراها لئَالَّ
اعنمل نيمقْدتسالْم كُمنم لَقَدا ونملع رِينأْختسالْم{. 

 
870. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “İnsanlardan bir gözəl 
qadın Allah Elçisinin � arxasında namaz qılırdı. Bəziləri onu görməmək 
üçün namazda ilk səfə gəlirdilər. Bəziləri də arxa səfə gedir, ruku edərək 
qoltuq altından ona baxırdılar. Allah � da bu ayəni nazil etdi: “Həqiqə-
tən, sizdən əvvəl gəlib-gedənləri də bilirik, sonra kimlərin gələcəyini də 
bilirik”. (əl-Hicr, 24)”. 
 

٦٣ - كُوعونَ الرد فالص  
63-cü fəsil: Səfdən kənarda ruku etmək 

 
 بكْرةَ أَبا أَنَّ ، الْحسن حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَمِ زِياد عن ، سعيد حدثَنا:  قَالَ ، زريعٍ بنِ يزِيد عن ، مسعدةَ بن حميد أَخبرنا - ٨٧١
ثَهدح ، هلَ أَنخد جِدسالْم النوبِي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص عاكر كَعونَ فَرد ففَقَالَ الص بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  :كادز اللَّه 
 .تعد والَ حرصا

 
871. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Bəkrə � məscidə girdikdə Peyğəmbər � ruku 
halında idi. O, səfə girməmiş ruku etdi. Peyğəmbər � ona dedi: “Allah 
sənin hərisliyini artırsın! Amma daha belə etmə!” 
 

 ، سعيد أَبِي بنِ سعيد عن ، كَثريٍ بن الْوليد حدثَنِي:  قَالَ أُسامةَ أَبو حدثَنِي:  قَالَ الْمبارك بنِ اِهللا عبد بن محمد أَخبرنا - ٨٧٢
نع أَبِيه ، نةَ أَبِي عريرلَّى:  قَالَ هولُ صساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا صموي ، ثُم فرصا:  فَقَالَ انأَالَ فُالَنُ ي نسحت كالَتأَالَ ، ص 

ظُرنلِّي يصالْم فلِّي كَيصي فِْسهنل ، يإِن رصأُب ني مائرا وكَم رصأُب نيب يدي. 
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872. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Bir gün Allah Elçisi � 
namaz qıldı, sonra çevrilib dedi: “Ey filankəs! Sən namazının gözəl 
olmasını istəməzsən?! Məgər namaz qılan necə namaz qılmasına fikir 
vermir?! Həqiqətən, mən önümü gördüyüm kimi arxada olanları da 
görürəm”. 
  

  الظُّهرِ بعد الصالَةُ - ٦٤
64-cü fəsil: Zöhr namazından sonra olan namaz 

 
 الظُّهرِ قَبلَ يصلِّي كَانَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، عمر ابنِ عن ، نافعٍ عن ، مالك عن ، سعيد بن قُتيبةُ أَخبرنا - ٨٧٣

 حتى جمعةالْ بعد يصلِّي الَ وكَانَ ، ركْعتينِ الْعشاء وبعد ، بيته في ركْعتينِ الْمغرِبِ بعد يصلِّي وكَانَ ، ركْعتينِ وبعدها ركْعتينِ
رِفصني لِّيصنِ فَييتكْعر. 

 
873. ...İbn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � Zöhr namazından 
qabaq iki rükət və sonra da iki rükət qılardı. Məğrib namazından sonra 
evində iki rükət qılardı. İşadan sonra da iki rükət qılardı. Cümə nama-
zından çıxana qədər namaz qılmaz, (evində) iki rükət namaz qılardı”. 
 

  ذَلك في إِسحاق أَبِي عن الناقلني اختالَف وذكْر الْعصرِ قَبلَ الصالَةُ - ٦٥
65-ci fəsil: Əsr namazından qabaq qılınan namaz və bu haqda olan ixtilafı 

Əbu İshaqdan nəql edənlər  
 

 ضمرةَ بنِ عاصمِ عن ، إِسحاق أَبِي عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، زريعٍ بن يزِيد حدثَنا:  قَالَ ، مسعود بن إِسماعيلُ أَخبرنا - ٨٧٤
 إِذَا كَانَ:  قَالَ.  سمعنا نطقْه لَم إِنْ:  قُلْنا ؟ ذَلك يطيق أَيكُم:  قَالَ ُهللا علَيه وسلَّمصلَّى ا اِهللا رسولِ صالَة عن عليا سأَلْنا:  قَالَ

تكَان سمالش نا ما هنا ههئَتيكَه نا ما هنه دنرِ عصلَّى الْعنِ صيتكْعفَإِذَا ، ر تكَان نا ما هنه اكَههئَتي نا ما هنه دنرِ عالظُّه 
 الْمالَئكَة علَى بِتسليمٍ ركْعتينِ كُلِّ بين يفْصلُ أَربعا الْعصرِ قَبلَ ويصلِّي ، ثنتينِ وبعدها أَربعا الظُّهرِ قَبلَ ويصلِّي ، أَربعا صلَّى

بِنيقَرالْم بِيالنوني نمو مهبِعت نم نِنيمؤالْم نيملسالْمو. 

 
874. ...Rəvayət edilir ki, Asim ibn Damra � demişdir: “Biz Əlidən Allah 
Elçisinin � gündüz qıldığı (nafilə) namazlar barədə soruşduq. O dedi: 
“Düzü, sizin bu namazları yerinə yetirməyə gücünüz yetməyəcək”. Biz 
dedik: “(Sən de,) bizdən kimin bu namazları qılmağa gücü yetərsə, qılacaq”. 
O dedi: “O, (Sübh namazını qılandan sonra) günəş bura gələnə qədər (yəni 
çıxana qədər) gözləyər və iki rükət namaz qılardı. Gözləmənin müddəti 
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günəşin Məğrib tərəfdən batmağa doğru gedən müddət qədər olan vaxt idi. 
Sonra günəş yüksəlib günortaüstü (zenitə) yaxınlaşdığı zaman dörd rükət 
namaz qılardı. Zöhr namazından əvvəl dörd rükət, sonra iki rükət, Əsr 
namazından əvvəl dörd rükət namaz qılar və (bu dörd rükətlərin) hər iki 
rükəti (təşəhhüddə) Allaha müti olan mələklərə və peyğəmbərlərə, habelə 
onların yolunu tutub gedən möminlərə və müsəlmanlara salam verməklə 
ayırardı”. 

 
 إِسحاق أَبِي عن ، الرحمنِ عبد بن حصين حدثَنا:  قَالَ ، حمنِالر عبد بن محمد حدثَنا:  قَالَ ، الْمثَنى بن محمد أَخبرنا - ٨٧٥

، نمِ عاصنِ عةَ برمقَالَ ض  :أَلْتس يلع نبٍ أَبِي بطَال نع الَةولِ صساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي صارِ فهلَ النقَب ةوبكْتالَقَ الْم  :
نم يقطي ك؟ ذَل ا ثُمنربولُ كَانَ:  قَالَ أَخساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علِّي صصي نيزِيغُ حت سمنِ الشيتكْعلَ ، رقَبو فارِ نِصهالن 

عبأَر اتكَعلُ رعجي يملسي التف رِهآخ. 

 
875. ...Rəvayət edilir ki, Asim ibn Damra � demişdir: “Mən Əli ibn Əbu 
Talibə Allah Elçisinin � səhər vaxtı fərz namazından qabaq olan namazı 
haqda sual verdim. O dedi: “Sizdən kimin buna gücü çatar ki?! Allah Elçisi 
� günəş bir az yüksəldikdən sonra iki rükət namaz qılar, həmçinin günün 
yarısından qabaq dörd rükət namaz qılar və bu namazın sonunda salam 
verərdi”. 
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١١ - ابتاحِ كتفْتاال  
11. Namaza başlamaq kitabı 

 
١-  ابلِ بمي الْعاحِ فتافْت الَةالص  

1-ci fəsil: Namaza başladıqda edilən əməl 
 

٨٧٦ - رباأَخو نرمع نورٍ بصنا:  قَالَ ، مثَندح يلع ناشٍ بيا:  قَالَ ، عثَندح بيعنِ ، شع رِيهثَنِي :  قَالَ الزـدح  مـالح( س (
 أَخبرنِي:  قَالَ الزهرِي وهو محمد عن ، شعيبٍ عن ، سعيد ابن هو عثْمانُ حدثَنا:  قَالَ ، الْمغرية بنِ محمد بن أَحمد وأَخبرنِي

مالس نب دبنِ اِهللا عب رمع ، ننِ عاب رمقَالَ ع  :تأَيولَ رساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا ص حتافْت كْبِريي التف الَةالص فَعر هيدـ  ي حني 
ركَبى يتا حملَهعجي ذْوح هيبكنإِذَا ، مو ركُوعِ كَبلرلَ لثْلَ فَعم كذَل ، قَالَ إِذَا ثُم  :عمس اللَّه نمل هدملَ.  حثْلَ فَعم كقَالَ ذَلو  :
 السجود من رأْسه يرفَع حني والَ يسجد حني ذَلك يفْعلُ والَ.  الْحمد ولَك ربنا

 
876. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Allah Elçisinin � namaza 
başlayarkən təkbir edib əllərini çiyni səviyyəsində qaldırdığını gördüm. 
Həmçinin ruku edəndə bunun kimi təkbir edər, sonra deyərdi: “Allah Ona 
həmd edəni eşitdi!1” Eyni şəkildə (təkbiri əli ilə) edər və deyərdi: “Ey 
Rəbbimiz, Sənə həmd olsun!2” Səcdə etdikdə və səcdədən başını qaldırdıq-
da belə  etməzdi (əlini qaldırmazdı)”. 
   

٢-  ابفْعِ بنِ ريدلَ الْيكْبِريِ قَبالت  
2-ci fəsil: (Namaza başlayarkən) təkbirdən qabaq əlləri qaldırmaq 

 
: قَالَ عمر ابنِ عن ، سالم أَخبرنِي:  قَالَ الزهرِي عنِ ، يونس عن ، الْمبارك بن اِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٨٧٧
تأَيولَ رسِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا ص إِلَى قَام الَةالص فَعر هيدى يتا حكُونت ذْوح هيبكنم ، ثُم ركَبكَانَ:  قَالَ يلُ وفْعي كذَل 
نيح ركَبكُوعِ يلرلُ لفْعيو كذَل نيح فَعري هأْسر نكُوعِ مالر قُولُوي  :عمس اللَّه نمل هدمالَ.  حلُ وفْعي كي ذَلف ودجالس. 

 
877. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
namaza qalxdıqda əllərini çiyinlərinə qədər qaldırdığını, sonra da təkbir 
gətirdiyini gördüm. O, rukuya getdikdə, rukudan qalxdıqda belə edər və 
deyərdi: “Allah Ona həmd edəni eşitdi!” Səcdələrdə isə belə etməzdi 
(əllərini qaldırmazdı)”. 

                                                      
1 Transkripsiyası: Səmi Allahu limən həmidəh! 
2 Transkripsiyası: Rabbənə va ləkəl-həmd! 



Sunən ən-Nəsəi                                                                   Namaza başlamaq kitabı 

335 
 

٣ - فْعنِ ريدالْي ذْونِ حيبكنالْم  
3-cü fəsil: (Namazda təkbir etdikdə) əlləri çiyin səviyyəsində qaldırmaq  

 
 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم كَانَ أَخبرنا قُتيبةُ ، عن مالك ، عن ابنِ شهابٍ ، عن سالمٍ ، عن عبد اِهللا بنِ عمر ، أَنَّ رسولَ اِهللا - ٨٧٨

ذَا رفَع رأْسه من الركُوعِ رفَعهما كَذَلك وقَالَ : سمع اللَّه لمن حمده ربنا إِذَا افْتتح الصالَةَ رفَع يديه حذْو منكبيه ، وإِذَا ركَع وإِ
ودجي السف كلُ ذَلفْعكَانَ الَ يو . دمالْح لَكو 

 
878. ...Abdullah ibn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � namaza 
başladıqda, ruku etdikdə, başını rukudan qaldırdıqda əllərini çiyni səviy-
yəsində qaldırar və deyərdi: “Allah Ona həmd edəni eşitdi! Rəbbimiz, 
Sənə həmd olsun!1”. Səcdələrdə belə etməzdi (əllərini qaldırmazdı)”. 
 

٤-  ابفْعِ بنِ ريدالَ الْيينِ حياُألذُن  
4-cü fəsil: (Namazda təkbir etdikdə) əlləri qulaq nahiyəsinədək qaldırmaq 

 
 خلْف صلَّيت:  قَالَ أَبِيه عن ، وائلٍ بنِ الْجبارِ عبد عن ، إِسحاق أَبِي عن ، اَألحوصِ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ٨٧٩
 قَالَ منها فَرغَ فَلَما الْكتابِ بِفَاتحة يقْرأُ ثُم ، أُذُنيه حاذَتا حتى يديه ورفَع كَبر الصالَةَ افْتتح فَلَما ،  علَيه وسلَّمصلَّى اُهللا اِهللا رسولِ

 :نيآم فَعرا يبِه هتوص 

 
879. ...Abdul-Cabbar ibn Vail atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: 
“Mən Allah Elçisinin � arxasında namaz qıldım. Namaza başladıqda 
təkbir etdi və əllərini qulaqları nahiyəsinədək qaldırdı. Sonra “əl-Fatihə” 
surəsini oxudu və bitirdikdə səsini qaldıraraq “Amin!” dedi”. 
 

 عن ، عاصمٍ بن نصر سمعت:  قَالَ قَتادةَ عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَى عبد بن دمحم أَخبرنا - ٨٨٠
كالنِ مب رِثيوكَانَ ، الْحو نابِ محأَص بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولَ أَنَّ ، صساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَّى إِذَا كَانَ صص فَعر هيدي 
نيح ركَبالَ ييح هيإِذَا ، أُذُنو ادأَنْ أَر كَعرإِذَا ، يو فَعر هأْسر نكُوعِ مالر. 

 
880. ...Peyğəmbərin � səhabələrindən olan Malik ibn əl-Huveyris � 
rəvayət edir ki, Allah Elçisi � namaz qıldıqda, ruku etdikdə və başını 
rukudan qaldırdıqda əllərini qulaqlarınadək qaldırıb təkbir edərdi. 

                                                      
1 Transkripsiyası: Səmi Allahu limən həmidəh! Rabbənə va ləkəl-həmd! 
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 بنِ مالك عن ، عاصمٍ بنِ نصرِ عن ، تادةَقَ عن ، عروبةَ أَبِي ابنِ عن ، علَيةَ ابن حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن يعقُوب أَخبرنا - ٨٨١
رِثيوقَالَ الْح  :تأَيولَ رساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص نيلَ حخي دف الَةالص فَعر هيدي ، نيحو كَعر نيحو فَعر هأْسر نكُوعِ مالر 

 .أُذُنيه فُروع حاذَتا حتى

 
881. ...Rəvayət edilir ki, Malik ibn əl-Huveyris � demişdir: “Mən Allah 
Elçisinin � namaza başladıqda, ruku etdikdə və başını rukudan qaldırdıq-
da əllərini qulaqlarının bir hissəsinə çatana qədər qaldırdığını görmüşəm”. 
 

٥ - ابعِ بضونِا ميامهِإلب دنفْعِ عالر  
5-ci fəsil: (Namazda təkbir etdikdə) baş barmaqları qulaq nahiyəsinədək 

qaldırmaq 
 

 أَبِيه عن ، وائلٍ بن الْجبارِ عبد عن ، خليفَةَ بن فطْر حدثَنا:  قَالَ ، بِشرٍ بن محمد حدثَنا:  قَالَ ، رافعٍ بن محمد أَخبرنا - ٨٨٢
هأَى ، أَنر بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا ص حتالَةَ افْتالص فَعر هيدى يتح كَادت اهامهي إِباذحةَ تمحش هيأُذُن. 

 
882. ...Abdul-Cabbar ibn Vail atasından � rəvayət edir ki, o, Peyğəmbərin 
� namaza başlayanda əllərinin baş barmaqlarını qulaq mərcəyinin səviy-
yəsinə qədər qaldırdığını görmüşdür. 
 

٦-  فْعنِ ريدا الْيدم  
6-cı fəsil: (Namazda təkbir etdikdə) əlləri tam qaldırmaq 

 
 أَبو جاَء:  قَالَ سمعانَ بن سعيد حدثَنا:  قَالَ ، ذئْبٍ أَبِي ابن حدثَنا:  قَالَ ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ٨٨٣
 في يديه يرفَع كَانَ:  الناس تركَهن نبِهِ يعملُ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ ثَالَثٌ:  فَقَالَ زريقٍ بنِي مسجِد إِلَى هريرةَ

الَةا الصدم ، كُتسيةً وهينه ، ركَبيإِذَا و دجإِذَا سو فَعر. 

 
883. ...Rəvayət edilir ki, Səid ibn Səman � demişdir: “Əbu Hureyra Bəni 
Zureyq (tayfasının) məscidinə gəldi və dedi: “Üç əməl var ki, Allah Elçisi 
� onları edərdi, amma insanlar o əməlləri tərk etmişlər; namazda əllərini 
tam qaldırardı, bir qədər sükut edərdi, səcdə etdikdə və səcdədən 
qalxdıqda təkbir edərdi”. 
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٧ -  ضفَر ةكْبِرياُألولَى الت  
7-ci fəsil: (Namaza başladıqda) birinci təkbirin fərz olması 

 
 عن ، سعيد أَبِي بن سعيد حدثَنِي:  قَالَ عمر بن اِهللا عبيد حدثَنا:  قَالَ ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، الْمثَنى بن محمد أَخبرنا - ٨٨٤

أَبِيه ، نةَ أَبِي عريرولَ أَنَّ ، هساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَ صخد جِدسلَ ، الْمخلٌ فَدجلَّى رفَص ، اَء ثُمج لَّملَى فَسولَ عساِهللا ر 
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ، دفَر هلَيولِ عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ صو  :جِعار ؛ لِّفَص كفَإِن لِّ لَمصت  .عجلَّى فَرا فَصلَّى كَمص ، 

اَء ثُمإِلَى ج بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ، لَّمفَس هلَيفَقَالَ ، ع ولُ لَهساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  :كلَيعو الَمالس ، جِعلِّ ار؛ فَص 
 إِلَى قُمت إِذَا:  قَالَ فَعلِّمنِي هذَا غَير أُحِسن ما بِالْحق بعثَك والَّذي:  الرجلُ فَقَالَ ، مرات ثَالَثَ ذَلك فَعلَ.  تصلِّ لَم نكفَإِ

الَةالص رفَكَب ، أْ ثُما اقْرم رسيت كعم نم آنالْقُر ، كَ ثُمارى عتح نئطْما تعاكر ، ثُم فَعى ارتلَ حدتعا تمقَائ ، ثُم دجى استح 
نئطْما تاجِدس ، ثُم فَعى ارتح نئطْما تسالج ، لْ ثُمافْع كي ذَلف كالَتا صكُلِّه. 

 
884. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � məscidə daxil olduqda 
bir kişi də məscidə gəldi və namaz qılmağa başladı. Sonra Allah Elçisinin 
� yanına gəlib ona salam verdi. Allah Elçisi � onun salamını aldıqdan 
sonra dedi: “Qayıt, namaz qıl, çünki sən namaz qılmamısan!” O, qayıdıb 
əvvəlki kimi namaz qıldı. Sonra Peyğəmbərin � yanına gəlib ona salam 
verdi. Allah Elçisi � ona dedi: “Sənə də salam olsun! Qayıt, namaz qıl, 
çünki sən namaz qılmamısan!” O, bunu üç dəfə etdi. Həmin kişi dedi: 
“Səni haqq ilə Göndərənə and olsun! Mən namazı bundan yaxşı qıla 
bilmirəm. Bunu mənə öyrət!” Peyğəmbər � dedi: “Namaza durduqda 
təkbir et, sonra sənə Qurandan asan gələni oxu! Sonra ruku et və (bədən 
üzvlərin) rahat olana qədər rukuda qal, sonra qalx və qamətini düzəlt. 
Sonra səcdə et və səcdədə rahat olana qədər qal. Sonra səcdədən qalx və 
rahat olana qədər otur. Sonra bunların hamısını namazın (bütün 
rükətlərində) et”. 
 

  الصالَةُ بِه يفْتتح الَّذي الْقَولُ  -٨
8-ci fəsil: Namaza başladıqda deyilən söz 

 
 ، أُنيسةَ أَبِي ابن هو زيد حدثَنِي:  قَالَ الرحيمِ عبد أَبِي عن ، سلَمةَ بن محمد دثَناح:  قَالَ ، وهبٍ بن محمد أَخبرنِي - ٨٨٥

نرِو عمع نةَ برم ، نع نوع نب دباِهللا ع ، نع دبنِ اِهللا عب رمقَالَ ع  :لٌ قَامجر لْفخ بِيلَّ اِهللا نصلَّمسو هلَياِهللا:  فَقَالَ ى اُهللا ع 
را أَكْبكَبِري ، دمالْحو لَّها لريانَ ، كَثحبسةً اِهللا وكْريالً بأَصفَقَالَ.  و بِياِهللا ن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  :نم باحص ةمفَقَالَ ؟ الْكَل 
 .ملَكًا عشر اثْنا ابتدرها لَقَد:  فَقَالَ.  اِهللا نبِي يا أَنا:  رجلٌ
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885. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Ömər � demişdir: “Bir kişi namaz-
da Peyğəmbərin � arxasında dayanıb dedi: “Allah böyüklükdə ən Böyük-
dür! Allaha çoxlu həmd olsun! Səhər-axşam Allaha təriflər olsun!” 1 
Peyğəmbər � dedi: “Bu sözü deyən kim idi?” Kişi dedi: “Mən idim, ey 
Allahın Peyğəmbəri!” O dedi: “Bunu yazmaqda on iki mələk yarışırdı”. 
 

 عن ، اِهللا عبد بن عون عن ، الزبيرِ أَبِي عن ، حجاجٍ عن ، إِسماعيلُ حدثَنا:  قَالَ ، الْمروذي شجاعٍ بن محمد أَخبرنا - ٨٨٦
 ، كَثريا للَّه والْحمد ، كَبِريا أَكْبر اِهللا:  الْقَومِ من رجلٌ فَقَالَ ، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ مع نصلِّي نحن بينما:  قَالَ عمر ابنِ
انَوحبس ةً اللَّهكْريالً بأَصولِ فَقَالَ.  وسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علُ من:  صةَ الْقَائمكَذَا كَذَا كَللٌ فَقَالَ ؟ وجر نمِ ما: الْقَوا أَني 

 اِهللا رسولَ سمعت منذُ تركْته ما:  عمر ابن قَالَ السماِء أَبواب لَها تفُتح - معناها كَلمةَ وذَكَر - لَها عجِبت:  قَالَ.  اِهللا رسولُ
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص قُولُهي 

 
886. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Biz Allah Elçisi � ilə 
namaz qılarkən camaatdan bir kişi (dua edərək) belə dedi: “Allah böyük-
lükdə ən Böyükdür! Allaha çoxlu həmd olsun! Səhər-axşam Allaha təriflər 
olsun!” 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”. 
 

٩-  عضنيِ وملَى الْيالِ عمي الشف الَةالص  
9-cu fəsil: Namazda sağ əli sol əlin üzərinə qoymaq 

 
 علْقَمةُ حدثَنا:  قَاالَ الْعنبرِي سلَيمٍ بنِ وقَيسِ ، الْعنبرِي عميرٍ بن موسى عن ، اِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ ، نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٨٨٧

 .شماله علَى بِيمينِه قَبض الصالَة في قَائما كَانَ إِذَا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ رأَيت:  قَالَ ، أَبِيه عن ، وائلٍ بنِ
 
887. ...Alqamə ibn Vail atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: “Mən 
Allah Elçisinin � namazda ayaq üstə olarkən sağ əli ilə sol əlini tutduğunu 
görmüşəm”. 
 

                                                      
1  Transkripsiyası: Alla:hu Əkbəru kəbi:ran, val-həmdu lillə:hi kəsi:ran, va subhə:n-Alla:hi 
bukratən va əsi:lən! 
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  يمينِه علَى شمالَه وضع قَد الرجلَ رأَى إِذَا اِإلمامِ في  -١٠
10-cu fəsil: İmam sol əlini sağ əlinin üzərinə qoyan adamı görükdə nə 

etməlidir? 
 

 أَبا سمعت:  قَالَ ، زينب أَبِي بن الْحجاجِ عنِ ، هشيم حدثَنا:  قَالَ ، الرحمنِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ٨٨٨
 بِيمينِي خذَفَأَ ، الصالَة في يمينِي علَى شمالي وضعت وقَد صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي رآنِي:  قَالَ مسعود ابنِ عن ، يحدثُ عثْمانَ

 .شمالي علَى فَوضعها

 
888. ...Rəvayət edilir ki, İbn Məsud � demişdir: “Peyğəmbər � mənim 
namazda sol əlimi sağ əlimin üzərinə qoyduğumu gördü və sağ əlimi sol 
əlimin üzərinə keçirtdi”. 
 

١١-  ابعِ بضونيِ ممالْي نالِ ممي الشف الَةالص  
11-ci fəsil: Namazda sağ əlin sola nəzərən qoyulduğu yer 

 
 ، أَبِي حدثَنِي:  قَالَ كُلَيبٍ بن عاصم حدثَنا:  قَالَ ، زائدةَ عن ، الْمبارك بن اِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ٨٨٩

 ، فَكَبر فَقَام إِلَيه فَنظَرت ، يصلِّي كَيف صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ صالَة إِلَى َألنظُرنَّ قُلْت:  قَالَ أَخبره حجرٍ بن وائلَ أَنَّ
فَعرو هيدى يتا حاذَتح هيبِأُذُن ، ثُم عضو هدي نملَى ىالْيع ى كَفِّهرسغِ الْيسالرو داعالسا ، وفَلَم ادأَنَّ أَر كَعري فَعر هيدا يثْلَهقَالَ م  :

عضوو هيدلَى يع هيتكْبر ، ا ثُملَم فَعر هأْسر فَعر هيدا يثْلَهم ، ثُم دجلَ سعفَج هذَا كَفَّيِءبِح هيأُذُن ، ثُم دقَع شرافْتو لَهى رِجرسالْي ، 
عضوو ى كَفِّهرسلَى الْيع هذفَخ هتكْبرى ورسلَ ، الْيعجو دح هفَقرنِ مملَى اَأليع هذى فَخنمالْي ، ثُم ضنِ قَبيتاثْن نم هابِعأَص لَّقحو 
 .بِها يدعو يحركُها فَرأَيته إِصبعه رفَع ثُم ، حلْقَةً

 
889. ...Rəvayət edilir ki, Vail ibn Hucr � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
necə namaz qılmasına baxdım. O, qalxıb təkbir etdi və əllərini qulaqlarına 
qədər qaldırdı. Sonra sağ əlinin iç tərəfini sol əlinin biləyi üzərinə qoydu. 
Ruku etmək istədikdə əllərini əvvəlki kimi qaldırdı. Rukuda əllərini 
dizlərinə qoydu. Başını rukudan qaldırdıqda əllərini əvvəlki kimi qaldırdı. 
Sonra səcdə etdi və yerdə əllərini qulaqları tərəfə qoydu. Sonra sol baldırı 
üzərində oturdu və sol əlini sol baldırı üzərinə qoydu. Sonra sağ dirsəyini 
sağ baldırı üzərinə qoydu. Sonra iki barmağını halqa şəklində yumdu və 
barmağını qaldırdı. Onu tərpədərək dua etdiyini gördüm”. 
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١٢-  ابيِ بهنِ النرِ عصخالت يف الَةالص  
12-ci fəsil: Namaz qıldıqda əlləri böyürə qoymaq 

 
 ، الْمبارك بن اِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ نصرٍ بن سويد وأَخبرناَ) ح( هشامٍ عن ، جرِير أَنبأَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ٨٩٠
 .مختصرا الرجلُ يصلِّي أَنَّ نهى صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَنَّ ، هريرةَ أَبِي عن ، سريِين ابنِ عن ، هشامٍ عن ، لَه ظُواللَّفْ

 
890. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � namaz qıldıqda əlləri 
böyürə qoymağı qadağan etmişdir. 
 

 ابنِ جنبِ إِلَى صلَّيت:  قَالَ صبيحٍ بنِ زِياد عن ، زِياد بنِ سعيد عن ، حبِيبٍ بن سفْيانَ عن ، مسعدةَ بن حميد أَخبرنا - ٨۹١
رمع ، تعضي فَودلَى يرِي عصي فَقَالَ خكَذَا:  لةً هبربِ ضهدا ، يفَلَم تلَّيص لٍ قُلْتجرل  :نذَا مقَالَ ؟ ه  :دبنِ اِهللا عب رمع  :
ا قُلْتا يأَب دبنِ عمحا الرم كابي رنذَا إِنَّ:  قَالَ ؟ مه لْبإِنَّ ، الصولَ وساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا صانهن هنع. 

 
891. ...Rəvayət edilir ki, Ziyad ibn Subeyh � demişdir: “Mən İbn Ömərin 
yanında namaz qılırdım və əlimi böyrümə qoymuşdum. Belə etməməyim 
üçün heç nə demədən əlimə vurdu. Namazını bitirdikdən sonra bir kişi-
dən: “Bunu kim etdi?” deyərək soruşdu. O da: “Abdullah ibn Ömər”- 
dedi. Mən soruşdum: “Ey Əbu Abdur-Rahmən, nəyə görə belə etdin?” O 
dedi: “Allah Elçisi � bizə namazı belə qılmağı (əlin böyürə qoyuluşunu) 
qadağan etmişdir”. 
 

١٣ - فالص نينِ بيمي الْقَدف الَةالص  
13-cü fəsil: Namazda ayaqları bir-birinə birləşdirmək 

 
 أَبِي عن ، عمرو بنِ الْمنهالِ عنِ ، ميسرةَ عن ، الثَّورِي سعيد بن سفْيانَ عن ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ٨۹٢
  .أَفْضلَ كَانَ بينهما راوح ولَو السنةَ خالَف:  فَقَالَ قَدميه بين صف قَد يصلِّي رجالً رأَى ، اِهللا عبد أَنَّ ، عبيدةَ

 
892. ...Əbu Ubeydə � rəvayət edir ki, Abdullah ayaqlarını bir-birinə 
birləşdirərək namaz qılan bir kişini görüb dedi: “Artıq, o, sünnəyə müxalif 
oldu. Əgər o, ayaqlarına növbə ilə ağırlıq salsaydı (növbə ilə ayağına 
dayaq versəydi), daha fəzilətli olardı”.1  
 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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 بن الْمنهالَ عتسم:  قَالَ حبِيبٍ بن ميسرةُ أَخبرنِي:  قَالَ ، شعبةَ عن ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، مسعود بن إِسماعيلُ أَخبرنا - ۸۹٣
 بينهما راوح ولَو السنةَ أَخطَأَ:  فَقَالَ قَدميه بين صف قَد يصلِّي رجالً رأَى أَنه ، اِهللا عبد عن ، عبيدةَ أَبِي عن ، يحدثُ عمرٍو
 .إِلَي أَعجب كَانَ

 
893. ...Əbu Ubeydə � rəvayət edir ki, Abdullah ayaqlarını bir-birinə 
birləşdirərək namaz qılan bir kişini görüb dedi: “Artıq, o, sünnədə səhv 
etdi. Əgər o, ayaqlarına növbə ilə ağırlıq salsaydı (ayağına növbə ilə dayaq 
versəydi), bu mənə daha sevimli olardı”.1 
 

١٤ - كُوتامِ ساِإلم دعب هاحتالَةَ افْتالص  
14-cü fəsil: Namaza başladıqda imamın sükut etməsi 

 
 وعمرِ بنِ زرعةَ أَبِي عن ، الْقَعقَاعِ بن عمارةَ عن ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، وكيع حدثَنا:  قَالَ ، غَيالَنَ بن محمود أَخبرنا - ٨۹٤

 .الصالَةَ افْتتح إِذَا سكْتةٌ لَه كَانت صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، هريرةَ أَبِي عن ، جرِيرٍ بنِ
 
894. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � namaza başladıqda 
sükut edərdi. 
 

١٥ - اباِء بعالد يبن ةكْبِريالت اَءةرالْقو  
15-ci fəsil: Namaza başladıqda təkbirlə qiraət arasında dua 

 
 قَالَ هريرةَ أَبِي عن ، جرِير بنِ عمرِو بنِ زرعةَ أَبِي عن ، الْقَعقَاعِ بن عمارةَ عن ، جرِير أَنبأَنا:  قَالَ حجرٍ بن علي أَخبرنا - ٨۹٥

 بين سكُوتك في تقُولُ اِهللا ما رسولَ يا وأُمي أَنت بِأَبِي:  فَقُلْت هنيهةً سكَت الصالَةَ افْتتح إِذَا وسلَّم علَيه صلَّى رسولُ كَانَ: 
 كَما خطَاياي من نقِّنِي اللَّهم ، والْمغرِبِ الْمشرِقِ بين باعدت كَما خطَاياي وبين بينِي باعد اللَّهم:  أَقُولُ:  قَالَ ؟ والْقراَءة التكْبِريِ
 .والْبرد والثَّلْجِ بِالْماِء خطَاياي من اغِْسلْنِي اللَّهم ، الدنسِ من اَألبيض الثَّوب ينقَّى

 
895. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � namaza 
başladıqda (bir qədər) susardı. Ona dedim: “Atam-anam sənə fəda olsun, 
ey Allahın Elçisi! Namaza başladıqda təkbir ilə qiraət arasında nə deyir-
sən?” O dedi: “Deyirəm: “Allahım! Məğriblə məşriqin arasını uzaqlaşdır-
dığın kimi məni də günahlarımdan uzaqlaşdır! Allahım! Ağ paltar kirdən 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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təmizləndiyi kimi məni də günahlarımdan təmizlə! Allahım! Mənim 
günahlarımı su, qar və dolu ilə yu!”1 
  

١٦ - عون رآخ ناِء معالد نيكْبِريِ بالْ التواَءةرق  
16-cı fəsil: Namaza başladıqda təkbir və qiraət arasında oxunan başqa bir 

dua 
 

:  قَالَ حمزةَ أَبِي بن شعيب أَخبرنِي:  قَالَ الْحضرمي يزِيد بنِ شريح حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن عثْمانَ بن عمرو أَخبرنا - ٨۹٦
 إِنَّ:  قَالَ ثُم ، كَبر الصالَةَ استفْتح إِذَا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي كَانَ:  قَالَ اِهللا عبد بن جابِرِ عن ، الْمنكَدرِ بن محمد أَخبرنِي
 َألحسنِ اهدنِي اللَّهم.  الْمسلمني من وأَنا أُمرت وبِذَلك ، لَه شرِيك الَ منيالْعالَ رب للَّه ومماتي ومحياي ونسكي صالَتي

 .أَنت إِالَّ سيئَها يقي الَ اَألخالَقِ وسيئَ اَألعمالِ سيئَ وقنِي ، أَنت إِالَّ َألحسنِها يهدي الَ اَألخالَقِ وأَحسنِ اَألعمالِ
 
896. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah � demişdir: “Peyğəmbər � 
namaza başladıqda təkbir edər, sonra da deyərdi: “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 
müsəlmanlardanam. Allahım! Mənə ən gözəl əməl və ən gözəl əxlaq nəsib 
et! Onun ən gözəlini ancaq Sən bəxş edə bilərsən. Məni pis əməl və pis 
əxlaqdan uzaq et! Onun pisindən ancaq Sən uzaqlaşdıra bilərsən!”2 
 

١٧ - ونع رآخ ناِء الذِّكْرِ معالدو نيكْبِريِ بالت اَءةرالْقو  
17-ci fəsil: Təkbirlə qiraət arasında deyilən başqa bir zikr və dua 

 
 عمي حدثَنِي:  قَالَ سلَمةَ أَبِي بن الْعزِيزِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، مهدي بن الرحمنِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ٨۹٧

صلَّى  اِهللا رسولَ أَنَّ ، عنه اِهللا رضي علي عن ، رافعٍ أَبِي بن اِهللا عبيد عن ، اَألعرجِ الرحمنِ عبد عن ، سلَمةَ أَبِي بن الْماجِشونُ
و هلَياُهللا علَّمإِذَا كَانَ س حفْتتالَةَ اسالص ركَب ، قَالَ ثُم  :تهجو هِيجي ولَّذل فَطَر اتومالس ضاَألرنِيفًا وا ، حما وأَن نم 
نيرِكشي إِنَّ ، الْمالَتي صكسنو اييحمي واتممو لَّهل بر نيالَمرِ الَ الْعشيك لَه كبِذَلو ترا أُمأَنو نم نيملسالْم ، ماللَّه تأَن 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hummə bəid beyni: va beynə xata:yə:yə kəmə: bə'adtə beynəl-məşriqi 
val-məğribi, Alla:hummə nəqqini: min xata:yə:yə kəmə: yunəqqas-səubul-əbyədu minəd-dənə-
si. Alla:humməğsilni: min xata:yə:yə bil-mə:i vas-səlci val-bəradi! 
2 Transkripsiyası: İnnə salə:ti: va nusuki: va məhyə:yə va məmə:ti lillə:hi Rabbil-a:ləmi:n, lə: 
şəri:kə ləhu, va bizə:likə umirtu va ənə minəl-muslimi:n. Alla:humməhdini: li əhsənil-ə'mə:li va 
əhsənil-əxlə:qi lə: yəhdi: li əhsənihə: illə: ənt, va qini: seyyiəl-ə'mə:li va seyyiəl-əxlə:qi lə: yəqi 
seyyiəhə: illə: ənt! 
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كلالَ الْم إِالَّ إِلَه تا أَنأَن كدبع تفِْسي ظَلَمن فْترتاعبِي وبِذَن ري فَاغْفوبِي لا ذُنيعمالَ ج رفغي وبإِالَّ الذُّن تنِي ، أَنداهو نَِألحس 
 يديك في كُلُّه والْخير وسعديك لَبيك أَنت إِالَّ سيئَها عني يصرِف الَ سيئَها عني واصرِف ، أَنت إِالَّ َألحسنِها يهدي الَ اَألخالَقِ

، رالشو سلَي كا إِلَيأَن بِك كإِلَيو كْتاربت عتوتالَي كرفغتأَس وبأَتو كإِلَي. 
 
897. ...Əli � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � namaza başladıqda təkbir edər, 
sonra deyərdi: “Üzümü hənif (Allaha ixlasla ibadət edən) olaraq göyləri və 
yeri yaradana çevirdim. Mən müşriklərdən deyiləm. 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 
müsəlmanlardanam. Allahım, Hökmdar Sənsən! Səndən başqa ibadətə 
layiq məbud yoxdur! Mən Sənin qulunam. Mən özümə zülm etdim və 
günahımı etiraf etdim. Mənim bütün günahlarımı bağışla! Günahları ancaq 
Sən bağışlaya bilərsən. Mənə ən gözəl əxlaq nəsib et! Onun ən gözəlini 
ancaq Sən bəxş edə bilərsən. Onun pisindən məni uzaq et! Onun pisindən 
ancaq Sən uzaqlaşdıra bilərsən. Buyur, əmrinə müntəzirəm! Xeyir bütün-
lüklə Sənin iki Əlindədir! Şər isə Sənə aid deyil. Mən Sənə sığınıram, Sənə 
də dönəcəyəm. Sən Mübarək və Ucasan! Səndən bağışlanma diləyir və 
Sənə tövbə edirəm!”1 
 

 الْمنكَدرِ بن محمد عن ، حمزةَ أَبِي بن شعيب حدثَنا:  قَالَ ، حميرٍ ابن حدثَنا:  قَالَ ، الْحمصي عثْمانَ نب يحيى أَخبرنا - ٨۹٨
، ذَكَرو رآخ لَهقَب ، نع دبنِ عمحالر نب زمرجِ هراَألع ، نع دمحنِ مب لَمسولَ أَنَّ ، ةَمسلَّى راِهللا ص هلَيع لَّمسإِذَا كَانَ و قَام 

 صالَتي إِنَّ ، الْمشرِكني من أَنا وما مسلما حنِيفًا واَألرض السموات فَطَر للَّذي وجهِي وجهت أَكْبر اِهللا:  قَالَ تطَوعا يصلِّي
 أَنت إِالَّ إِلَه الَ الْملك أَنت اللَّهم ، الْمسلمني أَولُ وأَنا أُمرت وبِذَلك لَه شرِيك الَ الْعالَمني رب للَّه ومماتي ايومحي ونسكي

كانحبس كدمبِحو أُ ثُمقْري. 
 
898. ...Muhəmməd ibn Məsləmə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � nafilə 
namaza qalxdıqda deyərdi: “Üzümü hənif (Allaha ixlasla ibadət edən) 
müsəlman olaraq göyləri və yeri yaradana çevirdim. Mən müşriklərdən 

                                                      
1 Transkripsiyası: Vaccəhtu vachiyə lilləzi: fətaras-səmə:və:ti val-ərda həni:fən va mə: ənə minəl-
muşriki:n, innə salə:ti: va nusuki: va məhyə:yə va məmə:ti: lillə:hi Rabbil-a:ləmi:n, lə: şəri:kə 
ləhu va bizə:likə umirtu va ənə minəl-muslimi:n. Alla:hummə əntəl-məliku lə: ilə:hə illə: ənt. 
Ənə abdukə zaləmtu nəfsi: va'təraftu bizənbi:, fəğfirli: zunu:bi: cəmi:an, lə: yəğfiruz-zunu:bə 
illə: ənt, vahdini: liəhsənil-əxlə:qi lə: yəhdi: liəhsənihə: illə: ənt, vasrif anni: seyyiəhə: lə: yəsrifu 
anni: seyyiəhə: illə: ənt. Ləbbeykə va sə'deykə, val-xayru kulluhu fi: yədeykə, vaş-şərru leysə 
ileykə, ənə bikə va ileykə, təbə:raktə va təa:leytə, əstəğfirukə va ətu:bu ileyk! 
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deyiləm. 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 müsəlmanlardanam. Allahım! 
Hökmdar Sənsən. Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Sən pak və 
müqəddəssən və həmd Sənə məxsusdur!”1 Sonra (surələri) oxuyardı”. 
 

١٨ - عون رآخ نالذِّكْرِ م نياحِ بتافْت الَةالص نيبو اَءةرالْق  
18-ci fəsil: Namaza başladıqda açılış duası ilə qiraət arasında olan zikr 

 
 أَبِي عن ، علي بن علي عن ، سلَيمانَ بنِ جعفَر نبأَناأَ:  قَالَ الرزاقِ عبد أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن فَضالَةَ بن اِهللا عبيد أَخبرنا - ٨۹۹

 كاسم تبارك وبِحمدك اللَّهم سبحانك:  قَالَ الصالَةَ افْتتح إِذَا كَانَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَنَّ ، سعيد أَبِي عن ، الْمتوكِّلِ
 .غَيرك إِلَه والَ جدك وتعالَى

 
899. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Səid � demişdir: “Peyğəmbər � namaza 
başladıqda dedi: “Allahım, Sən pak və müqəddəssən! Həmd Sənə məxsus-
dur! Sənin adın mübarək, əzəmətin ucadır! Səndən başqa ibadətə layiq 
məbud yoxdur!”2 
 

 أَبِي عن ، علي بن علي عن ، سلَيمانَ بن جعفَر حدثَنِي:  قَالَ الْحبابِ بن زيد حدثَنا:  قَالَ ، سلَيمانَ بن أَحمد أَخبرنا - ۹٠٠
 وتبارك ، وبِحمدك اللَّهم سبحانك:  قَالَ الصالَةَ افْتتح إِذَا ى اُهللا علَيه وسلَّمصلَّ اِهللا رسولُ كَانَ:  قَالَ سعيد أَبِي عن ، الْمتوكِّلِ
كمالَى اسعتو كدالَ جو إِلَه كرغَي. 

 
900. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Səid � demişdir: “Allah Elçisi � namaza 
başladıqda dedi: “Allahım, Sən pak və müqəddəssən. Həmd Sənə məxsus-
dur. Sənin adın mübarək, əzəmətin ucadır. Səndən başqa ibadətə layiq 
məbud yoxdur!” 
 
 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hu Əkbər, vaccəhtu vachiyə lilləzi: fətaras-səmə:və:ti val-ərda həni:fən 
muslimən va mə: ənə: minəl-muşriki:n, innə salə:ti: va nusuki: va məhyə:yə va məmə:ti: lillə:hi 
Rabbil-a:ləmi:n, lə: şəri:kə ləhu va bizə:likə umirtu va ənə əvvəlul-muslimi:n. Alla:hummə 
əntəl-məliku lə: ilə:hə illə: ənt. Subhə:nəkə va bihəmdik! 
2 Transkripsiyası: Subhə:nəkə Alla:hummə va bihəmdik va təbə:rakəsmuk va təa:lə cədduk va 
lə: ilə:hə ğayruk! 
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١۹ - عون رآخ نالذِّكْرِ م دعكْبِريِ بالت  
19-cu fəsil: Namaza başladıqda təkbirdən sonra deyilən başqa bir zikr 

 
:  قَالَ أَنه أَنسٍ عن ، وحميد ، وقَتادةَ ، ثَابِت عن ، حماد حدثَنا:  قَالَ ، حجاج حدثَنا:  قَالَ ، الْمثَنى بن محمد أَخبرنا - ۹٠١
 للَّه الْحمد.  أَكْبر اللَّه:  فَقَالَ النفَس حفَزه وقَد الْمسجِد فَدخلَ رجلٌ َءجا إِذْ بِنا يصلِّي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ

.  الْقَوم فَأَرم ؟ بِكَلمات تكَلَّم الَّذي أَيكُمِ:  قَالَ صالَته صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَضى فَلَما ، فيه مباركًا طَيبا كَثريا حمدا
 اثْني رأَيت لَقَد:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي قَالَ ، فَقُلْتها النفَس حفَزنِي وقَد جِئْت اِهللا رسولُ يا أَنا:  قَالَ.  بأْسا يقُلْ لَم إِنه:  قَالَ

رشلَكًا عم ونردتبايه مها أَيهفَعري. 
 
901. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Allah Elçisi � bizimlə namaz 
qıldığı vaxt bir kişi təngnəfəs halda gəlib dua edərək dedi: “Allaha həmd 
olsun; (özü də) çoxlu, xoş, mübarək bir həmd!”1 Allah Elçisi � namazı 
bitirdikdən sonra dedi: “Bu kəlmələri hansınız dedi?” Camaat (pis şey baş 
verdiyini zənn edərək) susdu. Allah Elçisi � dedi: “O, pis bir şey demə-
yib”. Bir nəfər dedi: “Mən idim, ey Allahın Elçisi! Namaza gəldikdə təng-
nəfəs olmuşdum və bu kəlmələri dedim”. Peyğəmbər � buyurdu: “Mən on 
iki mələyin bu kəlmələri (Allahın dərgahına) hansının tez qaldırması üçün 
yarışdıqlarını gördüm”. 
   

٢٠ - ابب اَءةدالْب ةحابِ بِفَاتتلَ الْكقَب ةورالس  
20-ci fəsil: Namaza başladıqda müəyyən bir surədən qabaq “əl-Fatihə” 

surəsi ilə başlamaq 
 

 بكْرٍ وأَبو صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي كَانَ:  قَالَ أَنسٍ عن ، قَتادةَ عن ، عوانةَ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن قُتيبةُ أَخبرنا - ۹٠٢
رمعو يضر ا اللَّهمهنونَ عحفْتتساَءةَالْ يربِ ق }دمالْح لَّهل بر نيالَمالْع{. 

 
902. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Peyğəmbər �, Əbu Bəkr və 
Ömər � namazda qiraəti2 “Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha!”3 (“əl-
Fatihə” surəsi) ilə başlayardılar”. 
 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hu Əkbər. Əlhəmdulillə:hi həmdən kəsi:ran tayyibən mubə:rakən fi:hi! 
2 Qiraət, yəni Quran oxunuşu. 
3 Transkripsiyası: Əlhəmdulillə:hi Rabbil-a:ləmi:n! 
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:  قَالَ أَنسٍ عن ، قَتادةَ عن ، أَيوب عن ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، الزهرِي الرحمنِ عبد بن محمد بن اِهللا عبد أَخبرنا - ۹٠٣
تلَّيص عم بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص عمكْرٍ أَبِي وب رمعو يضر ا اللَّهمهنوا عحتبِ فَافْت }دمالْح لَّهل بر نيالَمالْع{. 

 
903. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs demişdir: “Mən Peyğəmbər �, Əbu Bəkr və 
Ömərlə � birlikdə namaz qılmışam. Onlar namaza “Həmd olsun 
aləmlərin Rəbbi Allaha!” (“əl-Fatihə” surəsi) ilə başlayardılar”. 
 

  }الرحيمِ الرحمنِ اِهللا بِسمِ{ قراَءةُ - ٢١
21-ci fəsil: Namazda Quran oxunuşuna başlayanda “Mərhəmətli və 

Rəhmli Allahın adı ilə!”1 demək 
 

 بين يومٍ ذَات بينما:  قَالَ مالك بن أَنسِ عن ، فُلْفُلٍ بن الْمختارِ عنِ ، مسهِرٍ بن علي حدثَنا:  قَالَ ، حجرٍ بن علي أَخبرنا - ۹٠٤
 نزلَت:  قَالَ ؟ اِهللا رسولَ يا أَضحكَك ما:  لَه فَقُلْنا متبسما رأْسه رفَع ثُم ، إِغْفَاَءةً أَغْفَى إِذْ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي يرِيد أَظْهرِنا

لَيةٌ آنِفًا عورمِ{:  سنِ اِهللا بِسمحيمِ الرحا.  الرإِن اكنطَيأَع ثَرلِّ.  الْكَوفَص كبرل رحانإِنَّ.  و انِئَكش وه رتاَألب{  .قَالَ ثُم  :
 ترِده ، الْكَواكبِ عدد من أَكْثَر آنِيته ، الْجنة في ربي وعدنِيه نهر فَإِنه:  قَالَ.  مأَعلَ ورسولُه اِهللا:  قُلْنا ؟ الْكَوثَر ما تدرونَ هلْ
لَيي عتأُم لَجتخفَي دبالْع مهنا:  فَأَقُولُ ، مي بر هإِن ني متقُولُ ، أُمي فَيل  :كرِي الَ إِندت ثَ امدأَح كدعب. 

 
904. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Bir gün Allah Elçisi � 
bizim aramızda oturmuşdu. O, mürgülədi, sonra gülümsəyərək başını qal-
dırdı. Biz dedik: “Səni güldürən nədir, ey Allahın Elçisi?” O dedi: “Elə 
indicə mənə surə nazil oldu: “Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! 
Həqiqətən, Biz Kövsəri sənə bağışladıq. Sən də Rəbbin üçün namaz qıl 
və qurban kəs! Doğrusu, sənə ədavət bəsləyənin özü sonsuzdur”. (əl-
Kövsər, 1-3). Sonra dedi: “Bilirsinizmi Kövsər nədir?” Biz dedik: “Allah və 
Onun Elçisi daha yaxşı bilir”. O dedi: “Həqiqətən, o, Cənnətdə Rəbbimin 
mənə vəd etdiyi çaydır. Onun (ətrafında olan) qədəhləri ulduzların sayın-
dan çoxdur. Mənim ümmətim ora gələcək. Onlardan bir bəndə oradan 
qovulacaq. Mən deyəcəm: “Ey Rəbbim, o, mənim ümmətimdəndir!?” 
Onda O, mənə deyəcək: “Həqiqətən, sən bilmirsən ki, onlar səndən sonra 
nə yeniliklər etdilər”. 
 

                                                      
1 Transkripsiyası: Bismillə:hir-Rahmə:nir-Rahi:m! 
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 عن ، هالَلٍ أَبِي بنِ سعيد عن ، خالد حدثَنا ، اللَّيثُ حدثَنا ، شعيبٍ عن ، الْحكَمِ عبد بن اِهللا عبد بن محمد أَخبرنا - ۹٠٥
 الْمغضوبِ غَيرِ{ بلَغَ إِذَا حتى الْقُرآن بِأُم قَرأَ ثُم ، }الرحيمِ الرحمنِ اِهللا بِسمِ{:  فَقَرأَ هريرةَ أَبِي وراَء صلَّيت:  قَالَ الْمجمرِ نعيمٍ

هِملَيالَ عو الِّنيفَقَالَ }الض  :نيفَقَالَ.  آم اسالن  :نيقُولُ آميا:  وكُلَّم دجاِهللا س رإِذَا ، أَكْبو قَام نلُوسِ مي الْجنِ فيتثْنقَالَ اال  :
 .صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه بِرسولِ صالَةً َألشبهكُم إِني بِيده نفِْسي والَّذي:  قَالَ سلَّم وإِذَا ، أَكْبر اِهللا

 
905. ...Rəvayət edilir ki, Nueym əl-Mucmir � demişdir: “Əbu Hureyranın 
arxasında namaz qılırdım. O: ”Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!”- 
dedi, sonra “Kitabın Anasını” (“əl-Fatihə” surəsini) “Ğayril-məğdu:bi 
aleyhim valəddaa:lli:n!” 1  yerinə qədər oxudu, sonra: “Amin!”- dedi. 
İnsanlar da onun ardından: “Amin”- dedilər. O, hər dəfə səcdəyə getdikdə 
“Allahu Əkbər” deyirdi. Həmçinin ikinci rükətin oturuşundan qalxdıqda 
“Allahu Əkbər” deyirdi. (Namazı bitirib) salam verdikdən sonra isə dedi: 
“Canım Əlində Olana and olsun ki, namazını Allah Elçisinin � namazına 
ən çox oxşadan mənəm”.2 
 

٢٢ - كررِ تهمِ الْجنِ اِهللا بِبِسمحيمِ الرحالر  
22-ci fəsil: Namazda ”Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!” sözünü 

səssiz demək 
 

 عن ، زاذَانَ بنِ منصورِ عن ، حمزةَ أَبو أَنبأَنا:  يقُولُ أَبِي سمعت:  قَالَ ، شقيقٍ بنِ الْحسنِ بن علي بن محمد أَخبرنا - ۹٠٦
 بكْرٍ أَبو بِنا وصلَّى ، الرحيمِ الرحمنِ اِهللا بِسمِ قراَءةَ يسمعنا فَلَم ، وسلَّمصلَّى اُهللا علَيه  اِهللا رسولُ بِنا صلَّى:  قَالَ مالك بنِ أَنسِ

رمعو ا فَلَمهعمسا نمهنم. 
 
906. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � bizə 
namaz qıldırdıqda “Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! - (Bismillə:hir-
Rahmə:nir-Rahi:m)” sözünü bizə eşitdirmədi (səsli demədi). Biz Əbu Bəkr 
və Ömərlə namaz qıldıqda da bunu eşitməzdik”. 
  

 عن ، عروبةَ أَبِي وابن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، خالد بن عقْبةُ حدثَنِي:  قَالَ ، اَألشج سعيد أَبو سعيد بن اِهللا عبد أَخبرنا - ۹٠٧
 أَحدا أَسمع فَلَم ، عنهم اِهللا رضي وعثْمانَ وعمر بكْرٍ وأَبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ خلْف صلَّيت:  قَالَ أَنسٍ عن ، قَتادةَ
مهنم رهجمِ{ يبِبِس نِ اللَّهمحيمِ الرحالر{. 

                                                      
1 Tərcüməsi: Nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna 
yox! 
2 Hədis zəifdir. 
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907. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Mən Allah Elçisinin �, Əbu 
Bəkrin, Ömərin və Osmanın � arxasında namaz qılmışam və onların heç 
birinin ”Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!” sözünü səsli demələrini 
eşitməmişəm”. 
 

:  قَالَ ، الْحنفي نعامةَ أَبو أَخبرنِي:  قَالَ غياث بن عثْمانُ حدثَنا:  قَالَ ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، مسعود بن إِسماعيلُ أَخبرنا - ۹٠٨
 صلَّيت:  يقُولُ }الرحيمِ الرحمنِ اِهللا بِسمِ{:  يقْرأُ أَحدنا سمع إِذَا مغفَّلٍ بنِ اِهللا عبد كَانَ:  قَالَ مغفَّلٍ بن اِهللا عبد ابن حدثَنا
لْفولِ خساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص لْفخكْرٍ أَبِي وب لْفخو رمع يضا اِهللا رمهنا عفَم ستعا مدأَح مهنأَ ممِ{ قَراِهللا بِس 

 .}الرحيمِ الرحمنِ

 
908. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Muğaffəlin oğlu � demişdir: 
“Abdullah ibn Muğaffəl bizdən birinin ”Mərhəmətli və Rəhmli Allahın 
adı ilə!” sözünü səsli dediyimizi eşitdikdə deyərdi: “Mən Allah Elçisinin 
�, Əbu Bəkrin və Ömərin � arxasında namaz qılmışam, lakin onların 
heç birinin ”Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!” sözünü səsli dediyini 
eşitməmişəm”.1 
 

٢٣ - كرت اَءةرمِ{ قنِ اِهللا بِسمحيمِ الرحي }الرف ةحابِ فَاتتالْك  
23-cü fəsil: Səsli namazları qıldıqda “əl-Fatihə” surəsində ”Mərhəmətli və 

Rəhmli Allahın adı ilə!” sözünü səsli oxumağı tərk etmək  
 

 أَبا سمعت:  يقُولُ زهرةَ بنِ هشامِ مولَى سائبِال أَبا سمع أَنه ، الرحمنِ عبد بنِ الْعالَِء عنِ ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ۹٠۹
 هي ، خداج هي ، خداج فَهِي الْقُرآن بِأُم فيها يقْرأْ لَم صالَةً صلَّى من:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ:  يقُولُ هريرةَ
اجدخ را غَيممٍت ا:  فَقُلْتا يةَ أَبريري ها إِنانياَء أَكُونُ أَحرامِ واِإلم ، زمي فَغاعرقَالَ ذأْ:  وا اقْرا بِهي يي فَارِسف فِْسكي نفَإِن 

تعمولَ سساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ صقُولُ:  يي اللَّه زلَّ عجو : تمالَةَ قَسنِي الصيب نيبي ودبنِ عفَيا نِصفُهي فَنِصا لفُهنِصو 
 عز لَّهال يقُولُ }الْعالَمني رب للَّه الْحمد{:  الْعبد يقُولُ اقْرؤوا:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ.  سأَلَ ما ولعبدي ، لعبدي
 يومِ مالك{:  الْعبد يقُولُ.  عبدي علَي أَثْنى:  وجلَّ عز اللَّه يقُولُ }الرحيمِ الرحمنِ{:  الْعبد يقُولُ.  عبدي حمدنِي:  وجلَّ
 ما ولعبدي عبدي وبين بينِي اآليةُ فَهذه }نستعني وإِياك نعبد إِياك{:  بدالْع يقُولُ.  عبدي مجدنِي:  وجلَّ عز اللَّه يقُولُ }الدينِ
 لعبدي فَهؤالَِء }الِّنيالض والَ علَيهِم الْمغضوبِ غَيرِ علَيهِم أَنعمت الَّذين صراطَ الْمستقيم الصراطَ اهدنا{:  الْعبد يقُولُ.  سأَلَ

 .سأَلَ ما ولعبدي
 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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909. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim namaz qılarkən “Quranın Anasını” (“əl-Fatihə” surəsini) 
oxumazsa, onun namazı naqisdir! Onun namazı naqisdir! Onun namazı 
naqisdir və tam deyil!” Mən dedim: “Ey Əbu Hureyra! Mən namazda 
imamın arxasında oluram”. O, əlini mənim əlimə vurdu və dedi: “Onu 
(“əl-Fatihə” surəsini) öz nəfsində oxu, ey farslı! Mən Allah Elçisinin � belə 
dediyini eşitmişəm: “Allah � belə buyurur: “Mən namazı Özümlə qulum 
arasında yarıya böldüm. Yarısı Mənim, yarısı isə qulumundur, quluma 
dilədiyi veriləcək”. Allah Elçisi � dedi: “Onu oxuyun! Qul: “Həmd olsun 
aləmlərin Rəbbi Allaha!”- dedikdə Allah �: “Qulum Mənə həmd-səna 
etdi”- deyir. O: “Mərhəmətli və Rəhmliyə”- dedikdə Allah �: “Qulum 
Məni təriflədi”- deyir. O: “Haqq-hesab gününün Hökmdarına!”- dedikdə 
Allah �: “Qulum Mənim şənimə təriflər söylədi. Qul: “Biz yalnız Sənə 
ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik”- dedikdə Allah buyurur: 
“Bu ayə Mənimlə qulum arasındadır, quluma dilədiyi veriləcək”. Qul: 
“Bizi doğru yola, nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna yönəlt, qəzəbə 
uğramışların və azmışların yoluna yox!”- dedikdə (Allah buyurur): “Bu 
ayələr qulum üçündür, quluma dilədiyi veriləcək!” 
 

٢٤ - ابإِجي اَءةرق ةحابِ فَاتتي الْكف الَةالص  
24-cü fəsil: Namazda “əl-Fatihə” surəsini oxumaq vacibdir 

 
صلَّى  النبِي عنِ ، الصامت بنِ عبادةَ عن ، الربِيعِ بن محمود عن ، الزهرِي عنِ ، سفْيانَ عن ، منصورٍ بن محمد أَخبرنا - ۹١٠

لَّمسو هلَيالَةَ الَ:  قَالَ اُهللا عص نمل أْ لَمقْري ةحابِ بِفَاتتالْك.  
 
910. ...Ubadə ibn əs-Samit � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Namazda “əl-Fatihə” surəsini oxumayanın namazı yoxdur”. 
 

 الصامت بنِ عبادةَ عن ، الربِيعِ بن محمود عن ، الزهرِي عنِ ، معمرٍ عن ، اِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ۹١١
 .فَصاعدا الْكتابِ بِفَاتحة يقْرأْ لَم منل صالَةَ الَ:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ

 
911. ...Rəvayət edilir ki, Ubadə ibn əs-Samit � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Namazda “əl-Fatihə” və bir surə oxumayanın namazı 
kamil deyil”. 
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  الْكتابِ فَاتحة فَضلُ - ٢٥
25-ci fəsil: “Kitabı Açanın” (“əl-Fatihə” surəsinin) fəziləti 

 

 بن عمارِ عن ، اَألحوصِ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، آدم بنِ يحيى حدثَنا:  قَالَ ، الْمخرمي الْمبارك بن اِهللا عبد بن محمد أَخبرنا - ۹١٢
 جِبرِيلُ وعنده صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ بينما:  قَالَ عباسٍ ابنِ عن ، جبيرٍ بنِ سعيد عن ، عيسى بنِ اِهللا عبد عن ، رزيقٍ
هلَيع الَمإِذْ الس عما سيضقن قَهفَو ، فَعرِيلُ فَرجِب هلَيع الَمالس هرصاِءال إِلَى بمذَا:  فَقَالَ ، سه ابب قَد حفُت ناِء مما السم حقَطُّ فُت ، 
 وخواتيمِ كتابِالْ فَاتحة:  قَبلَك نبِي يؤتهما لَم أُوتيتهما بِنورينِ أَبشر:  فَقَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي فَأَتى ملَك منه فَنزلَ:  قَالَ

ةورس ةقَرالْب أْ لَمقْرفًا ترا حمهنإِالَّ م هيتطأُع. 
 

912. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Bir gün Cəbrail � Allah 
Elçisinin � yanında idi. Bu zaman o, səmadan bir səs eşitdi. Cəbrail � 
gözlərini səmaya qaldırdı və dedi: “Bu, göydə açılan bir qapıdır və bundan 
qabaq heç vaxt açılmamışdır”. Bu zaman oradan bir mələk endi və 
Peyğəmbərin � yanına gəlib dedi: “Sənə verilən iki nura 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 əvəzi veriləcək!” 
 

  }الْعظيم والْقُرآنَ ، الْمثَانِي من سبعا آتيناك ولَقَد{:  وجلَّ عز اِهللا قَولِ تأْوِيلُ - ٢٦
26-cı fəsil: Allahın � “Biz sənə təkrarlanan yeddi ayəni və əzəmətli 

Quranı verdik” (əl-Hicr, 87) kəlamının yozumu 
 

 حفْص سمعت:  قَالَ الرحمنِ عبد بن خبيبِ عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، مسعود بن إِسماعيلُ أَخبرنا - ۹١٣
 فَقَالَ أَتيته ثُم فَصلَّيت:  قَالَ فَدعاه يصلِّي وهو بِه مر صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَنَّ ، الْمعلَّى بن سعيد أَبِي عن ، يحدثُ عاصمٍ بنِ
 إِذَا وللرسولِ للَّه استجِيبوا آمنوا الَّذين أَيها يا{:  وجلَّ عز اللَّه يقُلِ أَلَم:  قَالَ.  لِّيأُص كُنت:  قَالَ ؟ تجِيبنِي أَنَّ منعك ما: 

اكُمعا دمل يِيكُمحأَالَ ، }ي كلِّمأُع ظَمأَع ةورلَ سأَنْ قَب جرأَخ نم جِدسقَالَ ؟ الْم  :بفَذَه رخيلج ا:  قُلْتولَ يساِهللا ر ، لَكقَو 
  .الْعظيم والْقُرآنُ أُوتيت الَّذي الْمثَانِي السبع هي }الْعالَمني رب للَّه الْحمد{:  قَالَ. 

 

913. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Muallə � namaz qıldığı vaxt 
Peyğəmbər � onun yanından keçirdi və onu çağırdı. O dedi: “Mən namaz 
qıldım, sonra da onun yanına getdim. Peyğəmbər � dedi: “Mən çağırdıqda 
yanıma gəlməyə sənə nə mane oldu?” O dedi: “Mən namaz qılırdım”. O 
dedi: “Məgər Allahın: “Ey iman gətirənlər! Peyğəmbər sizi həyat verəcək 
şeylərə çağırdığı zaman Allahın və Peyğəmbərinin çağırışına cavab 
verin…”. (əl-Ənfal, 24) buyurduğunu eşitməmisənmi?! Məgər məsciddən 
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çıxmazdan qabaq sənə ən əzəmətli surənin hansının olduğunu öyrətmə-
yimi istəmirsənmi?” Peyğəmbər � məsciddən çıxmaq istədikdə mən ona 
dedim: “Ey Allahın Elçisi, (sən mənə əzəmətli bir surə) öyrədəcəkdin?!” O 
dedi: “Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha!” Bu təkrarlanan yeddi ayədir 
və mənə əzəmətli Quran verilmişdir”. 
  

 ، الرحمنِ عبد بن الْعالَِء عنِ ، جعفَرٍ بن الْحميد عبد عن ، موسى بن الْفَضلُ حدثَنا:  قَالَ ، حريث بن الْحسين أَخبرنا - ۹١٤
نع أَبِيه ، نةَ أَبِي عريره ، نع ينِ أُببٍ بولُ قَالَ:  قَالَ كَعساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا:  صلَ مزأَن اللَّه زلَّ عجي وف اةروالَ ، التو 
  .سأَلَ ما ولعبدي عبدي وبين بينِي مقْسومةٌ وهي ، الْمثَانِي السبع وهي الْقُرآن أُم مثْلَ اِإلنجِيلِ في

 

914. ...Rəvayət edilir ki, Ubey ibn Kəb � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Allah � nə Tövratda, nə də İncildə “Quranın Anası” kimi bir 
(surə) endirməmişdir. O, yeddi təkrarlanan (ayədir). (Allah buyurur:) 
“Onu Özümlə qulum arasında böldüm. Quluma istədiyi var”. 
 

:  قَالَ عباسٍ ابنِ عن ، جبيرٍ بن سعيد عن ، مسلمٍ عن ، اَألعمشِ عنِ ، رِيرج حدثَنا:  قَالَ ، قُدامةَ بن محمد أَخبرنِي - ۹١٥
يأُوت بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا صعبس نثَانِي مالْم عبلَ السالطُّو. 

 

915. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Peyğəmbərə � (hər 
namazda) təkrarlanan yeddi ayə və yeddi uzun surə verilmişdir”. 
 

 وجلَّ عز قَوله في ، عباسٍ ابنِ عن ، جبيرٍ بن سعيد عن ، إِسحاق أَبِي عن ، شرِيك حدثَنا:  قَالَ ، حجرٍ بن علي أَخبرنا - ۹١٦
 .الطُّولُ السبع:  قَالَ }الْمثَانِي من سبعا{: 

 

916. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � Allahın � “Təkrarlanan yeddi ayə-
ni...” (əl-Hicr, 87) sözü haqda demişdir: “İlk yeddi uzun surə deməkdir”.1 
 

٢٧ - كرت اَءةرالْق لْفامِ خا اِإلميمف لَم هجير يهف  
27-ci fəsil: Səssiz namazlarda imamın arxasında qiraəti tərk etmək 

 

 قَالَ حصينٍ بن عمرانَ عن ، زرارةَ عن ، قَتادةَ عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، الْمثَنى بن محمد أَخبرنا - ۹١٧
 :لَّىص بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص رأَ ، الظُّهلٌ فَقَرجر لْفَهحِ{:  خبس ماس كبلَى راَألع{ ، الَّى فَلَمقَالَ ص  :نأَ مقَر }ِحبس ماس 

كبلَى رلٌ قَالَ ؟ }اَألعجا:  رقَالَ.  أَن  :قَد تملأَنَّ ع كُمضعب ا قَدنِيهالَجخ.  

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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917. ...Rəvayət edilir ki, İmran ibn Husayn � demişdir: “Peyğəmbər � 
Zöhr namazını qıldıqda bir nəfər onun arxasında “Ən Uca Rəbbinin adına 
təriflər de!” (“əl-Ə'lə” surəsini) oxudu. O, namazı bitirdikdən sonra dedi: 
“Ən Uca Rəbbinin adına təriflər de!” (“əl-Ə'lə” surəsini) kim oxuyurdu?” 
Həmin kişi: “Mən idim!”- dedi. Peyğəmbər � buyurdu: “Arxamda oxuma-
ğınız fikrimi qarışdırır”. 
 

صلَّى اُهللا علَيه  النبِي أَنَّ ، حصينٍ بنِ عمرانَ عن ، وفَىأَ بنِ زرارةَ عن ، قَتادةَ عن ، عوانةَ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ۹١٨
لَّمسلَّى والَةَ صرِ صرِ أَوِ الظُّهصلٌ ، الْعجرأُ وقْري لْفَها ، خفَلَم فرصقَالَ ان  :كُمأَ أَيحِ{بِـ قَربس ماس كبلَى رلٌ فَقَالَ ؟ }اَألعجر 

نمِ ما:  الْقَوأَن لَمو ا أُرِدإِالَّ بِه ريفَقَالَ.  الْخ بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  :قَد فْترأَنَّ ع كُمضعب ا قَدنِيهالَجخ.  
 
918. ...İmran ibn Husayn � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � Zöhr və ya Əsr 
namazını qıldıqda onun arxasında bir kişi (namazda Qurandan səsli 
şəkildə) oxuyurdu. Peyğəmbər � namazı bitirdikdən sonra dedi: “Ən Uca 
Rəbbinin adına təriflər de!” (“əl-Ə'lə” surəsini) oxuyan kim idi?” Camaat-
dan olan bir kişi dedi: “Mən idim və bununla da yalnız xeyir istəyirdim”. 
Peyğəmbər � dedi: “Sizin oxumağınız məni namazdan yayındırdı”. 
   

٢٨ - كرت اَءةرالْق لْفامِ خا اِإلميمف رهج بِه  
28-ci fəsil: Səsli namazlarda imamın arxasında Quranı səsli oxumağın tərk 

edilməsi 
 

 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، هريرةَ أَبِي عن ، اللَّيثي أُكَيمةَ ابنِ عن ، شهابٍ ابنِ عن ، مالك نع ، قُتيبةُ أَخبرنا - ۹١۹
فرصان نم الَةص رها جيهف اَءةرلْ:  فَقَالَ بِالْقأَ هي قَرعم دأَح كُمنلٌ قَالَ ؟ آنِفًا مجر  :معا نولَ يسي:  قَالَ.  اِهللا را أَقُولُ إِني مل 

عازآنَ أُنى:  قَالَ الْقُرهتفَان اسنِ النع اَءةرا الْقيمف رهج يهولُ فساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص اَءةربِالْق نم الَةالص نيوا حعمس كذَل.  
 
919. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � səsli oxuduğu namazı 
bitirdikdən sonra bizə tərəf çevrilib dedi: “Sizdən biriniz mənimlə birlikdə 
oxuyurdumu?” Bir kişi dedi: “Bəli, (mən oxuyurdum), ey Allahın Elçisi!” 
O dedi: “Deyirəm axı, məni Quran oxuyanda çaşdıran nədir?!” Hədisin 
ravilərindən biri dedi: “Bunu eşidəndən sonra insanlar Allah Elçisinin � 
səsli oxuduğu namazlarda (onun arxasında Quran) oxumağı tərk etdilər”. 
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  ماماِإل بِه جهر فيما اِإلمامِ خلْف الْقُرآن أُم قراَءةُ - ٢۹
29-cu fəsil: İmam “Quranın Anasını” (“əl-Fatihə” surəsini) səsli oxuduğu 

zaman arxasındakıların onu oxuması 
 

 عبادةَ عن ، ربِيعةَ بنِ محمود بنِ نافعِ عن ، حكيمٍ بنِ حرامِ عن ، واقد بن زيد عن ، صدقَةَ عن ، عمارٍ بن هشام أَخبرنا - ۹٢٠
 منكُم أَحد يقْرأَنَّ الَ:  فَقَالَ بِالْقراَءة فيها يجهر الَّتي الصلَوات بعض صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ بِنا صلَّى:  قَالَ الصامت بنِ
 .الْقُرآن مبِأُ إِالَّ بِالْقراَءة جهرت إِذَا

 
920. ...Rəvayət edilir ki, Ubadə ibn əs-Samit � demişdir: “Allah Elçisi � 
bizə səsli namazlardan birini qıldırdıqdan sonra dedi: “Sizdən heç kim 
mənim səsli oxuduğum namazlarda “Kitabın Anasından” (“əl-Fatihə” 
surəsindən) başqa heç bir şeyi səsli oxumasın”.1 
 

  }ترحمونَ لَعلَّكُم وأَنصتوا لَه فَاستمعوا الْقُرآنُ قُرِئ وإِذَا{:  وجلَّ عز قَوله تأْوِيلُ - ٣٠
30-cu fəsil: Allahın � “Quran oxunduğu zaman onu dinləyin və susun ki, 

bəlkə sizə rəhm olunsun”- kəlamının yozumu 
 

 أَبِي عن ، أَسلَم بنِ زيد عن ، عجالَنَ بن محمد عن ، اَألحمر خالد أَبو حدثَنا:  قَالَ ، الترمذي معاذ بن الْجارود أَخبرنا - ۹٢١
 قَرأَ وإِذَا ، فَكَبروا كَبر فَإِذَا ، بِه ليؤتم اِإلمام جعلَ إِنما:  علَيه وسلَّمصلَّى اُهللا  اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ هريرةَ أَبِي عن ، صالحٍ

 .الْحمد لَك ربنا اللَّهم:  فَقُولُوا حمده لمن اللَّه سمع قَالَ وإِذَا ، فَأَنصتوا
 
921. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Həqiqətən, imam ona tabe olunması üçün təyin edilmişdir. O, 
təkbir etdikdə siz də təkbir edin. O oxuduqda siz susun! O: “Allah Ona 
həmd edəni eşitdi!”2- dedikdə siz: “Allahım, ey Rəbbimiz, həmd Sənə 
məxsusdur!”3- deyin”.  
 

 عن ، عجالَنَ بن محمد حدثَنِي:  قَالَ اَألنصارِي سعد بنِ محمد حدثَنا:  قَالَ ، الْمبارك بن اِهللا عبد بن محمد أَخبرنا - ۹٢٢
ديز نب لَمأَس ، نحٍ أَبِي عالص ، نةَ أَبِي عريرولُ قَالَ:  قَالَ هساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا:  صمإِن اماِإلم متؤيل فَإِذَا ، بِه روا كَبرفَكَب 

 اَألنصارِي عدس بن محمد يعنِي ثقَةٌ هو:  يقُولُ الْمخرمي كَانَ:  الرحمنِ عبد أَبو قَالَ .فَأَنصتوا قَرأَ وإِذَا ،

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
2 Transkripsiyası: Səmi Alla:hu limən həmidəh! 
3 Transkripsiyası: Alla:hummə, Rabbənə: ləkəl-həmd! 
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922. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “İmam ona tabe olunması üçün təyin edilmişdir. O, təkbir 
etdikdə siz də təkbir edin. O oxuduqda siz susun”. 
 

  مامِاِإل بِقراَءة الْمأْمومِ اكْتفَاُء - ٣١
31-ci fəsil: İmama tabe olanın imamın qiraəti ilə kifayətlənməsi 

 
 ، الزاهرِية أَبو حدثَنِي:  قَالَ صالحٍ بن معاوِيةُ حدثَنا:  قَالَ ، الْحبابِ بن زيد حدثَنا:  قَالَ ، اِهللا عبد بن هارونُ أَخبرنِي - ۹٢٣

 ؟ قراَءةٌ صالَة كُلِّ أَفي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ سئلَ:  يقُولُ سمعه الدرداِء أَبِي عن ، الْحضرمي مرةَ بن كَثري حدثَنِي:  قَالَ
 قَد إِالَّ الْقَوم أَم إِذَا اِإلمام أَرى ما:  فَقَالَ منه الْقَومِ أَقْرب وكُنت إِلَي فَالْتفَت.  هذه وجبت:  اَألنصارِ من رجلٌ قَالَ نعم:  قَالَ

مو قَالَ .. كَفَاهأَب دبنِ عمحذَا:  الره نولِ عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عطَأٌ صا ، خمإِن ولُ ها أَبِي قَودرِءالد ، لَمأْ وقْرذَا يه عم 
 .الْكتابِ

 
923. ...Rəvayət edilir ki, Kəsir ibn Murra əl-Hədrami � demişdir: “Mən 
Əbud-Dərdənin belə dediyini eşitdim: “Allah Elçisindən � soruşdular: 
“Hər namazda qiraət varmı?” O: “Bəli”- dedi. Ənsardan olan bir kişi: “Bu 
vacibdir”- dedi. Ona tayfasından ən yaxın olan mən idim, ona görə mənə 
tərəf çevrilərək dedi: “İmam bir camaata imamlıq etdikdə onun qiraəti 
(digərlərinə) kifayət edir”. Əbu Abdur-Rahmən (ən-Nəsəi) � demişdir: 
“Bunu Allah Elçisinin � adından demək xətadır, belə ki, bu, Əbud-
Dərdənin kitabdan deyil, öz hafizəsindən olan sözüdür”. 
 

  الْقُرآنَ يحِسن الَ لمن الْقراَءة من يجزِئ ما - ٣٢
32-ci fəsil: Qurandan heç nə bilməyən (namazda bunu) nə ilə əvəz edə 

bilər? 
 

 ، السكْسكي إِبراهيم عن ، مسعر حدثَنا:  قَالَ ، موسى بن الْفَضلِ عنِ ، غَيالَنَ بن ومحمود ، سىعي بن يوسف أَخبرنا - ۹٢٤
ننِ عفَى أَبِي اباَء:  قَالَ أَولٌ ججإِلَى ر بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي:  فَقَالَ صالَ إِن يعطتذَ أَنْ أَسئًا آخيش نم آننِي الْقُرلِّمئًا فَعيش 

  .بِاللَّه إِالَّ قُوةَ والَ حولَ والَ ، أَكْبر واللَّه ، اِهللا إِالَّ إِلَه والَ ، للَّه والْحمد ، اللَّه سبحانَ:  قُلْ:  فَقَالَ.  الْقُرآن من يجزِئُنِي
 
924. ...Rəvayət edilir ki, İbn Əbu Əufə � demişdir: “Bir kişi Peyğəmbərin � 
yanına gəlib dedi: “Mən Qurandan bir şey yadda saxlaya bilmirəm. Mənə 
(namazda) Qurandan olanları əvəz edəcək bir şey öyrət”. Allah Elçisi � 
dedi: “De: “Allah pak və müqəddəsdir! Həmd Allahadır! Allahdan başqa 
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ibadətə layiq məbud yoxdur! Allah ən Böyükdür! Qüdrət və güc yalnız 
Allahdadır!”1 
 

٣٣ - رهامِ جاِإلم نيبِآم  
33-cü fəsil: Namazda imamın “Amin” sözünü səsli deməsi 

 
 قَالَ هريرةَ أَبِي عن ، سلَمةَ أَبِي عن ، الزهرِي أَخبرنِي:  قَالَ ، الزبيدي عنِ ، ةُبقي حدثَنا:  قَالَ ، عثْمانَ بن عمرو أَخبرنا - ۹٢٥

 لَه اللَّه غَفَر الْمالَئكَةَ تأْمني تأْمينه وافَق فَمن ، تؤمن الْمالَئكَةَ فَإِنَّ ؛ فَأَمنوا الْقَارِئ أَمن إِذَا:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ: 
  .ذَنبِه من تقَدم ما

 
925. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “İmam “Amin” dedikdə siz də “Amin” deyin. Həqiqətən də, 
mələklər “Amin” deyirlər. Kimin “Amin” deməsi mələklərin “Amin” 
deməsi ilə üst-üstə düşərsə, Allah onun keçmiş günahlarını bağışlayar”. 
 

صلَّى  النبِي عنِ ، هريرةَ أَبِي عن ، الْمسيبِ بن سعيد عن ، الزهرِي عنِ ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، منصورٍ بن محمد أَخبرنا - ۹٢٦
لَّمسو هلَيإِذَا:  قَالَ اُهللا ع نأَم وا الْقَارِئنكَةَ فَإِنَّ ؛ فَأَمالَئالْم نمؤت ، نفَم افَقو هينأْمت نيأْمكَةَ تالَئالْم رغُف ا لَهم مقَدت نم بِهذَن. 

 
926. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “İmam: 
“Amin” dedikdə siz də “Amin” deyin. Həqiqətən, mələklər də “Amin” 
deyirlər. Kimin “Amin” deməsi mələklərin “Amin” deməsi ilə üst-üstə 
düşərsə, onun keçmiş günahları bağışlanar”. 
 

 ، الْمسيبِ بن سعيد عن ، الزهرِي عنِ ، معمر حدثَنِي:  قَالَ زريعٍ بن يزِيد حدثَنا:  قَالَ ، مسعود بن إِسماعيلُ أَخبرنا - ۹٢٧
نةَ أَبِي عريرولُ قَالَ:  قَالَ هساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ إِذَا:  ص امرِ{ اِإلمغَي وبِالْمضغ هِملَيالَ عو الِّنيفَقُولُوا }الض  :ني؛ آم 
  .ذَنبِه من تقَدم ما لَه غُفر الْمالَئكَةَ تأْمني تأْمينه وافَق فَمن ، آمني:  يقُولُ اِإلمام وإِنَّ ، آمني:  تقُولُ الْمالَئكَةَ فَإِنَّ

 
927. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “İmam “Nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna; qəzəbə uğramış-
ların və azmışların yoluna deyil!”2 (əl-Fatihə, 7)” - dedikdə siz “Amin” 
deyin. Həqiqətən, mələklər də “Amin” deyirlər, imam da “Amin” deyir. 

                                                      
1 Transkripsiyası: Subhə:n-Allah, vəlhəmdulilləh, va lə: ilə:hə illəllah, valla:hu əkbər, va lə: 
həulə va lə: quvvətə illə: billəh! 
2 Transkripsiyası: Ğayril-məğdu:bi aleyhim valəda:lli:n! 
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Kimin “Amin” deməsi mələklərin “Amin” deməsi ilə üst-üstə düşərsə, 
onun keçmiş günahları bağışlanar”. 
 

صلَّى  اِهللا رسولَ نَّأَ ، هريرةَ أَبِي عن ، أَخبراه أَنهما سلَمةَ وأَبِي ، سعيد عن ، شهابٍ ابنِ عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ۹٢٨
لَّمسو هلَيإِذَا:  قَالَ اُهللا ع نأَم اموا اِإلمن؛ فَأَم هفَإِن نم افَقو هينأْمت نيأْمت كَةالَئالْم رغُف ا لَهم مقَدت نم بِهذَن.  

 
928. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “İmam 
“Amin”- dedikdə siz də “Amin” deyin. Kimin “Amin” deməsi mələklərin 
“Amin” deməsi ilə üst-üstə düşərsə, keçmiş günahları bağışlanar”. 
 

٣٤ - ابرِ بنيِ اَألمأْمبِالت لْفامِ خاِإلم  
34-cü fəsil: İmamın arxasında “Amin” deməyin əmr edilməsi 

 
صلَّى اُهللا علَيه  اِهللا رسولَ أَنَّ ، عنه اللَّه رضي هريرةَ أَبِي عن ، صالحٍ أَبِي عن ، سمي عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ۹٢۹
لَّمسقَالَ إِذَا:  قَالَ و امرِ{:  اِإلموبِ غَيضغالْم هِملَيالَ عو الِّنيفَقُولُوا }الض  :ني؛ آم هفَإِن نم افَقو لُهلَ قَوقَو كَةالَئالْم رغُف ا لَهم 
مقَدت نم بِهذَن.  

 
929. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “İmam: 
“Nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna; qəzəbə uğramışların və 
azmışların yoluna deyil!” (əl-Fatihə, 7)”- dedikdə siz də “Amin” deyin. 
Kimin (“Amin”) deməsi mələklərin deməsi ilə üst-üstə düşərsə, onun 
keçmiş günahları bağışlanar”. 
  

  التأْمنيِ فَضلُ - ٣٥
35-ci fəsil: “Amin” deməyin fəziləti 

 
۹٣٠ - اأَخنرةُ ببيقُت ، نع كالم ، نأَبِي ع ادننِ ، الزجِ عراَألع ، نةَ أَبِي عريرولَ أَنَّ ، هساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا:  قَالَ ص 

 .ذَنبِه من تقَدم ما لَه غُفر اُألخرى حداهماإِ فَوافَقَت آمني:  السماِء في الْمالَئكَةُ وقَالَت آمني:  أَحدكُم قَالَ
 
930. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Sizdən 
biriniz “Amin” dedikdə səmadakı mələklər də “Amin” deyir. Birinizin 
(“Amin” deməsi) onların deməsi ilə üst-üstə düşərsə, onun keçmiş günah-
ları bağışlanar”. 
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  اِإلمامِ خلْف عطَس إِذَا الْمأْمومِ قَولُ - ٣٦
36-cı fəsil: Namazda imama tabe olanın asqırdıqda dediyi söz 

 
 أَبِيه عن ، رافعٍ بنِ رِفَاعةَ بنِ معاذ أَبِيه عم عن ، رافعٍ بنِ فَاعةُرِ بنِ اِهللا عبد بن يحيى بن رِفَاعةُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ۹٣١

 يحب كَما ، علَيه مباركًا فيه مباركًا طَيبا كَثريا حمدا للَّه الْحمد:  فَقُلْت فَعطَست صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي خلْف صلَّيت:  قَالَ
 قَالَها ثُم ، أَحد يكَلِّمه فَلَم ؟ الصالَة في الْمتكَلِّم من:  فَقَالَ انصرف صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ صلَّى فَلَما ، ويرضى ربنا

 للَّه الْحمد قُلْت:  قَالَ ؟ قُلْت كَيف:  قَالَ.  اِهللا رسولُ يا أَنا:  عفْراَء ابنِ رافعِ بن رِفَاعةُ فَقَالَ ؟ الصالَة في الْمتكَلِّم من:  الثَّانِيةَ
 لَقَد بِيده نفِْسي والَّذي:  ى اُهللا علَيه وسلَّمصلَّ النبِي فَقَالَ ، ويرضى ربنا يحب كَما علَيه مباركًا فيه مباركًا طَيبا كَثريا حمدا

  .بِها يصعد أَيهم ملَكًا وثَالَثُونَ بِضعةٌ ابتدرها
 
931. ...Muaz ibn Rifəa ibn Rafi atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: 
“Mən Peyğəmbərin � arxasında namaz qıldıqda asqırıb dedim: “Allaha 
həmd olsun; (özü də) çoxlu, xoş, mübarək bir həmd, bərəkət Ondandır, 
Rəbbimizin sevdiyi və razı olduğu həmd!” 1  Allah Elçisi � namazı 
bitirdikdən sonra çevrilib dedi: “Namazda o kəlmələri deyən kim idi?” 
Heç kəs dinmədi. Sonra ikinci dəfə soruşdu: “Namazda o kəlmələri deyən 
kim idi?” Rifəa ibn Rafi ibn Afraə dedi: “Mən idim, ey Allahın Elçisi!” O 
dedi: “Necə demişdin (təkrar et)?” O (təkrar edərək) dedi: “Allaha həmd 
olsun; (özü də) çoxlu, xoş, mübarək bir həmd, bərəkət Ondandır, 
Rəbbimizin sevdiyi və razı olduğu həmd!” Peyğəmbər � dedi: “Canım 
Əlində Olana and olsun! Artıq otuzdan çox mələk bu kəlmələri hansının 
qaldırması üçün yarışdılar”.  
 

 بن الْجبارِ عبد عن ، أَبِيه عن ، إِسحاق أَبِي بن يونس ثَناحد:  قَالَ ، مخلَد حدثَنا:  قَالَ ، محمد بن الْحميد عبد أَخبرنا - ۹٣٢
 غَيرِ{ قَرأَ فَلَما ، أُذُنيه من أَسفَلَ يديه رفَع كَبر فَلَما ، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ خلْف صلَّيت:  قَالَ ، أَبِيه عن ، وائلٍ

:  يقُولُ رجالً صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولِ فَسمع:  قَالَ خلْفَه وأَنا فَسمعته.  آمني:  قَالَ }الضالِّني والَ علَيهِم الْمغضوبِ
دمالْح لَّها لدما حريا كَثبكًا طَياربم يها ، فلَّ فَلَمسم بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص نم هالَتقَالَ ص  :نم باحص ةمي الْكَلف الَة؟ الص 
 نهنهها فَما ، ملَكًا عشر اثْنا هاابتدر لَقَد:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي قَالَ.  بأْسا بِها أَردت وما ، اِهللا رسولُ يا أَنا:  الرجلُ فَقَالَ
 .الْعرشِ دونَ شيٌء

 

                                                      
1  Transkripsiyası: Əlhəmdulillə:hi həmdən kəsi:ran tayyibən mubə:rakən fi:hi, mubə:rakən 
aleyhi, kəmə: yuhibbu Rabbunə: va yərda:! 
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932. ...Abdul-Cəbbar ibn Vail atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: 
“Mən Allah Elçisinin � arxasında namaz qıldım. Təkbir etdikdə əllərini 
qulaqlarının alt hissəsinə qədər qaldırdı. “Nemət bəxş etdiyin şəxslərin 
yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna deyil!” (əl-Fatihə, 7)”- 
dedikdə “Amin” dedi. Mən onun arxasında olduğum üçün bunu eşitdim. 
Allah Elçisi � bir kişinin namazda belə dediyini eşitdi: “Allaha həmd 
olsun; (özü də) çoxlu, xoş, mübarək bir həmd!”1 Peyğəmbər � namazında 
salam verdikdən sonra belə dedi: “Namazda deyilən sözləri kim dedi?” 
Həmin kişi dedi: “Mən idim, ey Allahın Elçisi! Pis bir şey demək istəyim 
yox idi”. Peyğəmbər � buyurdu: “Artıq bu kəlmələri qaldırmaq üçün on 
iki mələk yarışdı və Ərşin altına qalxana kimi onların qarşısında heç kim 
dayanmadı”. (“Onların qarşısında heç kim dayanmadı” sözü zəifdir). 
 

٣٧ - عاما جاَء مي جف آنالْقُر  
37-ci fəsil: Quranda olanları cəm etmək 

 
 بنِ الْحارِثُ سأَلَ:  قَالَت عائشةَ عن ، أَبِيه عن ، عروةَ بن هشامِ عن ، سفْيانُ أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن حاقإِس أَخبرنا - ۹٣٣
 وهو عنه وعيت وقَد ، عني فَيفْصم ، الْجرسِ لَةصلْص مثْلِ في:  قَالَ ؟ الْوحي يأْتيك كَيف صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ هشامِ
هدأَش لَيا ، عانيأَحينِي وأْتي يثْلِ فم ةورى صالْفَت بِذُهنفَي إِلَي. 

 
933. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Haris ibn Hişəm Allah Elçisin-
dən � soruşdu: “Vəhy sənə necə gəlir?” Allah Elçisi � buyurdu: “Vəhy 
mənə zınqırov səsi kimi gəlir. Mən də onu (yadımda) saxlayıram. Mənə ən 
ağır gələni də budur. Bəzən də mələk mənim yanıma cavan oğlan 
surətində gəlir və mənə vəhy gətirir”.  
 

 مالك حدثَنِي:  قَالَ الْقَاسمِ ابنِ عن ، لَه واللَّفْظُ أَسمع وأَنا علَيه قراَءةً ، مسكنيٍ بن والْحارِثُ ، سلَمةَ بن محمد أَخبرنا - ۹٣٤
، نامِ عشه نةَ بورع ، نع أَبِيه ، نةَ عشائارِثَ أَنَّ ، عالْح نامِ بشأَلَ هولَ سسِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص فكَي يكأْتي يح؟ الْو 

 ، قَالَ ما وعيت وقَد ، عني فَيفْصم علَي أَشده وهو الْجرسِ صلْصلَة مثْلِ في يأْتينِي أَحيانا:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَقَالَ
يأَحاوثَّلُ انمتي يل لَكالً الْمجنِي ركَلِّمي فَيا فَأَعقُولُ مي ةُ قَالَتشائع  :لَقَدو هتأَيزِلُ رني هلَيي عمِ فوالْي يددالش درالْب مفْصفَي هنإِنَّ عو 
هبِينج دفَصتقًا لَيرع. 

 

                                                      
1 Transkripsiyası: Əlhəmdulillə:hi həmdən kəsi:ran tayyibən mubə:rakən fi:hi! 
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934. ...Aişə � rəvayət edir ki, Haris ibn Hişəm Allah Elçisindən � 
soruşdu: “Vəhy sənə necə gəlir?” Allah Elçisi � buyurdu: “Vəhy hərdən 
mənə zınqırov səsi kimi gəlir. Bu da mənə ən ağır olandır. Məndən bu hal 
çıxıb getdikdə artıq, mən mələyin mənə dediklərini yadda saxlayıram. 
Vəhy hərdən mənə mələk olan bir kişinin misalında gəlir. (Bu kişi) 
mənimlə danışır və mən də onun dediklərini yadda saxlayıram”. Aişə 
dedi: “Mən Allah Elçisinə � çox soyuq bir gündə vəhyin nazil olmasını 
görmüşdüm. Bu hal ondan çıxıb getdikdə onun alnından tər axırdı”. 
 

 عز قَوله في ، عباسٍ ابنِ عن ، جبيرٍ بنِ سعيد عن ، عائشةَ أَبِي بنِ موسى عن ، عوانةَ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ۹٣٥
 شدةً التنزِيلِ من يعالج صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي كَانَ:  قَالَ} وقُرآنه معهج علَينا إِنَّ بِه لتعجلَ لسانك بِه تحرك الَ{:  وجلَّ
 ثُم ، صدرِك في جمعه:  قَالَ }وقُرآنه جمعه علَينا إِنَّ بِه لتعجلَ لسانك بِه تحرك الَ{:  وجلَّ عز اللَّه قَالَ ، شفَتيه يحرك وكَانَ
هؤقْرفَإِذَا{.  ت اهأْنقَر بِعفَات هآنقَالَ }قُر  :عمتفَاس لَه تصأَنولُ فَكَانَ.  وساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا ص اهرِيلُ أَتجِب عمتفَإِذَا اس 
طَلَقان أَها قَركَم أَهأَقْر. 

 
935. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � Allahın � “Cəbrail sənə Quranı 
nazil etdikdə onu tələm-tələsik yadda saxlamaq üçün dilini tərpətmə! 
Şübhəsiz ki, sənin qəlbində onun qərar tutması və dilinlə onun oxunma-
sı Bizə aiddir”. (əl-Qiyamə, 16-17) bu ayələri haqda demişdir: “Peyğəmbər 
� Quran nazil olanda dodağını tələsik tərpədirdi. Allah � buyurdu: 
“Cəbrail sənə Quranı nazil etdikdə onu tələm-tələsik yadda saxlamaq 
üçün dilini tərpətmə! Şübhəsiz ki, sənin qəlbində onun qərar tutması və 
dilinlə onun oxunması Bizə aiddir”. (əl-Qiyamə, 16-17). O buyurdu: “Biz 
onu sənin qəlbində cəm edərik, sonra onu oxuyarsan: “Biz onu oxudu-
ğumuz zaman sən onun oxunuşunu izlə”. (əl-Qiyamə, 18). O dedi: “Ona 
qulaq as və sus!” Cəbrail Allah Elçisinin � yanına gələndə Cəbrailə qulaq 
asardı. O getdikdə onun oxuduğu kimi oxuyardı”. 
 

 عمر أَنَّ ، مخرمةَ ابنِ عن ، عروةَ عن ، الزهرِي عنِ ، معمر حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَى عبد أَنبأَنا:  قَالَ علي بن نصر أَخبرنا - ۹٣٦
نب طَّابِالْخ يضر اللَّه هنقَالَ ع  :تعمس امشه نيمِ بكح نامٍ بزأُ حقْرةَ يورس قَانأَ ، الْفُرا فَقَريهوفًا فرح لَم كُني بِين لَّى  اللَّهص

لَّمسو هلَيا اُهللا عأَنِيهأَقْر ، قُلْت  :نم أَكأَقْر هذةَ هورولُ:  قَالَ ؟ السساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  .قُلْت  :تا.  كَذَبكَذَا مه أَكأَقْر 
 أَقْرأْتنِي إِنك ، اللَّه رسولِ يا:  فَقُلْت ، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ إِلَى أَقُوده بِيده فَأَخذْت ، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ
 فَقَرأَ.  هشام يا اقْرأْ:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَقَالَ ، أَقْرأْتنِيها تكُن لَم حروفًا فيها يقْرأُ هذَا سمعت وإِني ، الْفُرقَان سورةَ
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 ثُم.  أُنزِلَت هكَذَا:  فَقَالَ فَقَرأْت.  عمر يا اقْرأْ قَالَ ثُم.  أُنزِلَت هكَذَا:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا سولُر فَقَالَ ، يقْرأُ كَانَ كَما
  .أَحرف سبعة علَى أُنزِلَ الْقُرآنَ إِنَّ:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ

 
936. ...Rəvayət edilir ki, Ömər ibn əl-Xattab � demişdir: “Hişəm ibn Həkim 
ibn Hizəmin “əl-Furqan” surəsini oxuduğunu eşitdim. O oxuduqda 
Peyğəmbərdən � eşitmədiyim hərflərlə oxuyurdu. Mən ona dedim: “Bu 
surəni belə oxumağı sənə kim öyrədib?” O dedi: “Allah Elçisi!” Mən 
dedim: “Yalan deyirsən! Allah Elçisi � bunu sənə oxumayıb”. Mən onun 
əlindən tutub Allah Elçisinin � yanına apardım və dedim: “Ey Allahın 
Elçisi! Həqiqətən, sən mənə “əl-Furqan” surəsini oxumuşdun. Amma 
bunun oxunuşunda sənin oxumadığın hərflərlə oxuduğunu eşitdim”. 
Allah Elçisi � dedi: “Ey Hişəm, oxu!” O da əvvəlki kimi oxudu. Allah 
Elçisi � dedi: “Bu (surə) belə nazil olub”. Sonra dedi: “Oxu, ey Ömər!” 
Mən də oxudum. O dedi: “Bu (surə) belə nazil olub”. Sonra Allah Elçisi � 
dedi: “Həqiqətən, Quran yeddi hərf (qiraət, oxunuş, ləhcə) üzrə nazil 
edilmişdir”.  
 

 مالك حدثَنِي:  قَالَ الْقَاسمِ ابنِ عن ، لَه واللَّفْظُ أَسمع وأَنا علَيه قراَءةً ، مسكنيٍ بن والْحارِثُ ، سلَمةَ بن محمد أَخبرنا - ۹٣٧
، ننِ عابٍ ابهش ، نةَ عورع نرِ بيبالز ، نع دبنِ عمحالر نب دبع قَالَ ، الْقَارِي  :تعمس رمع نطَّابِ بالْخ يضر اللَّه هنقُولُ عي 

 :تعمس امشنِ هيمٍ بكأُ حقْرةَ يورس قَانلَى الْفُررِ عا غَيا مهؤأَقْر هلَيكَانَ ، عولُ وساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا:  صأَنِيهأَقْر تدفَك 
 ، اللَّه رسولِ يا:  لْتفَقُ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ إِلَى بِه فَجِئْت ، بِرِدائه لَببته ثُم ، انصرف حتى أَمهلْته ثُم ، علَيه أَعجلَ أَنْ
 الَّتي الْقراَءةَ فَقَرأَ.  اقْرأْ:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ لَه فَقَالَ ، أَقْرأْتنِيها ما غَيرِ علَى الْفُرقَان سورةَ يقْرأُ هذَا سمعت إِني

هتعمأُ سقْرولُ فَقَالَ يسِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عكَذَا:  صه زِلَتأُن  .قَالَ ثُم يأْ:  لاقْر  .أْتكَذَا:  فَقَالَ فَقَره زِلَتذَا إِنَّ أُنآنَ هالْقُر 
  .منه تيسر ما فَاقْرؤوا ، أَحرف سبعة علَى أُنزِلَ

 
937. ...Rəvayət edilir ki, Ömər ibn əl-Xattab � demişdir: “Hişam ibn 
Həkimin “əl-Furqan” surəsini Allah Elçisinin � mənə öyrətdiyi oxunuşdan 
fərqli şəkildə oxuduğunu eşitdim. Az qaldı ki, üstünə gedəcəkdim, amma 
namazı bitirənə qədər gözlədim. Sonra onu paltarından tutub özümə 
çəkdim və Allah Elçisinin � yanına getdik. Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi, 
bunun “əl-Furqan” surəsini sənin mənə öyrətdiyin oxunuşdan fərqli şəkil-
də oxuduğunu eşitdim”. Allah Elçisi � ona: “Oxu!” dedi. O da ondan 
eşitdiyim şəkildə oxudu. Allah Elçisi � dedi: “Bu (surə) belə nazil 
olmuşdur”. Sonra mənə: “Oxu!” dedi. Mən də oxudum. O dedi: “Bu (surə) 
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belə də nazil olmuşdur. Bu Quran yeddi hərf (qiraət, oxunuş, ləhcə) 
üzərində nazil olmuşdur. Sizə asan olanını oxuyun”. 
 

 بن عروةُ أَخبرنِي:  قَالَ شهابٍ ابن عن ، يونس أَخبرنِي:  قَالَ وهبٍ ابن حدثَنا:  الَقَ ، اَألعلَى عبد بن يونس أَخبرنا - ۹٣٨
 بن هشام سمعت:  يقُولُ خطَّابِالْ بن عمر سمعا أَنهما ، أَخبراه الْقَارِي عبد بن الرحمنِ وعبد ، مخرمةَ بن الْمسور أَنَّ ، الزبيرِ
 لَم كَثرية حروف علَى يقْرؤها هو فَإِذَا ، لقراَءته فَاستمعت صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ حياة في الْفُرقَان سورةَ يقْرأُ حكيمٍ

 من:  فَقُلْت بِرِدائه لَببته سلَّم فَلَما ، سلَّم حتى فَتصبرت الصالَة في أُساوِره فَكدت ، ى اُهللا علَيه وسلَّمصلَّ اللَّه رسولِ يقْرِئْنِيها
أَكأَقْر هذةَ هوري السالَّت كتعما سهؤقْرا:  فَقَالَ ؟ تأَنِيهولُ أَقْرساِهللا ر صلَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع  .فَقُلْت : تكَذَب ، اللَّهولُ فَوساِهللا ر 

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص وأَنِي هأَقْر هذةَ هوري السالَّت كتعما سهؤقْرت ، طَلَقْتفَان بِه هولِ إِلَى أَقُودساِهللا ر سو هلَيلَّى اُهللا عصلَّم فَقُلْت 
 اِهللا رسولُ فَقَالَ.  الْفُرقَان سورةَ أَقْرأْتنِي وأَنت ، تقْرِئْنِيها لَم حروف علَى الْفُرقَان سورةَ يقْرأُ هذَا سمعت إِني ، اللَّه رسولِ يا: 

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  :لْهسا أَري رمأْاقْ ، عا ري امشأَ.  هفَقَر هلَياَءةَ عري الْقالَّت هتعما سهؤقْرولُ قَالَ يساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  :
صلَّى اُهللا علَيه  اِهللا رسولُ قَالَ ، أَقْرأَنِي الَّتي َءةَالْقرا فَقَرأْت.  عمر يا اقْرأْ:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ ثُم.  أُنزِلَت هكَذَا
لَّمسكَذَا:  وه زِلَتأُن  .ولُ قَالَ ثُمساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عذَا إِنَّ صآنَ هزِلَ الْقُرلَى أُنع ةعبس فروا ، أَحؤا فَاقْرم رسيت هنم.  

 
938. ... Rəvayət edilir ki, Ömər ibn əl-Xattab � demişdir: “Allah Elçisi � 
sağ olan vaxt Hişam ibn Həkimin “əl-Furqan” surəsini oxuduğunu 
eşitdim. Onun qiraətinə qulaq asdım. O oxuduqda bir çox hərfi mənim 
Allah Elçisindən � eşitmədiyim şəkildə oxuyurdu. Az qaldı ki, o, namazda 
ikən üstünə gedəcəkdim, amma salam verənə qədər səbir edib özümü 
saxladım. Salam verdikdə onu paltarından tutaraq özümə tərəf dartıb 
dedim: “Səndən eşitdiyim bu surəni kim sənə öyrədib ki, belə oxuyur-
san?!” O dedi: “Bunu mənə Allah Elçisi � öyrədib”. Mən dedim: “Yalan 
deyirsən! Vallahi, Allah Elçisi � bu surəni mənə sənin oxuduğundan fərqli 
şəkildə öyrədib”. Onu Allah Elçisinin � yanına aparıb dedim: “Ey Allahın 
Elçisi, bunun “əl-Furqan” surəsini sənin mənə öyrətdiyin oxunuşdan fərqli 
şəkildə oxuduğunu eşitdim”. Allah Elçisi � dedi: “Onu mənim yanıma 
göndər, ey Ömər!” (Allah Elçisi � ona dedi:) “Oxu!” O da ondan eşitdiyim 
şəkildə oxudu. Allah Elçisi � dedi: “Bu (surə) belə nazil olmuşdur”. Sonra 
mənə dedi: “Oxu!” Mən də həmişə oxuduğum qiraətlə oxudum. Allah 
Elçisi � dedi: “Bu (surə) belə də nazil olmuşdur”. Sonra Allah Elçisi � 
buyurdu: “Bu Quran yeddi hərf (qiraət, oxunuş, ləhcə) üzərində nazil 
olmuşdur. Sizə asan olanını oxuyun”. 
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 ابنِ عنِ ، مجاهد عن ، الْحكَمِ عنِ ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، غُندر جعفَرٍ بن محمد دثَناح:  قَالَ ، بشارٍ بن محمد أَخبرنا - ۹٣۹
 إِنَّ:  فَقَالَ السالَم علَيه جِبرِيلُ هفَأَتا ، غفَارٍ بنِي أَضاة عند كَانَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، كَعبٍ بنِ أَبِي عن ، لَيلَى أَبِي
اللَّه زلَّ عجو كرأْمأَنَّ ي قْرِئت كتآنَ أُملَى الْقُرع فرأَلُ:  قَالَ.  حأَس اللَّه هافَاتعم هترفغمإِنَّ ، وي وتالَ أُم يقطت كذَل .ثُم اهأَت 

 تطيق الَ أُمتي وإِنَّ ، ومغفرته معافَاته اللَّه أَسأَلُ:  قَالَ.  حرفَينِ علَى الْقُرآنَ أُمتك تقْرِئ أَنْ يأْمرك وجلَّ عز اللَّه إِنَّ:  الَفَقَ الثَّانِيةَ
كذَل  .ثُم اَءهثَةَ جإِنَّ:  فَقَالَ الثَّال اللَّه زلَّ عجو كرأْمأَنْ ي قْرِئت كتآنَ أُملَى الْقُرع ثَالَثَة فرأَلُ:  فَقَالَ.  أَحأَس اللَّه هافَاتعم 

هترفغمإِنَّ ، وي وتالَ أُم يقطت كذَل  .ثُم اَءهةَ جابِعإِنَّ:  فَقَالَ الر اللَّه زلَّ عجو كرأْمقْرِ أَنْ يتئ كتآنَ أُملَى الْقُرع ةعبس فرأَح ، 
 رواه ، الْمعتمرِ بن منصور خالَفَه ، الْحكَم فيه خولف الْحديثُ هذَا:  الرحمنِ عبد أَبو قَالَ .أَصابوا فَقَد علَيه قَرؤوا حرف فَأَيما
نع داهجم ، نع يبعنِ درٍ بيمالً عسرم  

 
939. ...Ubey ibn Kəb � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � Bəni Ğifar tayfasının 
yanında idi. Bu zaman Cəbrail � gəlib dedi: “Həqiqətən, Allah � sənə 
əmr edir ki, ümmətinə Quranı bir ləhcə ilə oxuyasan”. Peyğəmbər � dedi: 
“Allahdan salamatlıq və bağışlanma istəyirəm. Ümmətimin buna gücü 
çatmayacaq”. Sonra ikinci dəfə gəlib dedi: “Həqiqətən, Allah � sənə əmr 
edir ki, ümmətinə Quranı iki ləhcə ilə oxuyasan”. Peyğəmbər � dedi: 
“Allahdan salamatlıq və bağışlanma istəyirəm. Ümmətimin buna gücü 
çatmayacaq”. Sonra üçüncü dəfə gəlib dedi: “Həqiqətən, Allah � sənə əmr 
edir ki, ümmətinə Quranı üç ləhcə ilə oxuyasan”. Peyğəmbər � dedi: 
“Allahdan salamatlıq və bağışlanma istəyirəm. Ümmətimin buna gücü 
çatmayacaq”. Sonra dördüncü dəfə gəlib dedi: “Həqiqətən, Allah � sənə 
əmr edir ki, ümmətinə Quranı yeddi ləhcə ilə oxuyasan. Hansı ləhcə ilə 
oxusalar, düz oxumuş olarlar”. 
 

 ، خالد بن عكْرِمةَ عن ، اِهللا عبيد بن معقلِ علَى قَرأْت:  قَالَ نفَيلٍ بن جعفَرِ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، منصورٍ بن عمرو أَخبرنِي - ۹٤٠
نع يدعنِ سرٍ بيبج ، ننِ عاسٍ اببع ، نع ينِ أُببٍ بأَنِي:  قَالَ كَعولُ أَقْرساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عةً صورا سنيا فَبي أَنف جِدسالْم 

سالإِذْ ج تعمس الًرا جهؤقْري فالخي ياَءترق فَقُلْت لَه  :نم كلَّمع هذةَ هورولُ:  فَقَالَ ؟ السساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  .
فَارِقْنِي الَ:  فَقُلْتى تتح يأْتولُ نساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ، هتيفَقُ فَأَتا:  لْتولُ يسذَا ، اِهللا ره الَفي خاَءتري قةَ فوري السالَّت 

 ثُم.  أَحسنت:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ لي فَقَالَ ، فَقَرأْتها.  أُبي يا اقْرأْ:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَقَالَ علَّمتنِي
صلَّى اُهللا علَيه  اِهللا رسولُ قَالَ ثُم.  أَحسنت:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ لَه فَقَالَ قراَءتي فَخالَف فَقَرأَ.  اقْرأْ:  للرجلِ قَالَ

لَّمسا:  وي يأُب هزِلَ إِنآنُ أُنلَى الْقُرع ةعبأَ سفرح نكُلُّه افش و قَالَ .كَافأَب دبنِ عمحلُ:  الرقعم نب ديباِهللا ع سلَي كبِذَل 
الْقَوِي. 
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940. ...Rəvayət edilir ki, Ubey ibn Kəb � demişdir: “Allah Elçisi � mənə bir 
surə oxudu. Mən məsciddə oturarkən bir nəfərin həmin surəni mənim 
bildiyim ləhcəyə müxalif şəkildə - başqa cür oxuduğunu eşitdim. Mən ona 
dedim: “Bu surəni sənə kim öyrədib?” O dedi: “Allah Elçisi!” Mən dedim: 
“Məndən ayrılma! Gedək Allah Elçisinin � yanına”. Mən onunla Allah 
Elçisinin � yanına getdim və dedim: “Ey Allahın Elçisi, bu sənin mənə 
öyrətdiyin surənin ləhcəsinə müxalif olur”. O: “Oxu, ey Ubey!”- dedi. Mən 
də həmin surəni oxudum. Allah Elçisi � mənə dedi: “Əhsən!” Sonra o biri 
kişiyə: “Oxu!”- dedi. O da mənim ləhcəmə müxalif şəkildə oxudu. Allah 
Elçisi � ona da: “Əhsən!”- dedi. Sonra Allah Elçisi � buyurdu: “Ey Ubey! 
Həqiqətən, Quran yeddi ləhcə üzərində nazil olmuşdur. Hamısı da şəfadır 
və kifayət edəndir”. 
 

 منذُ صدرِي في حاك ما:  قَالَ ، أُبي عن ، أَنسٍ نع ، حميد عن ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن يعقُوب أَخبرنِي - ۹٤١
تلَمي إِالَّ أَسأَن أْتةً قَرا آيأَهقَرو رآخ ري غَياَءترق ، ا:  فَقُلْتأَنِيهولُ أَقْرساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ، صو را:  اآلخأَنِيهأَقْر 
 وقَالَ.  نعم:  قَالَ.  وكَذَا كَذَا آيةَ أَقْرأْتنِي اللَّه نبِي يا:  فَقُلْت صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي فَأَتيت ، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ
راآلخ  :قْرِئْنِي أَلَمةَ تكَذَا كَذَا آيقَالَ ؟ و  :معرِيلَ إِنَّ نيلَ جِبيكَائما وهِملَيع الَمانِي السيأَت ، درِيلَ فَقَعجِب نينِي عميلَ ييكَائمو نع 

 حرف فَكُلُّ أَحرف سبعةَ بلَغَ حتى استزِده استزِده:  ميكَائيلُ قَالَ.  حرف علَى الْقُرآنَ اقْرأ:  السالَم علَيه جِبرِيلُ فَقَالَ ، يسارِي
افش كَاف.  

 
941. ...Rəvayət edilir ki, Ubey � demişdir: “İslamı qəbul etdikdən sonra 
mənim qəlbimə heç bir şəkk-şübhə düşməmişdi, lakin bu ayəni başqa birisi 
başqa bir şəkildə oxuduqdan sonra düşdü. Mən dedim: “Bu ayəni Allah 
Elçisi � mənə oxuyub”. O biri dedi: “Mənə də Allah Elçisi � oxuyub”. Mən 
Peyğəmbərin � yanına gəlib dedim: “Ey Allahın Peyğəmbəri! Sən mənə 
ayələri bu və bu şəkildə oxumadınmı?” O: “Bəli”- dedi. O biri dedi: “Sən 
mənə ayələri bu və bu şəkildə oxumadınmı?” Peyğəmbər � dedi: “Bəli. 
Həqiqətən, Cəbrail və Mikail � mənim yanıma gəldilər. Cəbrail mənim 
sağımda, Mikail də solumda oturdular. Cəbrail � dedi: “Quranı bir ləhcə 
üzərində oxu!” Mikail dedi: “Artır, yeddi ləhcəyə qədər artır! Hər ləhcə 
şəfadır və kifayət edəndir”.  
 

 كَمثَلِ الْقُرآن صاحبِ مثَلُ:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، عمر ابنِ عن ، نافعٍ عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ۹٤٢
  .ذَهبت أَطْلَقَها وإِنْ ، اأَمسكَه علَيها عاهد إِذَا ، الْمعقَّلَة اِإلبِلِ
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942. ...İbn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Quranı 
əzbər bilənin misalı dəvəsi bağlı olanın misalı kimidir. Əgər onu 
qoruyarsa, onu əlində saxlaya bilər. Əgər onu boşuna buraxarsa, çıxıb 
gedər”. 
 

 ، اِهللا عبد عن ، وائلٍ أَبِي عن ، منصورٍ عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، زريعٍ بن يزِيد حدثَنا:  قَالَ ، موسى بن عمرانُ أَخبرنا - ۹٤٣
 فَإِنه ، الْقُرآنَ استذْكروا نسي هو بلْ ، وكَيت كَيت آيةَ نِسيت:  لَيقُو أَنْ َألحدهم بِئْسما:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي عنِ

عرا أَسيفَصت نورِ مدالِ صجالر نمِ معالن نم هقُلع. 
 
943. ...Abdullah � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Belə 
demək necə də pisdir: “Mən bu və bu ayəni unutdum”. Əksinə, o 
unutduruldu. Quranı tez-tez təkrarlayın. Həqiqətən, o, boynu bağlı heyvan 
ipdən ayrıldığı kimi adamların sinələrindən (yaddaşlarından) tez ayrılır”. 
 

  الْفَجرِ ركْعتيِ في الْقراَءةُ - ٣٨
38-ci fəsil: Sübh namazının rükətlərində olan qiraət 

 
 بن سعيد أَخبرنِي:  قَالَ حكيمٍ بن عثْمانُ حدثَنا:  قَالَ ، الْفَزارِي معاوِيةَ بن مروانُ حدثَنا:  قَالَ ، يزِيد بن عمرانُ أَخبرنِي - ۹٤٤
 الْبقَرة في الَّتي اآليةَ منهما اُألولَى في الْفَجرِ ركْعتيِ في يقْرأُ كَانَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ ، أَخبره عباسٍ ابن أَنَّ ، يسارٍ

  .}مسلمونَ بِأَنا واشهد بِاللَّه آمنا{ اُألخرى وفي اآليةَ آخرِ إِلَى }إِلَينا أُنزِلَ وما بِاللَّه آمنا قُولُوا{: 
 
944. ...İbn Abbas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � Sübh namazının birinci 
rükətində “əl-Bəqərə” surəsindən olan ayəni “Deyin: “Biz Allaha, bizə 
nazil olana...“ (əl-Bəqərə, 136) sonuna kimi, ikinci rükətində isə “Biz 
Allaha iman gətirdik. Sən də şahid ol ki, biz müsəlmanlarıq!” (əl-Maidə, 
111) ayəsini oxudu. 
 

٣۹ - ابب اَءةري الْقيِ فتكْعرِ را {قُلْ بِ الْفَجا يهأَي {َونرالْكَاف و}ْقُل وه اللَّه دأَح{  
39-cu fəsil: Sübh namazının rükətlərində “De: “Ey kafirlər!” və “De: “O 

Allah təkdir!” oxumaq 
 

 أَبِي عن ، حازِمٍ أَبِي عن ، كَيسانَ بن يزِيد حدثَنا:  قَالَ ، مروانُ حدثَنا:  قَالَ ، دحيم إِبراهيم بن الرحمنِ عبد أَخبرنا - ۹٤٥
 .}أَحد اللَّه هو قُلْ{و الْكَافرونَ أَيها يا قُلْ الْفَجرِ ركْعتيِ في قَرأَ اُهللا علَيه وسلَّم صلَّى اِهللا رسولَ أَنَّ ، هريرةَ
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945. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � Sübh namazının 
rükətlərində “De: “Ey kafirlər!” (“əl-Kəfirun” surəsini) və “De: “O Allah 
təkdir!” (“əl-İxlas” surəsini) oxuyardı. 
 

٤٠ - يففخيِ تتكْعرِ رالْفَج  
40-cı fəsil: Sübh namazının sünnəsini qısa qılmaq 

 
 عائشةَ عن ، عمرةَ عن ، الرحمنِ عبد بنِ محمد عن ، سعيد بن يحيى عن ، جرِير أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ۹٤٦
إِنْ:  قَالَت تى كُنولَ َألرساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علِّي صصيِ يتكْعرِ را الْفَجمفِّفُهخى فَيتأَ أَقُولَ حا أَقَريهِمف ابِ بِأُمت؟ الْك 

 
946. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � Sübh namazının 
(sünnəsini) o dərəcədə qısa qılardı ki, mən (özü-özümə): “O, “Kitabın 
Anasını” (“əl-Fatihə” surəsini) oxudumu?”- deyərdim”. 
 

  بِالرومِ الصبحِ في الْقراَءةُ - ٤١
41-ci fəsil: Sübh namazında “ər-Rum” surəsini oxumaq 

 
 روحٍ أَبِي شبِيبٍ عن ، عميرٍ بن الْملك عبد عن ، سفْيانُ أَنبأَنا:  قَالَ الرحمنِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، بشارٍ بن محمد أَخبرنا - ۹٤٧

، نلٍ عجر نابِ محأَص بِيالن لَيلَّى اُهللا عصلَّمسو نِ ، هع بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص هلَّى أَنالَةَ صحِ صبأَ ، الصفَقَر ومالر سبفَالْت 
هلَيا ، علَّى فَلَما:  قَالَ صالُ مامٍ بلُّونَ أَقْوصا ينعونَ الَ مِسنحي ورا ، الطُّهمفَإِن لْبِسي لَياعآنَ نالْقُر كأُولَئ. 

 
947. ...Şəbib Əbu Ravh � Peyğəmbərin � səhabələrindən olan bir kişidən 
rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər � Sübh namazını qılırdı. Namazda “ər-
Rum” surəsini oxuyanda surəni qarışdırdı. Namazı bitirdikdə dedi: “Bu 
topluma nə olur ki, namazı bizimlə qılırlar, lakin təmizliyə yaxşı riayət 
etmirlər. Həqiqətən, onlar bizim Quran oxumağımızı qarışdırırlar”.1  
 

  الْمائَة إِلَى بِالستني الصبحِ في الْقراَءةُ - ٤٢
42-ci fəsil: Sübh namazında altmış ilə yüz arası ayə oxumaq 

 
 ، سالَمةَ ابن يعنِي ، سيارٍ عن ، التيمي سلَيمانُ أَنبأَنا:  قَالَ يزِيد حدثَنا:  قَالَ ، إِبراهيم بن إِسماعيلَ بن محمد أَخبرنا - ۹٤٨

نةَ أَبِي عزرولَ أَنَّ ، بساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأُ انَكَ صقْري يف الَةص اةدالْغ نيتإِلَى بِالس ائَةالْم. 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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948. ...Əbu Bərzə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � Sübh namazında altmış 
ilə yüz arası ayə oxuyardı. 

 
  بِق الصبحِ في الْقراَءةُ - ٤٣

43-cü fəsil: Sübh namazında “Qaf” surəsini oxumaq 

 
 بنِ حارِثَةَ بِنت هشامٍ أُم عن ، عمرةَ عن ، سعيد بن يحيى عن ، الرجالِ أَبِي ابن حدثَنا:  قَالَ ، يزِيد بن عمرانُ أَخبرنا - ۹٤۹

انمعالن ا:  قَالَتم ذْتق أَخ آنالْقُرو جِيدإِالَّ الْم ناِء مرولِ وساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علِّي كَانَ ، صصا يي بِهحِ فبالص. 

 
949. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Hişam bint Harisə ibn ən-Numən � 
demişdir: “Mən Qaf surəsini Allah Elçisinin � arxasında namaz qılaraq 
öyrənmişəm. O, bu surəni Sübh namazında oxuyardı”.1 

 
 عالَقَةَ بن زِياد عن ، شعبةَ عن ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، لَه واللَّفْظُ ، اَألعلَى عبد بن ومحمد ، مسعود بن إِسماعيلُ أَخبرنا - ۹٥٠

 طَلْع لَها باسقَات والنخلَ الركْعتينِ إِحدى في فَقَرأَ الصبح صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ مع صلَّيت:  يقُولُ عمي سمعت:  قَالَ
يدضةُ قَالَ نبعش  :هيتي فَلَقوقِ في السامِ فحق:  فَقَالَ الز  

 
950. ...Rəvayət edilir ki, Ziyad ibn İlaqa � demişdir: “Mən əmimin belə 
dediyini eşitdim: “Allah Elçisi � ilə birlikdə Sübh namazını qılırdım. O, iki 
rükətin birində “Eləcə də meyvələri salxım-salxım asılmış hündür xurma 
ağacları bitirdik” (Qaf, 10) ayəsinə qədər oxudu”. Hədisin ravilərindən 
biri Şöbə dedi: “Mən bu adamı bazarda toplum arasında gördüm. O, “Qaf” 
surəsini oxuyurdu”. 

 
  كُورت الشمس بِإِذَا الصبحِ في الْقراَءةُ - ٤٤

44-cü fəsil: Sübh namazında “Günəş sarınacağı zaman” (“ət-Təkvir” 
surəsini) oxumaq 

 
 عن ، سريعٍ بن الْوليد عنِ ، والْمسعودي ، مسعرٍ عن ، الْجراحِ بن وكيع حدثَنا:  قَالَ ، لْخيالْب أَبانَ بن محمد أَخبرنا - ۹٥١
 .تكُور الشمس إِذَا الْفَجرِ في يقْرأُ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي سمعت:  قَالَ حريث بن عمرِو

 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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951. ...Rəvayət edilir ki, Amr ibn Hureys � demişdir: “Mən Sübh nama-
zında Peyğəmbərin � “Günəş sarınacağı zaman” (“ət-Təkvir” surəsini) 
oxuduğunu eşitmişəm”. 
 

  بِالْمعوذَتينِ الصبحِ في الْقراَءةُ - ٤٥
45-ci fəsil: Sübh namazında “Muavvizəteyni”1 oxumaq 

 
 عن ، سفْيانُ أَخبرنِي:  قَالَ أُسامةَ أَبو حدثَنا:  قَاالَ لَه واللَّفْظُ ، اِهللا عبد بن وهارونُ ، الترمذي حزامٍ بن موسى أَخبرنا - ۹٥٢
 عنِ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي سأَلَ أَنه ، عامرٍ بنِ عقْبةَ عن ، أَبِيه عن ، نفَيرٍ بنِ جبيرِ بن الرحمنِ عبد عن ، صالحٍ بن معاوِيةَ

  .الْفَجرِ صالَة في صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ بِهِما فَأَمنا:  عقْبةَ قَالَ.  الْمعوذَتينِ
 
952. ...Rəvayət edilir ki, Uqbə ibn Amir � Peyğəmbərə � “Muavvizəteyn” 
(“əl-Fələq” və “ən-Nəs” surələrini) haqda sual vermişdi. Uqbə deyir: 
“Allah Elçisi � Sübh namazında bizə bu surələri (oxuyaraq) imamlıq 
etmişdir”. 
  

٤٦ - ابلِ بي الْفَضف اَءةرق عنِالْميذَتو  
46-cı fəsil: “Muavvizəteyni” (“əl-Fələq” və “ən-Nəs” surələrini)  

oxumağın fəziləti 
 

 اتبعت:  لَقَا عامرٍ بنِ عقْبةَ عن ، أَسلَم عمرانَ أَبِي عن ، حبِيبٍ أَبِي بنِ يزِيد عن ، اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ۹٥٣
.  يوسف وسورةَ ، هود سورةَ اِهللا رسولَ يا أَقْرِئْنِي:  فَقُلْت قَدمه علَى يدي فَوضعت راكب وهو صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ
  .الناسِ بِرب أَعوذُ وقُلْ ، الْفَلَقِ بِرب أَعوذُ قُلْ من اِهللا عند أَبلَغَ شيئًا تقْرأَ لَن:  فَقَالَ

 
953. ...Rəvayət edilir ki, Uqbə ibn Amir � demişdir: “Allah Elçisi � minik-
də olarkən onun arxası ilə getdim və əlimi onun ayağının üstünə qoyub 
dedim: “Ey Allahın Elçisi, mənə “Hud” və “Yusuf” surələrini öyrət!” O 
dedi: “Sən Allah dərgahında “De: “Pənah aparıram sübhün Rəbbinə!” və 
“De: “Pənah aparıram insanların Rəbbinə!” (“əl-Fələq” və “ən-Nəs” 
surələrindən) daha üstününü öyrənə bilməzsən!” 
 

                                                      
1 Muavvizzəteyn – “əl-Fələq” və “ən-Nəs” surələrinin cəm halda adı. 
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صلَّى اُهللا  اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ عامرٍ بن عقْبةَ عن ، قَيسٍ عن ، بيان عن ، جرِير ثَناحد:  قَالَ ، قُدامةَ بن محمد أَخبرنِي - ۹٥٤
لَّمسو هلَيع  :اتآي زِلَتأُن لَيلَةَ عاللَّي لَم ري نثْلُهوذُ قُلْ قَطُّ مأَع بقُلْ ، الْفَلَقِ بِروذُ وأَع باسِ بِرالن. 

 
954. ...Rəvayət edilir ki, Uqbə ibn Amir � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Bu gecə mənə misli görünməyən ayələr nazil oldu. (Bunlar): 
“De: “Pənah aparıram Sübhün Rəbbinə” (“əl-Fələq”) və “De: “Pənah 
aparıram insanların Rəbbinə” (“ən-Nəs” surələridir)”. 
 

  الْجمعة يوم الصبحِ في الْقراَءةُ - ٤٧
47-ci fəsil: Cümə günü Sübh namazının qiraəti 

 
 حدثَنا:  قَالَ ، علي بن وعمر وأَنبأَنا) ح( سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن يحيى حدثَنا:  قَالَ ، بشارٍ بن محمد أَخبرنا - ۹٥٥
دبنِ عمحا:  قَالَ ، الرثَندانُ حفْياللَّفْظُ ، سو لَه ، نع دعس نب يماهرإِب ، نع دبنِ عمحجِ الرراَألع ، نةَ أَبِي عريرولَ أَنَّ ، هسر 
  أَتى وهلْ ، تنزِيلُ امل الْجمعة يوم الصبحِ صالَة في يقْرأُ كَانَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا

 
955. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � Cümə günü Sübh 
namazında “əs-Səcdə” və “əl-İnsan” surələrini oxudu. 
 

 راشد بن الْمخولِ عنِ ، لَه واللَّفْظُ ، شرِيك أَنبأَنا:  قَالَ حجرٍ بن علي وأَخبرنا) ح( عوانةَ بوأَ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ۹٥٦
، نمٍ علسم ، نع يدعنِ سرٍ بيبج ، ننِ عاسٍ اببأَنَّ ، ع بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأُ كَانَ صقْري يف الَةحِ صبالص موي ةعمزِيلُ الْجنت 

  .اِإلنسان علَى أَتى وهلْ ، السجدةَ
 
956. ...İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � Cümə günü Sübh 
namazında “əs-Səcdə” və “əl-İnsan” surələrini oxudu. 
 

٤٨ - ابب ودجس آنالْقُر ودجي السص ف  
48-ci fəsil: Quranda səcdələr və “Sad” surəsindəki səcdə  

 
 جبيرٍ بن سعيد عن ، أَبِيه عن ، ذَر بن عمر عن ، محمد بن حجاج حدثَنا:  قَالَ ، الْمقْسمي الْحسنِ بن إِبراهيم أَخبرنِي - ۹٥٧

، ننِ عاسٍ اببأَنَّ ، ع بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص دجي سقَالَ ص فا:  وهدجس داوةً دبوا ، تهدجسنا وكْرش. 

 
957. ...İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � “Sad” surəsini oxuduq-
da səcdə etdi və dedi: “Davud tövbə etdikdə səcdə etdi. Biz də şükür 
olaraq səcdə edirik”. 
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٤۹ - ودجي السمِ فجالنو  
49-cu fəsil: “ən-Nəcm” surəsində olan səcdələr 

 
:  قَالَ ، خالد بنِ إِبراهيم حدثَنا:  قَالَ ، حنبلٍ ابن حدثَنا:  قَالَ ، مهرانَ بنِ ميمون بن الْحميد عبد بن الْملك عبد أَخبرنا - ۹٥٨
 قَرأَ:  قَالَ أَبِيه عن ، وداعةَ أَبِي بنِ الْمطَّلبِ بنِ جعفَرِ عن ، خالد بن عكْرِمةَ عن ، طَاووسٍ ابن عن ، معمرٍ عن ، رباح حدثَنا
 يومئذ يكُن ولَم ، أَسجد أَنْ وأَبيت رأْسي فَرفَعت عنده من وسجد فَسجد ، النجمِ سورةَ بِمكَّةَ لَيه وسلَّمصلَّى اُهللا ع اِهللا رسولُ
لَمأَس بطَّلالْم  

 
958. ...Cəfər ibn əl-Muttalib ibn Əbu Vədəa atasının � belə dediyini 
rəvayət etmişdir: “Allah Elçisi � Məkkədə “ən-Nəcm” surəsini oxuyurdu. 
O və yanındakılar səcdə etdilər. Mən isə səcdə etməkdən imtina etdim”. 
Ravi deyir: “əl-Muttalib o günlərdə hələ müsəlman olmamışdı”.   
 

 ، اِهللا عبد عن ، اَألسود عنِ ، إِسحاق أَبِي عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، خالد ثَناحد:  قَالَ ، مسعود بن إِسماعيلُ أَخبرنا - ۹٥۹
  .فيها فَسجد النجم قَرأَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ أَنَّ

 
959. ...Abdullah � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � “ən-Nəcm” surəsini oxu-
du və səcdə etdi. 
 

٥٠ - كرت ودجي السمِ فجالن  
50-ci fəsil: “ən-Nəcm” surəsini (oxuyarkən) səcdə etməmək 

 
 عن ، قُسيط بنِ اِهللا عبد بنِ يزِيد عن ، خصيفَةَ بن يزِيد عن ، جعفَرٍ ابن وهو إِسماعيلُ أَنبأَنا:  قَالَ حجرٍ بن علي أَخبرنا - ۹٦٠
 اِهللا رسولِ علَى قَرأَ أَنه وزعم.  شيٍء في اِإلمامِ مع قراَءةَ الَ:  فَقَالَ.  اِإلمامِ مع الْقراَءة عنِ ثَابِت بنِ زيد سأَلَ أَنه ، يسارٍ بنِ عطَاِء

لَيلَّى اُهللا عصلَّمسو مِ هجالنى إِذَا ووه فَلَم دجسي. 

 
960. ...Rəvayət edilir ki, Əta ibn Yəsər � Zeyd ibn Sabitdən namaz qılar-
kən imamla birlikdə olan qiraət haqqında soruşdu. Zeyd dedi: “Heç bir 
halda (namaz qılarkən) imamla birlikdə (imama tabe olanlar üçün) qiraət 
yoxdur”. O, Allah Elçisi � üçün “ən-Nəcm” surəsini oxumuş və Allah 
Elçisi � də səcdə etməmişdi”. 
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٥١ - ابب ودجي الساُء إِذَا فمالس قَّتشان  
51-ci fəsil: “əl-İnşiqaq” surəsində olan səcdə 

 
 السماُء إِذَا بِهِم قَرأَ ، هريرةَ أَبا أَنَّ ، الرحمنِ عبد بنِ سلَمةَ أَبِي عن ، يزِيد بنِ اِهللا عبد عن ، لكما عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ۹٦١

قَّتشان دجا فَسيها ، ففَلَم فرصان مهربولَ أَنَّ:  أَخساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص دجا سيهف.  
 
961. ...Əbu Sələmə ibn Abdur-Rahmən � rəvayət edir ki, Əbu Hureyra 
bizimlə birlikdə “Göy yarılacağı” (“əl-İnşiqaq” surəsini) oxudu və səcdə 
etdi. Namazı bitirdikdə çevrilib Allah Elçisinin � də “əl-İnşiqaq” surəsində 
səcdə etdiyini xəbər verdi.  
 

 قَيسٍ ابن عن ، عياشٍ بن الْعزِيزِ عبد عن ، ذئْبٍ أَبِي ابن أَنبأَنا:  قَالَ فُديك أَبِي ابن حدثَنا:  قَالَ ، رافعٍ بن محمد أَخبرنا - ۹٦٢
وهو دمحم ، نع رمنِ عب دبزِيزِ عالْع ، نةَ أَبِي علَمس ، نةَ أَبِي عريرقَالَ ه  :دجولُ سساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي صإِذَا ف 

  .انشقَّت السماُء
 
962. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � “Göy 
yarılacağı” (“əl-İnşiqaq” surəsini) oxudu və səcdə etdi”. 
 

 عن ، حزمٍ بنِ عمرِو بنِ محمد بنِ بكْرِ أَبِي عن ، سعيد بن يحيى عن ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، منصورٍ بن محمد أَخبرنا - ۹٦٣
رمنِ عب دبزِيزِ عالْع ، نكْرِ أَبِي عنِ بب دبنِ عمحنِ الرب الْحنِ ارِثامٍ بشه ، نةَ أَبِي عريرا:  قَالَ هندجس عم بِيالن  هلَيلَّى اُهللا عص

لَّمسي واُء إِذَا فمالس قَّتشأْ ، اناقْرمِ وبِاس كبر  
 
963. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Peyğəmbərlə � birlikdə 
“əl-İnşiqaq” və “əl-Aləq” surələrində səcdə etdik”. 
 

 أَبِي عن ، الْعزِيزِ عبد بنِ عمر عن ، محمد بنِ بكْرِ أَبِي عن ، سعيد بنِ يحيى عن ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ۹٦٤
  مثْلَه هريرةَ أَبِي عن ، هشامٍ بنِ ارِثالْح بنِ الرحمنِ عبد بنِ بكْرِ

 
964. ...Eyni hədisdir. 
 

:  قَالَ هريرةَ أَبِي عن ، سريِين بن محمد عن ، خالد بن قُرةُ حدثَنا:  قَالَ ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ۹٦٥
دجو سكْرٍ أَبب رمعو يضر ا اللَّهمهني عاُء إِذَا فمالس قَّتشان نمو وه ريا خمهنم. 
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965. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Əbu Bəkr, Ömər � 
və onlardan da xeyirli olan Allah Elçisi � “əl-İnşiqaq” surəsini oxuyarkən 
səcdə etmişlər”. 
 

٥٢ - ودجي السأْ فمِ اقْربِاس كبر  
52-ci fəsil: “əl-Aləq” surəsində olan səcdə 

 

 وعمر بكْرٍ أَبو جدس:  قَالَ هريرةَ أَبِي عن ، سريِين ابنِ عن ، قُرةَ عن ، الْمعتمر أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ۹٦٦
يضر ا اللَّهمهنع نمو وه ريا خمهنم لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي صاُء إِذَا فمالس قَّتشأْ ، اناقْرمِ وبِاس كبر.  

 

966. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Əbu Bəkr, Ömər � 
və onlardan da xeyirli olan Allah Elçisi � “əl-İnşiqaq” və “əl-Aləq” 
surələrini oxuyarkən səcdə etmişlər”. 
 

 ، ووكيع ، هريرةَ أَبِي عن ، ميناَء بنِ عطَاِء عن ، موسى بن أَيوب عن ، سفْيانُ أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ۹٦٧
نانُ عفْيس ، نع وبنِ أَيى بوسم ، نطَاِء عنِ عاَء بينم ، نةَ أَبِي عريرقَالَ ه  :تدجس عولِ مساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي صإِذَا ف 

  .ربك بِاسمِ واقْرأْ ، انشقَّت السماُء
 

967. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � ilə 
birlikdə “əl-İnşiqaq” və “əl-Aləq” surələrini oxuyarkən səcdə etdim”. 
 

٥٣ - ابب ودجي السف ةالْفَرِيض  
53-cü fəsil: Fərz namazlarında (Quran oxuyarkən) səcdə etmək 

 

 رافعٍ أَبِي عن ، الْمزنِي اِهللا عبد بن بكْر حدثَنِي:  قَالَ التيمي عنِ ، أَخضر ابن وهو سلَيمٍ عن ، مسعدةَ بن حميد أَخبرنا - ۹٦٨
 أَبا يا:  قُلْت فَرغَ فَلَما.  فيها فَسجد انشقَّت ماُءالس إِذَا سورةَ فَقَرأَ الْعتمةَ يعنِي الْعشاء صالَةَ هريرةَ أَبِي خلْف صلَّيت:  قَالَ

 بِها أَسجد أَزالُ فَالَ خلْفَه وأَنا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم الْقَاسمِ أَبو بِها سجد:  قَالَ.  نسجدها كُنا ما - سجدةً يعنِي - هذه هريرةَ
 .صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم الْقَاسمِ أَبا أَلْقَى حتى

 

968. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Rafi � demişdir: “Mən Əbu Hureyranın 
arxasında İşa namazını qıldım. O, “əl-İnşiqaq” surəsini oxudu və səcdə 
etdi. Namazı bitirdikdə ona dedim: “Ey Əbu Hureyra, axı biz bu səcdəni 
etmirik!” O dedi: “Əbul-Qasim (Peyğəmbər) � bu səcdəni etdi və mən də 
onun arxasında idim. Mən Əbul-Qasimlə � görüşənədək bu səcdəni edəcə-
yəm”. 
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٥٤ - ابب اَءةرارِ قهالن  
54-cü fəsil: Günorta (Zöhr) namazında olan qiraət 

 

۹٦۹ - رباأَخن دمحم نةَ باما:  قَالَ ، قُدثَندح رِيرج ، نةَ عقَبر ، نطَاٍء عو قَالَ:  قَالَ عةَ أَبريركُلُّ:  ه الَةأُ صقْرا ييها ، ففَم 
  .منكُم خفَيناأَ أَخفَاها وما ، أَسمعناكُم صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ أَسمعنا

 

969. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Bütün namazlarda 
qiraət var. Allah Elçisi � bizə nəyi səsli oxudusa, biz də onu sizə səsli 
oxuduq. Nəyi səssiz oxudusa, biz də onu sizə səssiz oxuduq”. 
 

 كُلِّ في:  قَالَ هريرةَ أَبِي عن ، عطَاٍء عن ، جريجٍ ابن حدثَنا:  قَالَ ، خالد أَنبأَنا:  قَالَ اَألعلَى عبد نب محمد أَخبرنا - ۹٧٠
الَةاَءةٌ صرا ، قا فَمنعمولُ أَسساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص اكُمنعما ، أَسمفَا واأَخا هنفَيأَخ كُمنم.  

 

970. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Hər bir namazda qiraət 
var. Allah Elçisi � bizə nəyi səsli oxudusa, biz də sizə onu səsli oxuduq. 
Nəyi səssiz oxudusa, biz də sizə onu səssiz oxuduq”. 
 

  هرِالظُّ في الْقراَءةُ - ٥٥
55-ci fəsil: Zöhr namazında olan qiraət 

 

 عنِ ، إِسحاق أَبِي عن ، الْبرِيد بن هاشم حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةَ بنِ سلْم حدثَنا:  قَالَ ، صدرانَ بن إِبراهيم بن محمد أَخبرنا - ۹٧١
  .والذَّارِيات ، لُقْمانَ سورة من اآليات بعد اآليةَ منه فَنسمع الظُّهر صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي خلْف صلِّين كُنا:  قَالَ الْبراِء

 

971. ...Rəvayət edilir ki, əl-Bəra � demişdir: “Biz Peyğəmbərin � arxasında 
Zöhr namazını qılardıq. Onun “Loğman” və “əz-Zariyat” surələrinin bir 
çox ayələrini səssiz, bəzi ayələrini isə səsli oxuduğunu eşidərdik”.1 
 

 قَالَ النضرِ بنِ بكْرِ أَبا سمعت:  قَالَ عبيد بن اِهللا عبد عن ، عبيدةَ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، الْمروذي شجاعٍ بن محمد أَخبرنا - ۹٧٢
 بِهاتينِ لَنا فَقَرأَ الظُّهر صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ مع صلَّيت إِني:  قَالَ فَرغَ فَلَما ، الظُّهر بِهِم فَصلَّى أَنسٍ عند بِالطَّف كُنا: 

 .الْغاشية حديثُ أَتاك وهلْ ، }اَألعلَى ربك اسم سبحِ{بِـ ينِالركْعت في السورتينِ

 
972. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Bəkr ibn ən-Nadr � demişdir: “Biz “Taff” 
adlı yerdə Ənəsin yanında idik. O, oradakılara Zöhr namazını qıldırdı. 
Namazı bitirdikdən sonra belə dedi: “Mən Allah Elçisi � ilə birlikdə Zöhr 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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namazını qılmışdım. O, bizə ilk iki rükətdə iki surəni “əl-Ə'lə” və “əl-
Ğaşiyə” surələrini oxumuşdu”.1 
 

  الظُّهرِ صالَة من اُألولَى الركْعة في الْقيامِ تطْوِيلُ - ٥٦
56-cı fəsil: Zöhr namazının birinci rükətində qiyamı uzatmaq 

 
 سعيد أَبِي عن ، قَزعةَ عن ، قَيسٍ بنِ عطيةَ عن ، الْعزِيزِ عبد بن سعيد عن ، الْوليد حدثَنا:  قَالَ ، عثْمانَ بن عمرو أَخبرنا - ۹٧٣

رِيدقَالَ ، الْخ  :لَقَد تالَةُ كَانرِالظُّ صه قَامت ، بذْهفَي بيعِ إِلَى الذَّاهقي الْبقْضفَي هتاجح ، أُ ثُمضوتي ، جِيُء ثُمولُ يسراِهللا و 
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي صف ةكْعا اُألولَى الرلُهطَوي.  

 
973. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Zöhr namazı 
qılındıqda bir nəfər təbii ehtiyacını ödəmək üçün Bəqi (qəbiristanlığına) 
tərəf gedər, sonra dəstəmaz alar və qayıdardı. Bu zaman Allah Elçisi � 
birinci rükətdə olar və rükəti uzadardı”. 
  

 كَثريٍ أَبِي بن يحيى حدثَنا:  قَالَ ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، الْقَناد وهو إِسماعيلَ أَبو ثَناحد:  قَالَ ، درست بن يحيى أَخبرنِي - ۹٧٤
 الركْعتينِ في فَيقْرأُ الظُّهر بِنا لِّييص كَانَ:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي عنِ ، أَبِيه عن ، حدثَه قَتادةَ أَبِي بن اِهللا عبد أَنَّ ،

  الصبحِ صالَة في -  يعنِي -  اُألولَى والركْعةَ الظُّهر صالَة في الركْعةَ يطيلُ وكَانَ كَذَلك ، اآليةَ يسمعنا اُألولَيينِ
 
974. ...Abdullah ibn Əbu Qatədə atasından � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � 
belə buyurdu: “O, bizimlə Zöhrü qılar və ilk iki rükətdə bizə ayələri 
eşitdirərdi. Həmçinin Zöhr və Sübh namazlarında ilk rükətləri uzadardı”. 
  

٥٧ - اباعِ بمامِ إِسةَ اِإلمي اآليرِ فالظُّه  
57-ci fəsil: İmamın Zöhr namazını qıldıqda ayələri eşitdirməsi 

 
 ابنِ اِهللا عبد بنِ إِسماعيلُ حدثَنا:  قَالَ ، الدمشقي جميلٍ أَبِي بِابنِ يعرف مسلمٍ بنِ خالد بن يزِيد بن عمرانُ أَخبرنا - ۹٧٥

 اِهللا رسولَ أَنَّ ، أَبِي حدثَنا:  قَالَ ، قَتادةَ أَبِي بن اِهللا عبد حدثَنِي:  قَالَ كَثريٍ أَبِي بنِ حيىي عن ، اَألوزاعي حدثَنا:  قَالَ ، سماعةَ
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأُ كَانَ صقْري بِأُم آننِ الْقُريتورسي ونِ فيتكْعنِ الرياُألولَي نم الَةرِال صظُّه الَةصرِ وصا ، الْعنعمسيةَ وا اآليانيأَح ، 

 .اُألولَى الركْعة في يطيلُ وكَانَ

 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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975. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Əbu Qatədə � demişdir: “Atam 
mənə dedi: “Allah Elçisi � Zöhr və Əsr namazlarının ilk iki rükətində 
“Quranın Anasını” (“əl-Fatihə” surəsini) və iki surə oxuyardı. Hərdən bizə 
ayələri eşitdirər və ilk rükəti uzadardı”. 
  

٥٨ - ريقْصامِ تيي الْقف ةكْعالر ةالثَّانِي نرِ مالظُّه  
58-ci fəsil: Zöhr namazının ikinci rükətində qiyamı qısa etmək 

 
۹٧٦ - باأَخنر ديباِهللا ع نب يدعا:  قَالَ ، سثَنداذُ حعم نامٍ بشثَنِي:  قَالَ هدأَبِي ح ، نى عيحي نريٍ أَبِي بثَنِي:  قَالَ كَثدح دباِهللا ع 

نةَ أَبِي بادأَنَّ ، قَت اهأَب هربولُ كَانَ:  قَالَ أَخسلَّى اُهللا اِهللا رص لَّمسو هلَيأُ عقْرا يي بِننِ فيتكْعنِ الرياُألولَي نم الَةرِ صا ، الظُّهنعمسيو 
 ، الثَّانِية في يقَصرو اُألولَى في يطَولُ الصبحِ صالَة في ذَلك يفْعلُ وكَانَ ، الثَّانِية في ويقَصر اُألولَى في ويطَولُ ، أَحيانا اآليةَ

  .الثَّانِية ويقَصر اُألولَى يطَولُ ، الْعصرِ صالَة من اُألولَيينِ الركْعتينِ في بِنا يقْرأُ وكَانَ
 
976. ...Abdullah ibn Əbu Qatədə atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: 
“Allah Elçisi � Zöhr namazının ilk iki rükətində Quran oxuyar və hərdən 
bunu bizə eşitdirərdi. İlk rükətləri uzadar, sonrakı rükətləri qısaldardı. 
Sübh namazında bunun kimi edər; ilk rükəti uzadar, ikincini isə 
qısaldardı. Əsr namazının ilk iki rükətində oxuduğunu hiss edərdik. İlk 
rükətləri uzadar, sonrakıları qısaldardı”. 
 

  الظُّهرِ صالَة من اُألولَيينِ الركْعتينِ في الْقراَءةُ - ٥۹
59-cu fəsil: Zöhr namazının ilk iki rükətində olan qiraət 

 
 ، كَثريٍ أَبِي بن يحيى عن ، يزِيد بن أَبانُ حدثَنا:  قَالَ ، مهدي بن رحمنِال عبد حدثَنا:  قَالَ ، الْمثَنى بن محمد أَخبرنا - ۹٧٧

نع دباِهللا ع نةَ أَبِي بادقَت ، نع ولُ كَانَ:  قَالَ أَبِيهساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأُ صقْري يرِ فرِ الظُّهصالْعي ونِ فيتكْعنِ الرياُألولَي بِأُم 
آننِ الْقُريتورسي ، وفنِ وييراُألخ بِأُم آنكَانَ ، الْقُرا ونعمسةَ يا اآليانيكَانَ أَحيلُ وطلَ يأَو ةكْعر نم الَةرِ صالظُّه. 

 
977. ...Abdullah ibn Əbu Qatədə atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: 
“Allah Elçisi � Zöhr və Əsr namazlarının ilk iki rükətində “əl-Fatihə” və 
iki surə, axırıncı rükətlərdə isə yalnız “əl-Fatihə” surəsini oxuyardı. 
Hərdən ayələri bizə eşitdirər və Zöhr namazının birinci rükətini uzun 
edərdi”. 
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  الْعصرِ صالَة من اُألولَيينِ الركْعتينِ في لْقراَءةُا - ٦٠
60-cı fəsil: Əsr namazının ilk iki rükətində olan qiraət 

 
 ، قَتادةَ أَبِي بنِ اِهللا عبد عن ، كَثريٍ أَبِي بنِ يحيى عن ، الصواف حجاجٍ عن ، عدي أَبِي ابن حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا  -۹٧٨

نع أَبِيه ، نعةَ أَبِي ولَمس ، نةَ أَبِي عادولُ كَانَ:  قَالَ قَتساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأُ صقْري يرِ فرِ الظُّهصالْعي ونِ فيتكْعنِ الرياُألولَي 
ةحابِ بِفَاتتنِ الْكيتورسا ، ونعمسيةَ وا اآليانيكَانَ ، أَحيلُ وطةَ يكْعي اُألولَى الررِ فالظُّه ، رقَصيي وف ةالثَّانِي ككَذَلي وحِ فبالص.  

 
978. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Qatədə � demişdir: “Allah Elçisi � Zöhr və 
Əsr namazının ilk iki rükətində “əl-Fatihə” və başqa iki surə oxuyardı. 
Hərdən bizə ayələri eşitdirərdi. Zöhr namazında ilk rükəti uzadar, ikinci 
rükəti isə qısaldardı. Həmçinin Sübh namazında da belə edərdi”. 
 

 أَنَّ ، سمرةَ بن جابِرِ عن ، سماك عن ، سلَمةَ بن حماد حدثَنا:  قَالَ ، الرحمنِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ۹٧۹
بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأُ كَانَ صقْري يرِ فرِ الظُّهصالْعاِء ومبِالس وجِ ذَاتراِء ، الْبمالسالطَّارِقِ وو ناوموِهح.  

 
979. ...Cabir ibn Səmura � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � Zöhr və Əsr 
namazlarında “əl-Buruc”, “ət-Tariq” və onlar kimi (qısa) surələr oxuyardı. 
 

 النبِي كَانَ:  قَالَ سمرةَ بن جابِرِ عن ، سماك عن ، شعبةَ عن ، الرحمنِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، منصورٍ بن إِسحاق أَخبرنا - ۹٨٠
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأُ صقْري يرِ فلِ الظُّهاللَّيى إِذَا وشغي ، يفرِ وصالْع وحن كي ذَلفحِ وبلَ الصبِأَطْو نم كذَل.  

 
980. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Səmura � demişdir: “Peyğəmbər � Zöhr 
namazında “əl-Leyl” surəsini, Əsr namazında da bunun kimi (qısa) surələr 
oxuyardı. Sübh namazında isə bir qədər uzun surələr oxuyardı”. 
 

٦١ - يففخامِ تيالْق اَءةرالْقو  
61-ci fəsil: Qiyamı və qiraəti (oxunuşu) yüngülləşdirmək 

 
:  قُلْنا ؟ صلَّيتم:  فَقَالَ مالك بنِ أَنسِ علَى دخلْنا:  قَالَ أَسلَم بن زيد عن ، خالد بن الْعطَّاف حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ۹٨١

معا:  قَالَ.  نةُ يارِيي جلُمي هوًءا لضا ، وم تلَّياَء صرامٍ وإِم هبالَةً أَشولِ صساِهللا بِر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص نم كُمامذَا إِمقَالَ ه 
ديكَانَ:  زو رمع نب دبزِيزِ عالْع متي كُوعالر ودجالسو ، فِّفخيو اميالْق ودالْقُعو. 

 
981. ...Rəvayət edilir ki, Zeyd ibn Əsləm � demişdir: “Biz Ənəs ibn 
Malikin yanına gəldik. O dedi: “Siz namaz qıldınızmı?” Biz: “Bəli”- dedik. 
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O dedi: “Ey cariyə, mənə dəstəmaz almaq üçün su gətir. Mən sizin bu 
imamınızın namazı kimi Allah Elçisinin � namazına ən çox oxşayan başqa 
bir imamın arxasında namaz qılmamışam”. Zeyd dedi: “Ömər ibn Abdul-
Aziz namaz qılanda rukunu və səcdəni tam edər, qiyamı və oturuşu isə 
yüngülləşdirərdi”. 
  

 سلَيمانَ عن ، اِهللا عبد بنِ بكَيرِ عن ، عثْمانَ بن الضحاك عنِ ، فُديك أَبِي ابن حدثَنا:  قَالَ ، اِهللا عبد بن هارونُ أَخبرنا - ۹٨٢
 كَانَ - انَسلَيم قَالَ - فُالَن من صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا بِرسولِ صالَةً أَشبه أَحد وراَء صلَّيت ما:  قَالَ هريرةَ أَبِي عن ، يسارٍ بنِ

 الْعشاء في ويقْرأُ ، الْمفَصلِ بِقصارِ الْمغرِبِ في ويقْرأُ ، الْعصر ويخفِّف ، اُألخريينِ ويخفِّف ، الظُّهرِ من اُألولَيينِ الركْعتينِ يطيلُ
طسلِ بِوفَصأُ ، الْمقْريي وحِ فبلِ الصلِا بِطُوفَصلْم.  

 
982. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
namazına ən çox oxşayan namaz kimi filankəsin namazını gördüm”. 
Hədisin ravilərindən biri Süleyman dedi: “Həmin adam Zöhr namazının 
ilk iki rükətini uzadar, axırıncı iki rükətini qısaldardı. Əsr namazını 
yüngül (qısa) qılardı. Məğrib namazında müfəssəl surələrdən1 qısalarını, 
İşada müfəssəl surələrdən orta uzunluqda olanlarını, Sübhdə isə müfəssəl 
surələrdən uzun olanlarını oxuyardı”. 
 

٦٢ - ابب اَءةري الْقف غارِ رِبِالْمصلِ بِقفَصالْم  
62-ci fəsil: Məğrib namazında müfəssəl surələrdən qısa olanları oxumaq 

 
 اَألشج بنِ اِهللا عبد بن بكَيرِ عن ، عثْمانَ بن الضحاك عنِ ، الْحارِث بن اِهللا عبد حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن اِهللا عبيد أَخبرنا - ۹٨٣

، نانَ عملَينِ سارٍ بسي ، نةَ أَبِي عريرا:  قَالَ هم تلَّياَء صرو دأَح هبالَةً أَشولِ صساِهللا بِر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص نم فُالَن - 
 الْمغرِبِ في ويقْرأُ ، الْعصرِ في ويخفِّف ، اُألخريينِ في ويخفِّف ، الظُّهرِ من ولَيينِاُأل يطيلُ وكَانَ اِإلنسان ذَلك وراَء فَصلَّينا
 .طَوِيلَتينِ بِسورتينِ الصبحِ في ويقْرأُ ، وأَشباهها وضحاها بِالشمسِ الْعشاء في ويقْرأُ ، الْمفَصلِ بِقصارِ

 
983. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
namazına ən çox filankəsin namazının oxşadığını gördüm. Biz o insanın 
arxasında namaz qıldıq. O, Zöhr namazının ilk iki rükətini uzadar, sonrakı 
iki rükəti isə qısa edərdi. Əsr namazını da qısa qıldırardı. Məğrib nama-

                                                      
1 Quranın “Qaf” surəsindən “ən-Nas” surəsinədək olan surələrə “müfəssəl surələr” deyilir. 
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zında qısa müfəssəl surələri oxuyardı. İşa namazında “əş-Şəms” və ona 
oxşar surələr oxuyardı. Sübh namazında isə iki uzun surə oxuyardı”. 
 

  اَألعلَى ربك اسم بِسبحِ الْمغرِبِ في الْقراَءةُ - ٦٣
63-cü fəsil: Məğrib namazında “Ən Uca Rəbbinin adına təriflər de!” (“əl-

Ə'lə” surəsini) oxumaq 
 

 رم:  قَالَ جابِرٍ عن ، دثَارٍ بن محارِبِ عن ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، الرحمنِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، بشارٍ بن محمد أَخبرنا - ۹٨٤
صلَّى  النبِي ذَلك فَبلَغَ ذَهب ثُم ، الرجلُ فَصلَّى الْبقَرة بِسورة فَافْتتح ، الْمغرِب يصلِّي وهو معاذ علَى بِناضحينِ اَألنصارِ من رجلٌ

لَّمسو هلَيانٌ:  فَقَالَ ، اُهللا عا أَفَتي اذع؟ م ا انٌأَفَتاذُ يعأَالَّ ؟ م أْتحِ{بِـ قَربس ماس كبلَى رسِ ، }اَألعمالشا واهحضا وموِهحنو.  
 
984. ...Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Ənsardan olan bir kişi su 
daşıyan iki dəvəsi ilə Muazın yanından keçirdi. Bu əsnada Muaz Məğrib 
namazını qılırdı. Muaz “əl-Bəqərə” surəsini oxumağa başladıqda həmin 
kişi (tək) namaz qıldı və çıxıb getdi. Bu, Peyğəmbərə � çatdıqda o dedi: 
“Sən fitnəkarsan, ey Muaz?! Sən fitnəkarsan, ey Muaz?! Məgər “Ən Uca 
Rəbbinin adına təriflər de!” (“əl-Ə'lə” surəsi), “And olsun günəşə və 
onun saçdığı şəfəqə!” (“əş-Şəms” surəsi) və buna oxşar surələr oxumalı 
deyildinmi!?” 
  

  بِالْمرسالَت الْمغرِبِ في الْقراَءةُ - ٦٤
64-cü fəsil: Məğrib namazında “əl-Mursələt” surəsini oxumaq 

 
 ، حميد عن ، الْماجِشونُ سلَمةَ أَبِي بن الْعزِيزِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، داود بن موسى حدثَنا:  قَالَ ، نصورٍم بن عمرو أَخبرنا - ۹٨٥

نسٍ عأَن ، نع لِ أُمالْفَض تبِن ارِثالْح لَّى:  قَالَتا صولُ بِنساِهللا ر سو هلَيلَّى اُهللا عصي لَّمف هتيب رِبغأَ الْمفَقَر الَتسرا الْملَّى مص 
  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قُبِض حتى صالَةً بعدها

 
985. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Ummu əl-Fədl bint əl-Həris 
demişdir: “Allah Elçisi � evində bizimlə Məğrib namazını qıldı və “əl-
Mursələt” surəsini oxudu. Bundan sonra vəfat edənə qədər heç kəsə 
namaz qıldırmadı”. 
 

صلَّى اُهللا  النبِي عتسم أَنها أُمه عن ، عباسٍ ابنِ عن ، اِهللا عبيد عن ، الزهرِي عنِ ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ۹٨٦
لَّمسو هلَيأُ عقْري يرِبِ فغالْم الَتسربِالْم. 
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986. ...İbn Abbas � rəvayət edir ki, onun anası Peyğəmbərin � Məğrib 
namazında “əl-Mursələt” surəsini oxuduğunu eşitmişdir. 
 

  ورِبِالطُّ الْمغرِبِ في الْقراَءةُ - ٦٥
65-ci fəsil: Məğrib namazında “ət-Tur” surəsini oxumaq 

 
صلَّى اُهللا علَيه  النبِي سمعت:  قَالَ أَبِيه عن ، مطْعمٍ بنِ جبيرِ بنِ محمد عن ، الزهرِي عنِ ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ۹٨٧
لَّمسأُ وقْري رِبِ يفغبِالطُّورِ الْم.  

 
987. ...Muhəmməd ibn Cubeyr ibn Mutim atasının � belə dediyini rəvayət 
etmişdir: “Mən Peyğəmbərin � Məğrib namazında “ət-Tur” surəsini oxu-
duğunu eşitmişəm”. 
 

  الدخان بِحم الْمغرِبِ في الْقراَءةُ - ٦٦
66-cı fəsil: Məğrib namazında “əd-Duxan” surəsini oxumaq 

 
 بنِ جعفَر حدثَنا:  قَاالَ آخر وذَكَر ، حيوةُ حدثَنا:  قَالَ ، أَبِي حدثَنا:  قَالَ ، الْمقْرِئ يزِيد بن اِهللا عبد بن محمد أَخبرنا - ۹٨٨
 أَنَّ ، حدثَه مسعود بن عتبةَ بنِ اِهللا عبد أَنَّ ، حدثَه جعفَر بن اِهللا عبد بن معاوِيةَ أَنَّ ، حدثَه هرمز نب الرحمنِ عبد أَنَّ ، ربِيعةَ

 .الدخان بِحم الْمغرِبِ صالَة في قَرأَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ

 
988. ...Abdullah ibn Utbə ibn Məsud � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � 
Məğrib namazında “əd-Duxan” surəsini oxuyardı.1 
 

  بِاملص الْمغرِبِ في الْقراَءةُ - ٦٧
67-ci fəsil: Məğrib namazında “Əlif, Ləm, Mim, Sad” (“əl-Əraf” surəsini) 

oxumaq 
 

 الزبيرِ بنِ عروةَ سمع أَنه ، اَألسود أَبِي عن ، الْحارِث بن عمرِو عن ، وهبٍ ابن حدثَنا:  قَالَ ، سلَمةَ بن دمحم أَخبرنا - ۹٨۹
 قَالَ ؟ الْكَوثَر أَعطَيناك وإِنا ، أَحد اللَّه هو بِقُلْ الْمغرِبِ يف أَتقْرأُ الْملك عبد أَبا يا:  لمروانَ قَالَ أَنه ، ثَابِت بن زيد عن ، يحدثُ

 :معلُوفَةٌ:  قَالَ.  نحفَم لَقَد تأَيولَ رساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأُ صقْرا ييهلِ فنِ بِأَطْوياملص الطُّولَي. 

 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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989. ...Rəvayət edilir ki, Zeyd ibn Sabit � Mərvana dedi: “Ey Əbu Abdul-
Məlik, sən Məğrib namazında “əl-İxlas” və “əl-Kövsər” surələrini oxuyur-
sanmı?” O: “Bəli”- dedi. Zeyd ibn Sabit dedi: “Allaha and olsun ki, mən 
Allah Elçisini � Məğrib namazında iki uzun surədən biri olan “Əlif, Ləm, 
Mim, Sad” (“əl-Əraf” surəsini) oxuyan görmüşəm”. 
 

 بن عروةُ أَخبرنِي ، ملَيكَةَ أَبِي ابن عن ، جريجٍ ابن حدثَنا:  قَالَ ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، اَألعلَى عبد بن محمد أَخبرنا - ۹۹٠
 اِهللا رسولَ رأَيت وقَد ؟ السورِ بِقصارِ الْمغرِبِ في تقْرأُ أَراك لي ما:  قَالَ ثَابِت بن زيد أَنَّ ، أَخبره الْحكَمِ بن انَمرو أَنَّ ، الزبيرِ

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأُ صقْرا ييهلِ فنِ بِأَطْويالطُّولَي  .ا:  قُلْتا يأَب عدا اِهللا بلُ منِ أَطْويقَالَ ؟ الطُّولَي  :افراَألع.  
 
990. ...Mərvan ibn əl-Həkəm � rəvayət edir ki, Zeyd ibn Sabit dedi: “Sənə 
nə olub ki, Məğrib namazında qısa surələr oxuyursan?! Mən Allah 
Elçisinin � iki uzun surədən birini oxuduğunu görmüşəm”. Mən dedim: 
“Ey Əbu Abdullah, iki uzun surədən biri hansıdır?” O dedi: “əl-Əraf” 
surəsidir”. 
  

 ، أَبِيه عن ، ةَعرو بن هشام حدثَنا:  قَالَ ، حمزةَ أَبِي ابنِ عن ، حيوةَ وأَبو ، بقيةُ حدثَنا:  قَالَ ، عثْمانَ بن عمرو أَخبرنا - ۹۹١
نةَ عشائولَ أَنَّ ، عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأَ صي قَرف الَةرِبِ صغالْم ةوربِس افرا اَألعقَهي فَرنِ فيتكْعر.  

 
991. ...Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � Məğrib namazında “əl-Əraf” 
surəsini iki rükətdə bölüşdürərək oxumuşdur. 
 

  الْمغرِبِ بعد الركْعتينِ في الْقراَءةُ - ٦٨
68-ci fəsil: Məğrib namazından sonrakı iki rükətdə (sünnə namazında) olan 

qiraət 
 

 بن إِبراهيم عن ، إِسحاق أَبِي عن ، رزيقٍ بن عمار حدثَنا:  الَقَ ، الْجوابِ أَبو حدثَنِي:  قَالَ سهلٍ بن الْفَضلُ أَخبرنا - ۹۹٢
 مغرِبِالْ بعد الركْعتينِ في يقْرأُ ، مرةً عشرِين صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ رمقْت:  قَالَ عمر ابنِ عن ، مجاهد عن ، مهاجِرٍ

 }.أَحد اللَّه هو قُلْ{و ، الْكَافرونَ أَيها يا قُلْ الْفَجرِ قَبلَ الركْعتينِ وفي

 
992. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
iyirmi dəfə Məğrib namazından sonra olan iki rükətdə və Sübh namazın-
dan əvvəl olan iki rükətdə “əl-Kəfirun” və “əl-İxlas” surələrini oxuduğunu 
görmüşəm”. 



نني سائسالن                                                                                                              ابتاحِ كتفْتاال 

380 
 

  }أَحد اللَّه هو قُلْ{ قراَءة في الْفَضلُ - ٦۹
69-cu fəsil: “De: “O Allah təkdir!” (“əl-İxlas” surəsini) oxumağın fəziləti 

 
 الرجالِ أَبا أَنَّ ، هالَلٍ أَبِي بن سعيد عن ، الْحارِث بن عمرو حدثَنا:  قَالَ ، وهبٍ ابنِ عن ، وددا بن سلَيمانُ أَخبرنا - ۹۹٣
دمحم نب دبنِ عمحالر ثَهدح ، نع هةَ أُمرمع ، نةَ عشائولَ أَنَّ ، عساِهللا ر هلَيلَّى اُهللا عص لَّمسثَ وعالً بجلَى رع ةرِيفَكَانَ ، س 

:  فَقَالَ ، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه لرسولِ ذَلك ذَكَروا رجعوا فَلَما ، }أَحد اللَّه هو قُلْ{بِـ فَيختم صالَتهِم في َألصحابِه يقْرأُ
لُوهس ، ٍء َألييلَفَ شع ك؟ ذَل أَلُوها:  فَقَالَ فَسهفَةُ َألننِ صمحالر زلَّ عجا ، وفَأَن بأَ أَنَّ أُحا أَقْرولُ قَالَ.  بِهسلَّى اُهللا  اِهللا رص

لَّمسو هلَيع  :وهبِرأَنَّ أَخ اللَّه زلَّ عجو هبحي.  
 
993. ...Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � bir kişini kiçik bir dəstəyə 
başçı təyin etmişdi. O da öz yoldaşları ilə namaz qıldıqda onlara oxudu-
ğuna “əl-İxlas” surəsi ilə xitam verib bitirirdi. Qayıtdıqda bunu Allah 
Elçisinə � dedilər. O dedi: “Ondan bunu nə üçün belə etdiyini soruşun”. 
Onlar bunu həmin kişidən soruşduqda dedi: “Bu (surədə) ər-Rahmənin � 
sifəti var. Mən də onu oxumağı sevirəm”. Allah Elçisi � dedi: “Ona xəbər 
verin ki, həqiqətən, Allah � onu sevir”. 
  

 سمعت:  قَالَ الْخطَّابِ بنِ زيد آلِ مولَى ، حنينٍ بنِ عبيد عن ، الرحمنِ عبد بنِ اِهللا عبيد عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ۹۹٤
 ، يولَد ولَم يلد لَم ، الصمد اللَّه أَحد اِهللا هو قُلْ{ يقْرأُ رجالً فَسمع صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ مع أَقْبلْت:  يقُولُ هريرةَ أَبا

لَمو كُني ا لَهكُفُو دولِ فَقَالَ ،} أَحسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  :تبجو  .هأَلْتاذَا فَسا مولُ يسةُ:  قَالَ ؟ اِهللا رنالْج.  
 
994. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Biz Allah Elçisi � ilə 
birlikdə getdiyimiz yerdən qayıdırdıq. O, bir kişinin “De: “O Allah Tək-
dir! Allah Möhtac deyildir. O, nə doğub, nə doğulub, Onun bənzəri də 
yoxdur” (“əl-İxlas” surəsini) oxuduğunu eşitdi. Allah Elçisi �: “Vacib 
oldu”- dedi. Mən ondan soruşdum: “Nə vacib oldu, ey Allahın Elçisi?” O 
dedi: “Cənnət!” 

 
 سعيد أَبِي عن ، أَبِيه عن ، صعصعةَ أَبِي بنِ الرحمنِ عبد بنِ اِهللا عبد بنِ الرحمنِ عبد عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ۹۹٥

رِيدالً أَنَّ ، الْخجر عمالً سجأُ رقْرقُلْ{:  ي واِهللا ه دا }أَحهددرا ، يفَلَم حباَء أَصإِلَى ج بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص فَذَكَر كذَل لَه 
 .الْقُرآن ثُلُثَ لَتعدلُ إِنها هبِيد نفِْسي والَّذي:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَقَالَ ،

 
995. ...Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, bir kişi başqa birinin “De: “O 
Allah Təkdir!” (“əl-İxlas” surəsini) təkrar-təkrar oxuduğunu eşitdi. Səhər 



Sunən ən-Nəsəi                                                                   Namaza başlamaq kitabı 

381 
 

Peyğəmbərin � yanına gedib bu məsələni ona danışdı. Allah Elçisi � 
buyurdu: “Canım Əlində Olana and olsun! Həqiqətən, o (“əl-İxlas” surəsi), 
Quranın üçdə birinə bərabərdir”. 
 

 ربِيعِ عن ، يِساف بن لِهالَ عن ، منصورٍ عن ، زائدةُ حدثَنا:  قَالَ ، الرحمنِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، بشارٍ بن محمد أَخبرنا - ۹۹٦
 هو قُلْ{:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي عنِ ، أَيوب أَبِي عن ، امرأَة عن ، لَيلَى أَبِي ابنِ عن ، ميمون بنِ عمرِو عن ، خثَيمٍ بنِ

اللَّه دثُلُثُ }أَح آنو قَالَ .الْقُرأَب دبنِ عمحا:  الرم رِفا أَعادنلَ إِسأَطْو نذَا مه  
 
996. ...Əbu Əyyub � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: “De: “O 
Allah təkdir” (“əl-İxlas” surəsi) Quranın üçdə biridir”. 
 

  اَألعلَى بكر اسم بِسبحِ اآلخرة الْعشاء في الْقراَءةُ - ٧٠
70-ci fəsil: Axırıncı namaz olan İşa namazında “əl-Ə'lə” surəsini oxumaq 

 
 فَصلَّى معاذٌ قَام:  قَالَ جابِرٍ عن ، دثَارٍ بن محارِبِ عن ، اَألعمشِ عنِ ، جرِير حدثَنا:  قَالَ ، قُدامةَ بن محمد أَخبرنا - ۹۹٧
 }اَألعلَى ربك اسم سبحِ{ عن كُنت أَين ؟ معاذُ يا أَفَتانٌ ؟ معاذٌ يا أَفَتانٌ:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي فَقَالَ ، فَطَولَ اآلخرةَ الْعشاء

 .؟ انفَطَرت السماُء وإِذَا ، والضحى ،

 
997. ...Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Muaz axırıncı namaz olan İşa 
namazını qıldıqda namazını uzun qıldı. Peyğəmbər � dedi: “Sən fitnəkar-
sanmı, ey Muaz? Sən fitnəkarsanmı, ey Muaz? Məgər “Ən uca Rəbbinin 
adına təriflər de!” (“əl-Ə'lə” surəsini), “And olsun səhərə!” (“əd-Duha” 
surəsini) və “Göy parçalanacağı zaman” (“əl-İnfitar” surəsini oxumaq) bəs 
etməzdimi?” 
 

  وضحاها بِالشمسِ اآلخرة الْعشاء في الْقراَءةُ - ٧١
71-ci fəsil: Axırıncı namaz olan İşa namazında “əş-Şəms” surəsini oxumaq 

 
 علَيهِم فَطَولَ ، الْعشاء َألصحابِه جبلٍ بن معاذُ صلَّى:  قَالَ جابِرٍ عن ، الزبيرِ أَبِي عن ، اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ۹۹٨

فرصلٌ فَانجا رنم بِراذُ فَأُخعم هنفَقَالَ ، ع  :هإِن قافنا ، ملَغَ فَلَمب كلَ ذَلجلَ الرخلَى دع بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص هربا فَأَخبِم 
 وسبحِ وضحاها الشمسِبِ فَاقْرأْ الناس أَممت إِذَا ؟ معاذٌ يا فَتانا تكُونَ أَنْ أَترِيد:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي لَه فَقَالَ ، معاذٌ قَالَ
ماس كبلَى رلِ اَألعاللَّيى إِذَا وشغأْ ياقْرمِ وبِاس كبر.  
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998. ...Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Muaz ibn Cəbəl dostları ilə 
birlikdə İşa namazını qıldı və namazı uzatdı. Bir nəfər namazdan çıxıb 
getdi və bu məsələ Muaza xəbər verildi. Muaz dedi: “O, münafiqdir!” Bu 
söz o kişiyə çatdıqda Peyğəmbərin � yanına gəlib Muazın dediklərini ona 
xəbər verdi. Peyğəmbər � Muaza dedi: “Sən fitnəkar olmaq istəyirsən, ey 
Muaz?! İnsanlara (namazda) imamlıq etdikdə “And olsun günəşə və onun 
saçdığı şəfəqə” (“əş-Şəms” surəsini), “Ən Uca Rəbbinin adına təriflər 
de!” (“əl-Ə'lə” surəsini), “And olsun yer üzünü zülmətə bürüməkdə olan 
gecəyə!” (“əl-Leyl” surəsini) və “Rəbbinin adı ilə oxu!” (“əl-Aləq” 
surəsini) oxu!” 
 

 ، بريدةَ بنِ اِهللا عبد عن ، واقد بنِ الْحسين أَنبأَنا:  قَالَ أَبِي حدثَنا:  قَالَ ، شقيقٍ بنِ الْحسنِ بن علي بن محمد أَخبرنا - ۹۹۹
نع ولَ أَنَّ ، أَبِيهساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأُ كَانَ صقْري يف الَةاء صشالْع ةرسِ اآلخما بِالشاهحضا ، وهاهبأَشو نرِ موالس.  

 
999. ...Abdullah ibn Bureydə atasından � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � İşa 
namazında “And olsun günəşə və onun saçdığı şəfəqə!” (“əş-Şəms”) və 
buna oxşar surələri oxuyardı. 
 

  والزيتون بِالتنيِ فيها الْقراَءةُ - ٧٢
72-ci fəsil: İşa namazında “ət-Tin” surəsini oxumaq 

 
 اِهللا رسولِ مع لَّيتص:  قَالَ عازِبٍ بنِ الْبراِء عنِ ، ثَابِت بنِ عدي عن ، سعيد بنِ يحيى عن ، مالك عن ، قُتيبةُ أَخبرنا - ١٠٠٠

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عةَ صمتأَ ، الْعا فَقَريهنيِ فبِالت ونتيالزو.  
 
1000. ...Rəvayət edilir ki, əl-Bəra ibn Azib � demişdir: “Mən Allah Elçisi � 
ilə birlikdə İşa namazını qıldım. O, namazda “ət-Tin” surəsini oxuyurdu”. 
 

  اآلخرة الْعشاِء صالَة من اُألولَى الركْعة في الْقراَءةُ - ٧٣
73-cü fəsil: Axırıncı namaz olan İşa namazının ilk rükətinin qiraəti 

 
 بن الْبراِء عنِ ، ثَابِت بن عدي عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، زريعٍ بن يزِيد حدثَنا:  قَالَ ، مسعود بن إِسماعيلُ أَخبرنا - ١٠٠١
 .والزيتون بِالتنيِ اُألولَى الركْعة في الْعشاء في فَقَرأَ سفَرٍ في صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ كَانَ:  قَالَ عازِبٍ
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1001. ...Rəvayət edilir ki, əl-Bəra ibn Azib � demişdir: “Allah Elçisi � 
səfərdə olarkən İşa namazının ilk rükətində “ət-Tin” surəsini oxuyardı”. 
 

٧٤ - كُودي الرنِ فيتكْعنِ الرياُألولَي  
74-cü fəsil: İlk iki rükətin uzadılması 

 
 جابِر سمعت:  قَالَ عون أَبو حدثَنِي:  قَالَ شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، سعيد بن يحيى حدثَنا:  الَقَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ١٠٠٢

نةَ برمقُولُ سقَالَ:  ي رمع دعسل قَد كَاكش اسي النٍء كُلِّ فيى شتي حف الَةفَقَالَ ، الص دعس  :أَتدي ئنِ فياُألولَي ، فذأَحي وف 
  بِك الظَّن ذَاك:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ صالَة من بِه اقْتديت ما آلُو وما ، اُألخريينِ

 

1002. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Səmura � demişdir: “Ömər Sədə dedi: 
“Artıq insanlar sənin hər şeyin, hətta namazın haqqında şikayət edirlər. 
Səd dedi: “Mən (camaata namaz qıldırdıqda) ilk iki rükətdə tələsmirəm, 
son iki rükəti isə qısa qıldırıram. Bununla mən Allah Elçisinin � namazını 
heç bir şeyi əskiltmədən (insanlara) öyrətmişəm”. Ömər dedi: “Mən elə 
belə də bilirdim”. 
  

 بنِ الْملك عبد عن ، الطَّائي داود عن ، أَبِي حدثَنا:  قَالَ ، الْحسنِ أَبو علَيةَ ابنِ إِبراهيم بن إِسماعيلَ بن حماد أَخبرنا - ١٠٠٣
 أَنا أَما:  فَقَالَ.  الصالَةَ يحِسن ما واللَّه:  فَقَالُوا عمر عند سعد في الْكُوفَة أَهلِ من ناس وقَع:  قَالَ سمرةَ بنِ جابِرِ عن ، عميرٍ

 الظَّن ذَاك:  قَالَ.  اُألخريينِ في وأَحذف ، اُألولَيينِ يف أَركُد عنها أَخرِم الَ ، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ صالَةَ بِهِم فَأُصلِّي
بِك  

 

1003. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Səmura � demişdir: “Kufədən olan 
insanlar Ömərin yanında Səd haqqında dedilər: “Vallahi, o, namazı gözəl 
qıldırmır”. Səd dedi: “O ki qaldı mənə, mən namazı onlara Allah Elçisinin 
� namazı kimi qıldırmışam. Onlara namaz qıldırdıqda ilk iki rükəti uzun, 
son iki rükəti isə qısa qıldırmışam”. Ömər dedi: “Mən elə belə də 
bilirdim”. 
 

  ركْعة في سورتينِ قراَءةُ - ٧٥
75-ci fəsil: Bir rükətdə iki surə oxumaq 

 
 َألعرِف إِني:  قَالَ اِهللا عبد عن ، شقيقٍ عن ، اَألعمشِ عنِ ، يونس بن عيسى أَنبأَنا:  قَالَ إِبراهيم بن إِسحاق أَخبرنا - ١٠٠٤
رظَائي النأُ كَانَ الَّتقْري ولُ بِهِنسلَ اِهللا رلَّى اُهللا عصلَّمسو هي  :رِينشةً عوري سرِ فشع اتكَعر ذَ ثُمأَخ دةَ بِيلْقَملَ عخفَد ، ثُم جرخ 

 .بِهِن فَأَخبرنا فَسأَلْناه علْقَمةَ إِلَينا
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1004. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah � demişdir: “Mən bir-birinə oxşayan 
surələr bilirəm ki, Allah Elçisi � həmin iyirmi surəni on rükətdə oxu-
yardı”. Sonra Abdullah ibn Məsud Alqamənin əlindən tutub içəri girdi. 
Daha sonra çıxdı və yanımıza gəldi. Biz ondan surələrin adlarını soruş-
duqda onların adlarını bizə dedi”.   
 

 يقُولُ وائلٍ أَبا سمعت:  قَالَ مرةَ بن عمرِو عن ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، مسعود بن سماعيلُإِ أَخبرنا - ١٠٠٥
صلَّى اُهللا  اِهللا رسولُ كَانَ الَّتي النظَائر عرفْت لَقَد ، رِالشع كَهذِّ هذا:  قَالَ.  ركْعة في الْمفَصلَ قَرأْت:  اِهللا عبد عند رجلٌ قَالَ: 

لَّمسو هلَينُ عقْري نهنيب ، فَذَكَر رِينشةً عورس نلَ مفَصنِ الْميتورنِ سيتوري سف ةكْعر.  
 
1005. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Vail � demişdir: “Abdullahın yanında olan 
bir kişi belə dedi: “Mən müfəssəl surələri bir rükətdə oxudum”. Abdullah 
dedi: “Şeiri oxuduğun kimi tez-tez oxu. Mən bir-birinə oxşayan surələr 
bilirəm ki, Allah Elçisi � bir rükətdə onların arasını birləşdirərdi”. O, 
mufəssəl surələrdən hər rükətdə ikisi oxunan iyirmi surə oxudu”. 
  

 ، وثَّابٍ بن يحيى عن ، حصنيٍ أَبِي عن ، إِسرائيلُ أَنبأَنا:  قَالَ رجاٍء بن اِهللا عبد حدثَنا:  قَالَ ، منصورٍ بن عمرو أَخبرنا - ١٠٠٦
نوقٍ عرسم ، نع دباِهللا ع اهأَتلٌ وجي:  فَقَالَ رإِن أْتلَةَ قَرلَ اللَّيفَصي الْمف ةكْعا:  فَقَالَ.  رذذِّ هرِ كَهعالش ، نولَ لَكساِهللا ر 

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأُ كَانَ صقْري رظَائالن رِينشةً عورس نلَ مفَصالْم نحم آلِ م. 

 
1006. ...Abdullah � rəvayət edir ki, bir kişi onun yanına gəlib dedi: “Mən 
gecə vaxtı bir rükətdə müfəssəl surələrdən birini oxudum”. Abdullah dedi: 
“Bu, (sənin oxumağın) şeir oxumaq kimidir, lakin Allah Elçisi � müfəssəl 
surələrdən “Hə. Mim!” ilə başlayan oxşar iyirmi surəni bir rükətdə 
oxuyardı”. 
 

  السورة بعضِ قراَءةُ - ٧٦
76-cı fəsil: Surələrin bəzi hissəsini oxumaq 

 
 ابن إِلَى رفَعه حديثًا عباد بن دمحم أَخبرنِي:  قَالَ جريجٍ ابن حدثَنا:  قَالَ ، خالد حدثَنا:  قَالَ ، علي بن محمد أَخبرنا - ١٠٠٧
 نعلَيه فَخلَع ، الْكَعبة قُبلِ في فَصلَّى الْفَتحِ يوم صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ حضرت:  قَالَ ، السائبِ بن اِهللا عبد عن ، سفْيانَ

  .فَركَع سعلَةٌ أَخذَته السالَم علَيهِما عيسى أَو موسى ذكْر جاَء فَلَما ، الْمؤمنِني بِسورة فَافْتتح ، يسارِه عن فَوضعهما
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1007. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn əs-Saib � demişdir: “Mən 
Məkkənin fəthi günü Allah Elçisini � Kəbənin önündə namaz qılarkən 
gördüm. O, ayaqqabılarını çıxarıb sol tərəfinə qoydu və “əl-Muminun” 
surəsini oxumağa başladı. Musa və İsanın � yad edildiyi ayələrə gəldikdə 
onu öskürək tutdu və rukuya getdi”. 
 

  عذَابٍ بِآية مر إِذَا الْقَارِئِ تعوذُ - ٧٧
77-ci fəsil: Quran oxuyanın əzab ayələrini oxuduqda əzabdan Allaha 

sığınması 
 

 سعد عن ، سلَيمانَ عن ، شعبةَ عن ، عدي أَبِي وابن ، الرحمنِ وعبد ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، بشارٍ بن محمد أَخبرنا - ١٠٠٨
نةَ بديبنِ ، عع رِدوتسنِ الْمب فناَألح ، نلَةَ عنِ صب فَرز ، نفَةَ عذَيح ، هلَّى أَنبِ إِلَى صنج بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَةً صأَ لَيفَقَر ، 

 وفي الْعظيمِ ربي سبحانَ:  ركُوعه في يقُولُ وكَانَ ، فَدعا وقَف مةرح بِآية مر وإِذَا ، وتعوذَ وقَف عذَابٍ بِآية مر إِذَا فَكَانَ
هودجانَ:  سحبس يبلَى راَألع. 

 
1008. ...Rəvayət edilir ki, Huzeyfə � Peyğəmbərin � yanında namaz 
qılırdı. Peyğəmbər � Quran oxuyub əzab ayələrinə çatdıqda oxumasını 
saxlayıb Allaha sığınardı. Rəhmət ayələrinə çatdıqda oxumasını saxlayıb 
dua edərdi. Rukusunda “Əzəmətli Rəbbim pak və müqəddəsdir!1”, səcdə-
lərində “Ən Uca Rəbbim pak və müqəddəsdir!2”- deyərdi. 
 

  مةرح بِآية مر إِذَا الْقَارِئِ مسأَلَةُ - ٧٨
78-ci fəsil: Quran oxuyanın rəhmət ayələrini oxuduqda Allahdan rəhmət 

istəməsi 
 

 عن ، يزِيد بنِ طَلْحةَ عن ، مرةَ بنِ عمرِو عن ، الْمسيبِ بنِ الْعالَِء عنِ ، غياث بن حفْصِ عن ، آدم بن محمد أَخبرنا - ١٠٠۹
صلَّى اُهللا علَيه  النبِي أَنَّ ، حذَيفَةَ عن ، زفَر بنِ صلَةَ عن ، اَألحنف بنِ الْمستورِد عنِ ، عبيدةَ بنِ سعد عن ، واَألعمشِ ، يفَةَحذَ

لَّمسأَ وةَ قَرقَرآلَ ، الْبانَ ورماَء ، عسالني وف ةكْعالَ ر رمي ةبِآي ةمحأَلَ إِالَّ رالَ ، سو ةذَابٍ بِآيإِالَّ ع ارجتاس.  
 
1009. ...Huzeyfə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � bir rükətdə “əl-Bəqərə”, 
“Ali-İmran” və “ən-Nisa” surələrini oxudu. Hər dəfə rəhmət ayələrinə 

                                                      
1 Transkripsiyası: Subhə:nə Rabbiyəl-Azi:m! 
2 Transkripsiyası: Subhə:nə Rabbiyəl-Ə'lə! 
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çatdıqda Allahın rəhmətini istəyər, hər dəfə əzab ayələrinə çatdıqda Allaha 
sığınardı”. 
   

٧۹ - يددرت ةاآلي  
79-cu fəsil: Namaz qıldıqda bir ayəni təkrarlamaq 

 
 جسرةُ حدثَتنِي:  قَالَ اِهللا عبد بن قُدامةُ حدثَنا:  قَالَ ، الْقَطَّانُ سعيد بن يحيى حدثَنا:  قَالَ ، حبِيبٍ بن نوح أَخبرنا - ١٠١٠

تةَ بِناججد قَالَت  :تعما سأَب قُولُ ذَري  :قَام بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى صتإِذَا ح حبأَص ةةُ ، بِآياآليإِنْ{ و مهذِّبعت مهفَإِن كادبع 
 .}الْحكيم الْعزِيز أَنت فَإِنك لَهم تغفر وإِنْ ،

 
1010. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr � demişdir: “Peyğəmbər � səhərə 
qədər namazda bir ayəni təkrarlamışdı. Bu ayə: “Əgər onlara əzab versən, 
sözsüz ki, onlar Sənin qullarındır. Əgər onları bağışlasan, şübhəsiz ki, 
Sən Qüdrətlisən, Müdriksən!” (əl-Maidə, 118)”. 
 

۸٠ - لُهقَو زلَّ عجالَ{:  وو رهجت كالَتالَ بِصو تافخا تبِه{  
80-ci fəsil: Allahın � “Namazını nə uca səslə, nə də pıçıltı ilə qıl”  

(əl-İsra, 110) kəlamı 
 

 وحشيةَ أَبِي بن جعفَر بِشرٍ أَبو حدثَنا:  قَالَ ، هشيم حدثَنا:  قَاالَ الدورقي إِبراهيم بن ويعقُوب ، منِيعٍ بن مدأَح أَخبرنا - ١٠١١
وهو ناسٍ ابإِي ، نع يدعس نرٍ بيبج ، نع ناسٍ اببي عف هلقَو زلَّ عجالَ{:  وو رهجت كالَتالَ بِصو تافخا تقَالَ }بِه  :لَتزن 

 وكَانَ ، بِالْقُرآن يجهر:  منِيعٍ ابن وقَالَ صوته رفَع بِأَصحابِه صلَّى إِذَا فَكَانَ ، بِمكَّةَ مختف صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا ورسولُ
شوا إِذَا رِكُونَالْمعمس هتووا صبآنَ سالْقُر نمو لَهزأَن نماَء وج فَقَالَ ، بِه اللَّه زلَّ عجو هبِينل لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عالَ{:  صو رهجت 

كالَتبِص{  :أَي كاَءتربِق عمسرِكُونَ فَيشوا الْمبسآنَالْ فَيقُر }َالو تافخا تبِه{  :نع ابِكحوا فَالَ أَصعمسي }ِغتابو نيب كذَل 
  }سبِيالً

 
1011. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � Allahın � “Namazını nə uca 
səslə, nə də pıçıltı ilə qıl...” (əl-İsra, 110) kəlamı haqda belə demişdir: “Bu 
ayə Allah Elçisi � Məkkədə ikən dəvəti gizli şəkildə etdikdə nazil oldu. 
Allah Elçisi � namaz qıldıqda səsini qaldırardı”. Hədisin ravilərindən biri 
İbn Məni' dedi: “Yəni Quranı səslə oxuyardı”. Müşriklər də bunu eşitdikdə 
Quranı, onu nazil edəni və onunla gələni söyərdilər. Allah � Öz Peyğəm-
bərinə � buyurdu: “Namazını nə uca səslə...”, yəni müşriklər sənin qiraə-
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tini eşidib Quranı söyərlər, “nə də pıçıltı ilə qıl...”- səhabələr sənin səsini 
eşitməyə bilərlər. “Bunların arasında orta bir yol tut” (əl-İsra, 110). 
   

 عباسٍ ابنِ عن ، جبيرٍ بنِ سعيد عن ، إِياسٍ بن جعفَرِ عن ، اَألعمشِ عنِ ، جرِير حدثَنا:  قَالَ ، قُدامةَ بن محمد أَخبرنا - ١٠١٢
 فَكَانَ ، بِه جاَء ومن الْقُرآنَ سبوا صوته سمعوا إِذَا الْمشرِكُونَ وكَانَ ، قُرآنبِالْ صوته يرفَع صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي كَانَ:  قَالَ

بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ضفخي هتوص آنا بِالْقُركَانَ م هعمسي هابحلَ ، أَصزفَأَن اللَّه زلَّ عجالَ{:  وو ترهج كالَتالَ بِصو 
تافخا تغِ بِهتابو نيب كبِيالً ذَلس{.  

 
1012. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Peyğəmbər � Quran 
oxuyarkən səsini ucaldar, müşriklər də onun səsini eşitdikdə Quranı və 
onunla gələni söyərdilər. Ona görə Peyğəmbər � Quran oxuduqda səsini 
alçaldar və səhabələr onu eşitməzdilər. Allah � da bu ayəni nazil etdi: 
“Namazını nə uca səslə, nə də pıçıltı ilə qıl. Bunların arasında orta bir 
yol tut”. (əl-İsra, 110)”. 
 

٨١ - ابفْعِ بر توالص آنبِالْقُر  
81-ci fəsil: Quranı yüksək səslə oxumaq 

 
 أُم عن ، جعدةَ بن يحيى عن ، الْعالَِء أَبِي عن ، مسعر حدثَنا:  قَالَ ، وكيعٍ عن ، الدورقي إِبراهيم بن يعقُوب أَخبرنا - ١٠١٣

انِئه قَالَت  :تكُن عماَءةَ أَسرق بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا صأَنلَى وي عرِيشع. 

 
1013. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Hani � demişdir: “Mən öz yatağımda 
olarkən Peyğəmbərin � Quran oxumasını eşidərdim”. 
 

٨٢ - ابب دم توالص اَءةربِالْق  
82-ci fəsil: Quran oxuduqda səsi uzatmaq 

 
:  أَنسا سأَلْت:  قَالَ ، قَتادةَ عن ، حازِمٍ بن جرِير حدثَنا:  قَالَ ، الرحمنِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ١٠١٤
فكَي تاَءةُ كَانرولِ قساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عكَانَ:  قَالَ ؟ ص دمي هتوا صدم.  

 
1014. ...Rəvayət edilir ki, Qatədə � demişdir: “Ənəsə sual verərək dedim: 
“Allah Elçisinin � qiraəti necə idi?” O dedi: “Səsini uzadaraq oxuyardı”. 
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٨٣ - يِنيزت آنالْقُر توبِالص  
83-cü fəsil: Quranı səsinizlə gözəlləşdirin! 

 
 ، عوسجةَ بنِ الرحمنِ عبد عن ، مصرف بنِ طَلْحةَ عن ، اَألعمشِ عنِ ، جرِير حدثَنا:  قَالَ ، حجرٍ بن علي أَخبرنا - ١٠١٥

  .بِأَصواتكُم الْقُرآنَ ازينو:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ الْبراِء عنِ
 
1015. ...Rəvayət edilir ki, əl-Bəra � demişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Quranı səsinizlə gözəlləşdirin!” 
 

 عوسجةَ بنِ الرحمنِ عبد عن ، طَلْحةُ ثَنِيحد:  قَالَ ، شعبةُ حدثَنا:  قَالَ ، يحيى حدثَنا:  قَالَ ، علي بن عمرو أَخبرنا - ١٠١٦
 هذه نِسيت كُنت:  عوسجةَ ابن قَالَ ، بِأَصواتكُم الْقُرآنَ زينوا:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ عازِبٍ بنِ الْبراِء عنِ ،
 .مزاحمٍ بن الضحاك ذَكَّرنِيه حتى آنَالْقُر زينوا: 

 
1016. ...Rəvayət edilir ki, əl-Bəra ibn Azib � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Quranı səsinizlə gözəlləşdirin!” İbn Avsəcə dedi: “Quranı 
gözəlləşdirin”- hədisini unutmuşdum, əd-Dahhək ibn Muzahim bunu 
mənə xatırlatdı”. 
 

 أَبِي عن ، إِبراهيم بنِ محمد عن ، اِهللا عبد بنِ يزِيد عن ، حازِمٍ أَبِي ابن حدثَنا:  قَالَ ، الْمكِّي زنبورٍ بن محمد أَخبرنا - ١٠١٧
 يتغنى الصوت حسنِ لنبِي أَذنَ ما لشيٍء اللَّه أَذنَ ما:  يقُولُ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا سولَر سمع ، أَنه هريرةَ أَبِي عن ، سلَمةَ

آنبِالْقُر رهجي بِه.  
 
1017. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � Allah Elçisinin � belə buyur-
duğunu eşitmişdir: “Allah Quranı gözəl səslə oxuyan peyğəmbəri din-
lədiyi kimi heç nəyi dinləmir”. 
 

 الَقَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَنَّ ، هريرةَ أَبِي عن ، سلَمةَ أَبِي عن ، الزهرِي عنِ ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ١٠١٨
  .بِالْقُرآن يتغنى لنبِي أَذَنه يعنِي لشيٍء وجلَّ عز اللَّه أَذنَ ما: 

 
1018. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � buyurdu: “Allah � 
Quran oxuyan peyğəmbəri dinlədiyi kimi, heç nəyi dinləmir”. 
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 سلَمةَ أَبا أَنَّ ، أَخبره شهابٍ ابن أَنَّ ، الْحارِث بن عمرو أَخبرنِي:  قَالَ ، وهبٍ ابنِ عن ، داود بن مانُسلَي أَخبرنا - ١٠١۹
هربا أَنَّ ، أَخةَ أَبريره ثَهدولَ أَنَّ ، حساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص عماَء سرى أَبِي ةَقوسفَقَالَ ، م  :لَقَد يا أُوتارمزم نريِ مامزآلِ م 
داود هلَيع الَمالس.  

 
1019. ...Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � Əbu Musanın 
(Quran) oxumasını eşidib dedi: “Sənə Davud � ailəsinə verilən bir səs 
verilmişdir”. 
 

 النبِي سمع:  قَالَت عائشةَ عن ، عروةَ عن ، الزهرِي عنِ ، سفْيانَ عن ، الْجبارِ عبد بنِ الْعالَِء بن الْجبارِ عبد أَخبرنا - ١٠٢٠
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عاَءةَ صرى أَبِي قوسفَقَالَ ، م  :لَقَد يذَا أُوته نريِ مامزآلِ م داود هلَيع الَمالس. 

 
1020. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Peyğəmbər � Əbu Musanın 
(Quran) oxumasını eşidib dedi: “Sənə Davud � ailəsinə verilən gözəl bir 
səs verilmişdir”. 
 

 عائشةَ عن ، عروةَ عن ، الزهرِي عنِ ، معمر حدثَنا:  قَالَ ، الرزاقِ عبد حدثَنا:  قَالَ ، راهيمإِب بن إِسحاق أَخبرنا - ١٠٢١
قَالَت  :عمولُ سساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عاَءةَ صرى أَبِي قوسفَقَالَ م  :لَقَد يذَا أُوته مزامار نريِ مامزآلِ م داود هلَيع الَمالس.  

 
1021. ...Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Peyğəmbər � Əbu Musanın 
(Quran) oxumasını eşidib dedi: “Sənə Davud � ailəsinə verilən gözəl bir 
səs verilmişdir”. 
 

 أُم سأَلَ أَنه ، مملَك بنِ يعلَى عن ، ملَيكَةَ أَبِي بنِ اِهللا عبيد بنِ اِهللا عبد عن ، سعد بن اللَّيثُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ١٠٢٢
 حرفًا مفَسرةً قراَءةً تنعت هي فَإِذَا قراَءته نعتت ثُم ، وصالَته لَكُم ما:  قَالَت ، وصالَته صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ عن سلَمةَ
 .حرفًا

 
1022. ...Rəvayət edilir ki, Yalə ibn Məmlək � Ummu Sələmədən Allah 
Elçisinin � namazı haqda soruşdu. Ummu Sələmə dedi: “Siz onun nama-
zını neynirsiz...”. Sonra Allah Elçisinin � qiraətinin aydın şəkildə və 
hərfbəhərf olduğunu bildirdi.1 
 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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٨٤ - ابكْبِريِ بكُوعِ التلرل  
84-cü fəsil: Rukuda təkbir etmək 

 
 ، الرحمنِ عبد بنِ سلَمةَ أَبِي عن ، الزهرِي عنِ ، يونس عن ، الْمبارك بن اِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ ، نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ١٠٢٨

 من رأْسه رفَع فَإِذَا ، يركَع حني يكَبر ثُم ، كَبر الْمكْتوبة الصالَة إِلَى قَام إِذَا كَانَ الْمدينة علَى مروانُ استخلَفَه حني هريرةَ أَبا أَنَّ
 التشهد بعد ، الثِّنتينِ من يقُوم حني يكَبر ثُم ، ساجِدا يهوِي حني يكَبر ثُم ، الْحمد ولَك ربنا حمده لمن اللَّه سمع:  قَالَ لركْعةا

 َألشبهكُم إِني بِيده نفِْسي والَّذي:  فَقَالَ الْمسجِد أَهلِ علَى أَقْبلَ وسلَّم الَتهص قَضى فَإِذَا ، صالَته يقْضي حتى ذَلك مثْلَ يفْعلُ
  .صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا بِرسولِ صالَةً

 
1023. ...Əbu Sələmə ibn Abdur-Rahmən � rəvayət edir ki, Mərvan Əbu 
Hureyranı Mədinəyə vali təyin etmişdi. O, fərz namazına başladıqda 
təkbir edər, sonra təkbir edib rukuya gedər, başını rukudan qaldırdıqda 
belə deyərdi: “Allah Ona həmd edəni eşitdi! Ey Rəbbimiz, Sənə həmd 
olsun!” 1  Sonra səcdə etmək istədikdə təkbir edər, təşəhhüddən sonra 
(üçüncü rükətə) qalxdıqda yenə təkbir edərdi. Namazını bitirənə qədər 
belə edərdi. Sonra namazda salam verər və məscid əhlinə tərəf çevrilib 
belə deyərdi: “Canım Əlində Olana and olsun! Mən namazı Allah Elçisinin 
� namazı kimi qıldım”. 
   

٨٥ - فْعر دنِالْيكُوعِ يلرذَاَء لوعِ حنِ فُرياُألذُن  
85-ci fəsil: Rukuya getdikdə əllərin qulaqlara qədər qaldırılması 

 
 بنِ مالك عن ، اللَّيثي عاصمٍ بنِ نصرِ عن ، قَتادةَ عن ، سعيد عن ، إِسمعيلُ أَنبأَنا:  قَالَ ، حجرٍ بن علي أَخبرنا - ١٠٢٤

رِثيوقَالَ الْح  :تأَيولَ رساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص فَعري هيدإِذَا ي رإِذَا ، كَبو كَعإِذَا ، رو فَعر هأْسر نكُوعِ مى الرتا حتلَغب 
وعفُر هيأُذُن.  

 
1024. ...Rəvayət edilir ki, Malik ibn əl-Huveyris � demişdir: “Mən Allah 
Elçisini � (namaza başlayarkən) təkbir etdikdə, rukuya getdikdə və 
rukudan qalxdıqda əllərini qulaqlarına qədər qaldıran gördüm”. 

                                                      
1 Transkripsiyası: Səmi Alla:hu limən həmidəh, Rabbənə va ləkəl-həmd! 
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٨٦ - ابفْعِ بنِ ريدكُوعِ الْيلرذَاَء لنِ حيبكنالْم  
86-cı fəsil: Rukuda əllərin çiyin nahiyəsinə qədər qaldırılması 

 
 إِذَا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ رأَيت:  قَالَ أَبِيه عن ، سالمٍ عن ، الزهرِي عنِ ، سفْيانُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ١٠٢٥

حتالَةَ افْتفَ الصريع هيدى يتح ياذحي هيبكنإِذَا ، مو كَعإِذَا ، رو فَعر هأْسر نكُوعِ مالر.  
 
1025. ...Səlim atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: “Mən Allah Elçisini 
� namaza başladıqda, ruku etdikdə və rukudan dikəldikdə əllərini çiyin 
nahiyəsinə qədər qaldıran gördüm”. 
  

٨٧ - كرت كذَل  
87-ci fəsil: Bunun tərk edilməsi  

 
 بنِ الرحمنِ عبد عن ، كُلَيبٍ بنِ عاصمِ عن ، سفْيانَ عن ، الْمبارك بن اِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ ، نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ١٠٢٦
دواَألس ، نةَ علْقَمع ، نع دبأَالَ:  قَالَ اِهللا ع كُمبِرأُخ الَةولِ بِصساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ص  :فَقَام فَعفَر هيدلَ يأَو ةرم ثُم لَم 

دعي. 
 
1026. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah �: “Sizə Allah Elçisinin � namazı 
haqda xəbər verimmi?”- dedi və qalxıb yalnız namaza başladıqda əllərini 
qaldırdı, sonra bunu etmədi”. 
 

  الركُوعِ في الصلْبِ إِقَامةُ - ٨٨
88-ci fəsil: Rukuda qaməti düz tutmaq 

 
 قَالَ:  قَالَ مسعود أَبِي عن ، معمرٍ أَبِي عن ، عميرٍ بنِ عمارةَ عن ، اَألعمشِ عنِ ، ضيلُالْفُ حدثَنا:  قَالَ ، قُتيبةُ أَخبرنا - ١٠٢٧
  .والسجود الركُوعِ في صلْبه فيها الرجلُ يقيم الَ صالَةٌ تجزِئ الَ:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ

 
1027. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Məsud � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Ruku və səcdələrində qamətini düzəltməyən adamın namazı-
nın əvəzi verilməz”. 
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  الركُوعِ في االعتدالُ - ٨۹
89-cu fəsil: Rukuda bədəni düz tutmaq 

 
 عن ، قَتادةَ عن ، سلَمةَ بن وحماد ، عروبةَ أَبِي بنِ سعيد عن ، الْمبارك بن اِهللا عبد أَنبأَنا:  قَالَ ، نصرٍ بن سويد أَخبرنا - ١٠٢٨

 .كَالْكَلْبِ ذراعيه أَحدكُم يبسطْ والَ ، ودوالسج الركُوعِ في اعتدلُوا:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ عن ، أَنسٍ
 
1028. ...Ənəs � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Rukuda və 
səcdələrdə bədəninizi düz tutun. Heç biriniz (səcdədə) qollarını it kimi 
uzatmasın”. 
 

Müvəffəqiyyət Allahdandır! 
Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun! 
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Kitabda keçən bəzi terminlərin izahı 
 
Amin Allahım, dualarmızı qəbul et! 
Beytul-mal zəkatın, sədəqələrin, müharibə zamanı əldə edilən 

qənimətlərin saxlandığı yer 
Cənabət halı, 
cənabətli olmaq, 
cünub olmaq 

cinsi yaxınlıqdan və ya məninin çıxmasından sonra qüsl 
alana qədər olan hal 

Ehram həcc və ümrə edənlərin özlərini iki ağ parça ilə 
örtdükləri geyim. Ehramda cib və düymə olmur. 

Ərtal  təxminən 450 qram  
Etikaf məsciddə və ya məscid hökmündə olan bir məkanda bir 

müddət qalmaq 
Fəcr  dan yeri sökülən vaxt, Sübh namazının daxil olduğu 

vaxt  
Fərz vacib 
Heyz həddi-büluğa çatmış qızlarda, həmçinin qadınlarda hər 

ay uşaqlıqdan qan ifrazı halıdır; buna adət, aybaşı, 
analıq halı da deyirlər 

İzar qurşaqdan aşağı bədən əzalarını örtmək üçün belə bağ-
lanan parça və ya fitədir 

Qiraət namaz qılanda və ya digər vaxtlarda Qurani-Kərimin 
oxunuşu 

Qiyam namaz qıldıqda ayaq üstə durmaq 
Qövm toplum 
Məkkuk bir məkkuk bir mudd edir, bir mudd da təqribən 700 

qrama bərabərdir 
Məni cinsi yaxınlıq zamanı kişilərin cinsiyyət üzvündən xaric 

olan sperma 
Misvak ərak ağacından ağızı və dişləri təmizləmək üçün 

düzəldilmiş təbii diş fırçası 
Muavvizəteyn “əl-Fələq” və “ən-Nəs” surələrinin cəm halda adı 
Mudd  bir mudd insanın iki ovucuna bərabərdir ki, bu da 

təxminən 700 qram edir 
Müfəssəl surələr Quranın “Qaf” surəsindən “ən-Nas” surəsinədək olan 

surələrə “müfəssəl surələr” deyilir 
Nafilə əlavə namaz, oruc, zəkat və digər ibadətlər 
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Pollusiya yuxuda ikən qeyri-ixtiyari olaraq məninin, yəni 
spermanın ifraz olması 

Rida qurşaqdan yuxarı bədən əzalarını örtmək üçün çiyinə 
atılan parça 

Rəiyyət rəhbərin tabeliyində olanlar 
Saa bir saa dörd mudda bərabərdir. Bir mudd isə insanın iki 

ovcuna bərabərdir ki, bu da 700 qrama bərabərdir. Bir 
saa təxminən 2,8 kiloqram edir. 
Səccadə - namaz qılmaq üçün istifadə edilən kiçik xalça 
və ya parçadan tikilmiş döşənək, canamaz. 

Təsbih “Təsbih demək” və ya “təsbih etmək”, yəni “Allah pak 
və müqəddəsdir!” (Subhə:n-Allah!) demək 

Təzək iribuynuzlu mal-qaranın qurumuş peyini 
Vali bir vilayətin hakimi, oranı idarə edən şəxs 
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Mündəricat 

Ön söz 4 
İmam ən-Nəsəinin � tərcümeyi-halı 5 
İmam ən-Nəsəinin � əsərləri 5 
İmam ən-Nəsəinin � “əs-Sunən” əsəri haqda 6 
1. Təmizlənmə kitabı 8 

1-ci fəsil: Allahın � “Namaza durarkən üzünüzü və dirsəklərə qədər 
əllərinizi yuyun...” (əl-Maidə, 6) kəlamının yozumu 

8 

2-ci fəsil: Gecə yuxudan oyananın ağzını misvakla təmizləməsi 8 
3-cü fəsil: Peyğəmbər � (dişlərini) misvakla necə təmizləyərdi? 9 
4-cü fəsil: Rəhbər öz tabeçiliyi altında olanların qarşısında dişlərini 
misvakla təmizləyirmi? 

9 

5-ci fəsil: Misvakdan istifadə etməyə təşviq etmək 9 
6-cı fəsil: Misvakdan tez-tez istifadə etmək 10 
7-ci fəsil: Oruc tutanın axşam çağı misvakdan istifadə etməsinin icazəli 
olması 

10 

8-ci fəsil: Misvakdan hər zaman istifadə etmək 10 
9-cu fəsil: Sünnət (xitan) olunmaq fitrətdəndir 11 
10-cu fəsil: Dırnaqları tutmaq 11 
11-ci fəsil: Qoltuq altındakı tükləri qırxmaq 11 
12-ci fəsil: Qasıqdakı tükləri qırxmaq 12 
13-cü fəsil: Bığı qısaltmaq 12 
14-cü fəsil: Fitrətdən olan şeylərə riayət etməyin müddəti 12 
15-ci fəsil: Bığları qısaltmaq və saqqalı buraxmaq 12 
16-cı fəsil: Təbii ehtiyacı ödəmək üçün (insanlardan) uzaqlaşmaq 13 
17-ci fəsil: (İnsanlardan uzaqlaşmadan) təbii ehtiyacı ödəməyin icazəli 
olması 

13 

18-ci fəsil: Ayaqyoluna girərkən edilən dua 14 
19-cu fəsil: Təbii ehtiyacı ödəyərkən üzü qibləyə yönəlməyin qadağan 
olması 

14 

20-ci fəsil: Təbii ehtiyacı ödəyərkən qibləyə arxa çevirməyin qadağan 
olması 

15 

21-ci fəsil: Təbii ehtiyacı ödəyərkən üzü şərqə və ya qərbə tərəf 
çevirməyin əmr olunması 

15 

22-ci fəsil: Evlərdə (və qapalı yerlərdə) təbii ehtiyacı ödəyərkən üzü 
qibləyə çevirməyin icazəli olması 

15 

23-cü fəsil: Təbii ehtiyacı ödəyərkən sağ əl ilə övrət yerinə toxunmağın 16 
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qadağan olması 
24-cü fəsil: Səhrada ayaq üstə kiçik subaşına çıxmağın icazəli olması 16 
25-ci fəsil: Evdə oturaq halda subaşına çıxmaq 17 
26-cı fəsil: Örtük arxasında subaşına çıxmaq 17 
27-ci fəsil: Nəcisin bədənə dəyməsindən qorunmaq 18 
28-ci fəsil: Müəyyən bir qaba kiçik subaşına çıxmaq 18 
29-cu fəsil: Tasa (iri qaba) kiçik subaşına çıxmaq 19 
30-cu fəsil: Yuvaya subaşına çıxmağın bəyənilməməsi 19 
31-ci fəsil: Durğun suya kiçik subaşına çıxmağın (və ümumən durğun 
suya təbii ehtiyacın ödənilməsinin) qadağan olması 

19 

32-ci fəsil: Hamamda kiçik subaşına çıxmağın bəyənilməyən bir şey 
olması 

20 

33-cü fəsil: Kiçik subaşına (və böyük subaşına) çıxana salam vermək 20 
34-cü fəsil: Verilən salamı dəstəmaz aldıqdan sonra qaytarmaq 20 
35-ci fəsil: Ayaqyolunda sümüklə təmizlənməyin qadağan olması 21 
36-cı fəsil: Ayaqyolunda təzək ilə təmizlənməyin qadağan olması 21 
37-ci fəsil: Ayaqyolunda üçdən az daşla təmizlənməyin qadağan 
olması 

21 

38-ci fəsil: Ayaqyolunda iki daşla təmizlənməyin icazəli olması 22 
39-cu fəsil: Ayaqyolunda tək sayda daşla təmizlənməyin icazəli olması 22 
40-cı fəsil: Ayaqyolunda təmizləndikdə yalnız daşla kifayətlənmək 22 
41-ci fəsil: Ayaqyolunda su ilə təmizlənmək 23 
42-ci fəsil: Ayaqyolunda sağ əl ilə təmizlənməyin qadağan olması 23 
43-cü fəsil: Ayaqyolunda yuyunduqdan sonra əli torpağa sürtmək 
(torpaqla ovuşdurmaq) 

24 

44-cü fəsli: Suyun nəcasətli olmasının təyin edilməsi 25 
45-ci fəsil: Nəcasətdən su ilə təmizlənmək 25 
46-cı fəsil: Durğun su 26 
47-ci fəsil: Dəniz suyu (ilə dəstəmaz almaq)  27 
48-ci fəsil: Qar ilə dəstəmaz almaq 27 
49-cu fəsil: Qar suyu ilə dəstəmaz almaq 28 
50-ci fəsil: Dolu suyu ilə dəstəmaz almaq 28 
51-ci fəsil: İtin artığı  29 
52-ci fəsil: İt yaladığı qabın içindəkini atmaq 29 
53-cü fəsil: İt yaladığı qabı torpaqla təmizləmək 30 
54-cü fəsil: Pişiyin artığı 30 
55-ci fəsil: Uzunqulağın artığı  30 
56-cı fəsil: Heyz olan qadının (yediyinin və içdiyinin) artığı 31 
57-ci fəsil: Kişilərin və qadınların bir yerdə dəstəmaz alması 31 
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 58-ci fəsil: Cənabət halından qüsl alınan zaman artıq qalan su 32 
 59-cu fəsil: Dəstəmaz almaq üçün bir nəfərə lazım olan suyun miqdarı 32 
 60-cı fəsil: Dəstəmaz aldıqda niyyətin olması 33 
 61-ci fəsil: Bir qabdan dəstəmaz almaq 33 
 62-ci fəsil: Dəstəmaz aldıqda “Bismilləh” demək 34 
 63-cü fəsil: Dəstəmaz almaq üçün xidmətçinin su tökməsi 34 
 64-cü fəsil: Dəstəmaz əzalarını (hissələrini) bir-bir yumaq 35 
 65-ci fəsil: Dəstəmaz əzalarını üç dəfə yumaq 35 
 66-cı fəsil: Dəstəmaz alarkən biləkləri yumaq 35 
 67-ci fəsil: Dəstəmaz əzaları neçə dəfə yuyulur?  36 
 68-ci fəsil: Ağızı və burunu yaxalamaq (yumaq) 36 
 69-cu fəsil: Dəstəmaz alarkən ağız hansı əl ilə yaxalanır 37 
 70-ci fəsil: Dəstəmaz aldıqda buruna su çəkmək 37 
 71-ci fəsil: Buruna su çəkməyi dərindən etmək 38 
 72-ci fəsil: Dəstəmaz aldıqda buruna su almağın əmr olunması 38 
 73-cü fəsil: Yuxudan oyandıqda buruna su alıb təmizləmək 39 
 74-cü fəsil: Buruna alınan su hansı əl ilə təmizlənir? 39 
 75-ci fəsil: Dəstəmaz aldıqda üzü yumaq 39 
 76-cı fəsil: Dəstəmaz aldıqda üzün yuyulmasının sayı 40 
 77-ci fəsil: Dəstəmaz aldıqda əlləri yumaq 40 
 78-ci fəsil: Dəstəmazın alınma şəkli 41 
 79-cu fəsil: Dəstəmaz aldıqda əllərin yuyulmasının sayı 41 
 80-ci fəsil: Dəstəmaz əzalarının yuyulma həddi 42 
 81-ci fəsil: Başa məsh etməyin necəliyi 43 
 82-ci fəsil: Dəstəmaz aldıqda başa məsh edilməsinin sayı 43 
 83-cü fəsil: Qadının başını məsh etməsi  43 
 84-cü fəsil: Qulaqların məsh edilməsi 44 
 85-ci fəsil: Baş ilə birlikdə qulaqlara məsh etmək və qulaqların başdan 

olmasına dəlil 
45 

 86-cı fəsil: Dəstəmaz aldıqda əmmaməyə məsh çəkmək 46 
 87-ci fəsil: Dəstəmaz aldıqda əmmaməyə kəkil (alının yuxarı hissəsi) 

ilə birlikdə məsh çəkmək 
46 

 88-ci fəsil: Dəstəmaz aldıqda əmmaməyə məsh çəkməyin qaydası  47 
 89-cu fəsil: Dəstəmaz aldıqda ayaqları yumağın vacib olması 48 
 90-cı fəsil: Ayaqlar yuyulanda hansı ayaqdan başlanılmalıdır? 48 
 91-ci fəsil: Dəstəmaz aldıqda ayaqları iki əl ilə yumaq 49 
 92-ci fəsil: Dəstəmaz aldıqda barmaqların arasını ovuşdurub yumaq 49 
 93-cü fəsil: Dəstəmaz aldıqda ayaqların yuyulmasının sayı 50 
 94-cü fəsil: Qüsl almağın qaydası 50 
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95-ci fəsil: Səndəldə dəstəmaz almaq 51 
96-cı fəsil: Xufların üzərinə məsh çəkmək 51 
97-ci fəsil: Səfərdə xufların üzərinə məsh çəkmək 53 
97(m)-ci fəsil: Corabların və səndəllərin üzərinə məsh çəkmək 53 
98-ci fəsil: Müsafir üçün xuflara məsh çəkməyin vaxt məhdudiyyəti 54 
99-cu fəsil: Muqim (səfərdə olmayan) üçün məsh çəkməyin vaxtı 54 
100-cü fəsil: Dəstəmaz pozulmadığı halda, bir də dəstəmaz almaq 55 
101-ci fəsil: Hər namaz üçün dəstəmaz almaq 56 
102-ci fəsil: (Övrət yerinə paltarın üstündən) su səpmək 57 
103-cü fəsil: Dəstəmazdan artıq qalan suyu istifadə etmək 57 
104-cü fəsil: Dəstəmazın fərzləri 58 
105-ci fəsil: Dəstəmaz alanda həddi aşmaq 59 
106-cı fəsil: Dəstəmazı gözəl şəkildə almaq 59 
107-ci fəsil: Dəstəmazı gözəl şəkildə almağın fəziləti 60 
108-ci fəsil: Əmr olunduğu kimi dəstəmaz almağın mükafatı 60 
109-cu fəsil: Dəstəmaz aldıqdan sonra deyilən söz 62 
110-cu fəsil: Dəstəmazın zinəti (nuru) 62 
111-ci fəsil: Gözəl şəkildə dəstəmaz alıb iki rükət namaz qılanın 
mükafatı 

63 

112-ci fəsil: Məzinin dəstəmazı pozub-pozmaması 64 
113-cü fəsil: Böyük və kiçik subaşına çıxdıqdan sonra dəstəmaz almaq 66 
114-cü fəsil: Böyük subaşına çıxdıqdan sonra dəstəmaz almaq 66 
115-ci fəsil: Yel çıxdıqdan sonra dəstəmaz almaq 66 
116-cı fəsil: Yuxudan qalxdıqdan sonra əlləri yumaq 67 
117-ci fəsil: Mürgüləmək 67 
118-ci fəsil: Övrət yerinə toxunduqdan sonra dəstəmaz almaq 67 
119-cu fəsil: Övrət yerinə toxunanın dəstəmaz almaması 68 
120-ci fəsil: Zövcəsinə şəhvətsiz toxunanın dəstəmaz almaması 69 
121-ci fəsil: Qadını öpdükdən sonra dəstəmaz almamaq 70 
122-ci fəsil: Odda bişən bir şey yedikdən sonra dəstəmaz almaq 71 
123-cü fəsil: Odda bişmiş bir şey yedikdən sonra dəstəmaz almamaq 73 
124-cü fəsil: Un şorbası yedikdən sonra ağzı yaxalamaq 75 
125-ci fəsil: Süd içdikdən sonra ağzı yaxalamaq 75 
126-cı fəsil: Qüslu vacib edən və vacib etməyənlər həmçinin İslamı 
qəbul etdikdə, kafirin qüsl alması 

75 

127-ci fəsil: İslamı qəbul etmək istəyən kafirin qüsl alması 76 
128-ci fəsil: Müşriki basdırdıqdan sonra onu basdıranın qüsl alması 76 
129-cu fəsil: Kişi ilə qadının övrət yerləri bir-birinə daxil olduqda 
qüslun vacib olması 

77 
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130-cu fəsil: Məni çıxdıqdan sonra qüslun alınması 77 
131-ci fəsil: Kişinin yuxuda gördüyünü qadın da gördükdə qüsl alması 78 
132-ci fəsil: Pollusiya olan, lakin məni çıxmayan nə etməlidir? 79 
133-cü fəsil: Qadının və kişinin mənisi arasındakı fərq 79 
134-cü fəsil: Heyz bitdikdən sonra qüsl almaq 80 
135-ci fəsil: Heyz vaxtının hesablanması 83 
136-cı fəsil: İstihazə olan qadının yuyunması 84 
137-ci fəsil: Nifas halından qüsl almaq 85 
138-ci fəsil: İstihazə və heyz qanının fərqi 85 
139-ci fəsil: Cənabət halında olan kimsənin durğun suda qüsl 
almasının qadağan olması 

87 

140-cı fəsil: Durğun suya kiçik subaşına çıxmağın və oradan qüsl 
almağın (yuyunmağın) qadağan olması 

87 

141-ci fəsil: Gecənin əvvəlində (cənabət halından) qüsl almaq 88 
142-ci fəsil: Gecənin əvvəlində və axırında qüsl almaq 88 
143-cü fəsil: Qüsl aldıqda örtünmək 88 
144-cü fəsil: Qüsl almaq üçün bir adama kifayət edən suyun miqdarı 89 
145-ci fəsil: Qüsl almaq üçün iki nəfərə nə qədər su kifayət edir 91 
146-cı fəsil: Kişinin zövcəsi ilə bir qabdan (su götürərək) qüsl alması 91 
147-ci fəsil: Cənabət qüslu alandan sonra ondan artıq qalan su ilə 
yuyunmağın qadağan olması 

92 

148-ci fəsil: Birlikdə qüsl almağın icazəli olması 93 
149-cu fəsil: Xəmir yoğurmaq üçün taxta qabdan su götürüb qüsl 
almaq 

93 

150-ci fəsil: Qadının cənabət qüslu aldıqda hörüklərini açmaması 93 
151-ci fəsil: Heyzdən sonra ehrama girmək üçün qüsl alan qadının qüsl 
alarkən hörüklərini açması 

94 

152-ci fəsil: Cənabət qüslu alanın əllərini qaba salmadan yuması 94 
153-cü fəsil: (Qüsl alarkən) əlləri qaba salmamışdan qabaq əllərin 
yuyulmasının sayı 

95 

154-cü fəsil: Cənabətli halda olanın əllərini yuduqdan sonra bədəninə 
bulaşan (mənini) təmizləməsi 

95 

155-ci fəsil: Qüsl aldıqda bədəndəki pislikləri yuduqdan sonra yenidən 
əlləri yumaq 

96 

156-cı fəsil: Cənabət halında olan insanın qüsl almamışdan qabaq 
dəstəmaz alması 

96 

157-ci fəsil: Cənabət qüslu alanın barmaqları ilə saçının dibinə suyu 
çatdırması 

97 

158-ci fəsil: Cənabət qüslu alanın başına nə qədər su tökməsinin 97 
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kifayət etməsi 
159-cu fəsil: Heyzdən sonra qüsl almağın qaydası 98 
160-cı fəsil: Qüsl aldıqdan sonra dəstəmaz almamaq 98 
161-ci fəsil: Qüsl alarkən sonda ayaqların kənarda yuyulması 98 
162-ci fəsil: Qüsl aldıqdan sonra qurulanmamaq 99 
163-cü fəsil: Cənabət halında olanın yemək yemək istədikdə dəstəmaz 
alması 

99 

164-cü fəsil: Cənabət halında olanın yemək yemək istədikdə əllərini 
yumaqla kifayətlənməsi 

100 

165-ci fəsil: Cənabət halında olanın yemək yemək və ya su içmək 
istədikdə əllərini yumaqla kifayətlənməsi 

100 

166-cı fəsil: Cənabət halında olan insanın yatmaq istədikdə dəstəmaz 
alması 

100 

167-ci fəsil: Cənabət halında olanın dəstəmaz alması, yatmaq istədikdə 
isə övrət yerini yuması 

101 

168-ci fəsil: Cənabətli halda dəstəmaz almamaq 101 
169-cu fəsil: Cənabət halında olan yenidən yaxınlıq etmək istədikdə nə 
etməlidir? 

101 

170-ci fəsil: Qüsl almadan ikinci zövcə ilə yaxınlıq etmək 102 
171-ci fəsil: Cənabət halında olmağın Quran oxumağa maneə olması 102 
172-ci fəsil: Cənabət halında olana toxunmaq və onunla oturmaq 103 
173-cü fəsil: Heyz olan qadının xidmət etməsi 104 
174-cü fəsil: Heyz halında olan qadının məscidə xalça sərməsi 104 
175-ci fəsil: (Kişinin) başını heyz olan qadının qoynuna söykəyərək 
Quran oxuması 

105 

176-cı fəsil: Zövcə heyz olduqda ərinin başını yuması 105 
177-ci fəsil: Heyz olan halda qadının öz əri ilə birlikdə yeyib-içməsi 106 
178-ci fəsil: Heyz olan qadının (içdiyinin) artığından istifadə etmək 107 
179-cu fəsil: Heyz olan qadınla bir yataqda uzanmaq 107 
180-ci fəsil: Heyz olan qadınla cinsi münasibətdən başqa hər şey etmək 108 
181-ci fəsil: Allahın � “Səndən heyz barəsində soruşurlar...” (əl-
Bəqərə, 222) kəlamının yozumu 

109 

182-ci fəsil: Allahın � qadağan etdiyini bildikdən sonra, zövcəsi heyz 
olduğu halda onunla yaxınlıq edən kişinin boynuna nə düşür? 

110 

183-cü fəsil: Ehramda olan qadın heyz olduqda nə etməlidir? 110 
184-cü fəsil: Qadın ehramda olaraq doğarsa, nə etməlidir? 110 
185-ci fəsil: Paltarın heyz qanına bulaşması 111 
186-cı fəsil: Məninin paltara toxunması 111 
187-ci fəsil: Paltardan məninin yuyulub təmizlənməsi 112 
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 188-ci fəsil: Paltara dəyən (qurumuş) mənini sürtüb təmizləmək 112 
 189-cu fəsil: Yemək yeməyən (südəmər) oğlan uşağının sidiyi 113 
 190-cı fəsil: Qız uşağının sidiyi 114 
 191-ci fəsil: Əti yeyilən heyvanın sidiyi 114 
 192-ci fəsil: Əti yeyilən heyvanların nəcisinin paltara dəyməsi 116 
 193-cü fəsil: Tüpürcəyin paltara dəyməsi 117 
 194-cü fəsil: Təyəmmüm almağın (icazəli olmasının) başlanması 117 
 195-ci fəsil: Səfərdə olmayanın təyəmmüm etməsi 118 
 196-cı fəsil: Səfərdə olarkən təyəmmüm almaq 119 
 197-ci fəsil: Təyəmmümün alınmasında müxtəliflik 120 
 198-ci fəsil: Təyəmmümün başqa bir növü və əllərə üfürmək 120 
 199-cu fəsil: Təyəmmüm almağın başqa üsulu 121 
 200-cü fəsil: Başqa növ təyəmmüm 122 
 201-ci fəsil: Cənabət halında olanın təyəmmüm etməsi 123 
 202-ci fəsil: Torpaqla təyəmmüm etmək 124 
 203-cü fəsil: Bir neçə namazı bir təyəmmümlə qılmaq 124 
 204-cü fəsil: Su və torpaq tapmadıqda təyəmmüm almaq 124 
2. Sular kitabı  126 
 1-ci fəsil: Budəa quyusu haqda 126 
 2-ci fəsil: Suyun paklığının müəyyən edilməsi 127 
 3-cü fəsil: Durğun suda cənabət qüslu almağın qadağan olması 128 
 4-cü fəsil: Dəstəmazı dəniz suyu ilə almaq 128 
 5-ci fəsil: Dəstəmazı qar və dolu suyu ilə almaq 129 
 6-cı fəsil: İtin yediyinin qalığı 129 
 7-ci fəsil: İtin yaladığı qabın torpaqla təmizlənməsi 129 
 8-ci fəsil: Pişiyin yediyinin qalığı 131 
 9-cu fəsil: Heyzli qadının yeməyinin qalığı 131 
 10-cu fəsil: Qadının aldığı dəstəmazın qalığından istifadə etməyin 

icazəli olması 
131 

 11-ci fəsil: Qadının aldığı dəstəmazın qalığından istifadə etməyin 
qadağan olması 

132 

 12-ci fəsil: Cənabət halından qüsl alarkən artıq qalan sudan istifadə 
etməyin icazəli olması 

132 

 13-cü fəsil: Qüsl və dəstəmaz almaq üçün insana kifayət edən suyun 
miqdarı 

132 

3. Heyz və istihazə kitabı  134 
 1-ci fəsil: Heyzin başlanması və heyz nifas adlanırmı? 134 
 2-ci fəsil: İstihazə halında gələn qan, bu qanın gəlməsi və dayanması 134 
 3-cü fəsil: Qadının hər ayın müəyyən günlərində heyz olması 135 
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 4-cü fəsil: Heyz vaxtının hesablanması 136 
 5-ci fəsil: İstihazə olan qadının bir yuyunma ilə iki namazı cəm etməsi 137 
 6-cı fəsil: İstihazə və heyz qanının fərqi 138 
 7-ci fəsil: Sarı və bulanıq (axıntı) 140 
 8-ci fəsil: Heyzdən nə sayılır və Allahın � “Səndən heyz barəsində 

soruşurlar. De: “Bu, əziyyətverici bir haldır. Heyz vaxtı qadınlardan 
(cinsi əlaqədən) kənar olun” (əl-Bəqərə, 222) kəlamının yozumu 

141 

 9-cu fəsil: Uca Allahın qadağan etdiyini bildiyi halda zövcəsinə heyzli 
halda yaxınlaşanın boynuna düşən şeylər 

141 

 10-cu fəsil: Heyzli qadının ərinin yanında heyz paltarında uzanması 142 
 11-ci fəsil: Kişinin öz halalı ilə heyzli olduğu halda (yanında) yatması 142 
 12-ci fəsil: Heyz olan qadınla cinsi münasibətdən başqa hər şey etmək 143 
 13-cü fəsil: Peyğəmbərin � qadınlarından biri heyz olduqda nə edərdi?  143 
 14-cü fəsil: Heyz olan qadının əri ilə birlikdə yeyib-içməsi 144 
 15-ci fəsil: Heyz olan qadının yediyinin artığından istifadə etmək 144 
 16-cı fəsil: Kişinin heyzli qadının otağında başını qadına söykəyərək 

Quran oxuması 
145 

 17-ci fəsil: Heyz olan qadın namaz qılmır 145 
 18-ci fəsil: Heyzli qadının ərinə xidmət etməsi 146 
 19-cu fəsil: Heyzli qadının məscidə xalça gətirib sərməsi 147 
 20-ci fəsil: Əri etikafda olduğu halda heyzli qadının onun başını 

yuması 
147 

 21-ci fəsil: Heyzli zövcənin ərinin başını yuması 147 
 22-ci fəsil: Bayramlarda heyzli qadının müsəlmanların yığıncaqlarında 

iştirak etməsi 
148 

 23-cü fəsil: Təvafdan sonra heyz olan qadının nə etməsi 148 
 24-ci fəsil: Ehramda olan qadın nifas olduqda nə etməlidir? 149 
 25-ci fəsil: Doğuşdan sonra ölən qadının cənazəsi  149 
 26-cı fəsil: Paltarın heyz qanına bulaşması 149 
4. Qüsl və təyəmmüm kitabı  151 
 1-ci fəsil: Cənabət halında olan kimsənin durğun suda qüsl almasının 

qadağan olması 
151 

 2-ci fəsil: Hamama girməyin icazəli olması 152 
 3-cü fəsil: Qar və dolu suyu ilə qüsl almaq 152 
 4-cü fəsil: Soyuq su ilə qüsl almaq 153 
 5-ci fəsil: Yatmamışdan qabaq qüsl almaq  153 
 6-cı fəsil: Gecənin əvvəlində qüsl almaq 153 
 7-ci fəsil: Qüslu qapalı yerdə almaq 154 
 8-ci fəsil: Qüsl aldıqda nə qədər suyun lazım olmasının dəlili 155 
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9-cu fəsil: Kişinin və zövcəsinin bir qabdan qüsl alması 155 
10-cu fəsil: Bir qabdan su götürərək qüsl almağın icazəli olması 156 
11-ci fəsil: İçində xəmirin izi olan taxta qabdan qüsl almaq 156 
12-ci fəsil: Qadının qüsl alarkən saçını açmaması 157 
13-cü fəsil: Qüsl aldıqda ətirin iyi qalarsa, nə etmək lazımdır? 157 
14-cü fəsil: Cənabət halında olanın üstünə batan pisliyi su tökməmiş-
dən qabaq təmizləməsi 

157 

15-ci fəsil: Qüsl aldıqda övrət yerini yuduqdan sonra əli yerə sürtmək 158 
16-cı fəsil: Cənabət qüslunu dəstəmaz alaraq başlamaq 158 
17-ci fəsil: Təmizləndikdə sağ tərəfdən başlamaq 159 
18-ci fəsil: Cənabət qüslu aldıqda başa məsh etməmək 159 
19-cu fəsil: Cənabət qüslu aldıqda bədənin hər yerinə suyun dəyməsi 159 
20-ci fəsil: Cənabət qüslu almaq üçün nə qədər suyun kifayət etməsi 160 
21-ci fəsil: Heyz halı bitdikdə alınan qüsl 161 
22-ci fəsil: Qüslu bir dəfə almaq 161 
23-cü fəsil: Yeni doğmuş qadının ehrama girdikdə yuyunması 162 
24-cü fəsil: Qüsl aldıqdan sonra dəstəmaz almamaq 162 
25-ci fəsil: Kişinin bir qüsl ilə bir neçə zövcəsinə ilə yaxınlıq etməsi 162 
26-cı fəsil: Torpaqla təyəmmüm etmək 163 
27-ci fəsil: Təyəmmüm alıb namaz qıldıqdan sonra su tapmaq 163 
28-ci fəsil: Məzi gəldiyinə görə dəstəmaz almaq 164 
29-cu fəsil: Yuxudan qalxdıqda əllərin yuyulmasının əmr olunması 166 
30-cu fəsil: Övrət yerinə toxunduqda, dəstəmaz almaq 166 

5. Namaz kitabı 168 
1-ci fəsil: Namazın fərz olunması, Ənəs ibn Malikin � hədisini rəvayət 
edənlərin isnadında olan ixtilaf və ləfzlərin müxtəlifliyi  

168 

2-ci fəsil: Namaz harada fərz edildi? 173 
3-cü fəsil: Namaz necə fərz olundu? 174 
4-cü fəsil: Gecə və gündüz neçə namaz fərz olunub? 175 
5-ci fəsil: Beş namazı qılmaq üçün beyət etmək 176 
6-cı fəsil: Beş namazı qorumaq (namazlarda davamiyyətli olmaq) 177 
7-ci fəsil: Beş namazın fəziləti 177 
8-ci fəsil: Namazı tərk etməyin hökmü 178 
9-cu fəsil: Namaz haqda hesaba çəkilmək 178 
10-cu fəsil: Namaz qılanın qazanacağı savab 180 
11-ci fəsil: Bir yerdə daimi yaşayan adamın yaşadığı yerdə Zöhr 
namazının rükətlərinin sayı 

180 

12-ci fəsil: Səfərdə Zöhr namazı 180 
13-cü fəsil: Əsr namazının fəziləti 181 
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14-cü fəsil: Əsr namazını qorumaq (vaxtında qılmaq) 181 
15-ci fəsil: Əsr namazını tərk edən 182 
16-cı fəsil: Daimi yaşayış yerində yaşayanın Əsr namazının rükətləri-
nin sayı 

182 

17-ci fəsil: Səfərdə Əsr namazı 183 
18-ci fəsil: Məğrib namazıِ 184 

19-cu fəsil: İşa namazının fəziləti 184 
20-ci fəsil: Səfərdə İşa namazı 185 
21-ci fəsil: Camaat namazının fəziləti 185 
22-ci fəsil: Qiblənin fərz olması 187 
23-cü fəsil: Qiblədən başqa tərəfə yönəlməyin icazəli olması halı 187 
24-cü fəsil: (Qiblənin dəyişməsi məsələsində) ictihaddan sonra xətanın 
bəlli olması  

188 

6. Namaz vaxtları kitabı 189 
1-ci fəsil: Namaz vaxtları 189 
2-ci fəsil: Zöhr namazının ilk vaxtı 190 
3-cü fəsil: Səfərdə Zöhr namazını tezləşdirmək 190 
4-cü fəsil: Soyuq olduqda Zöhr namazını tezləşdirmək 191 
5-ci fəsil: Qızmar isti olduqda Zöhr namazını gecikdirmək 191 
6-cı fəsil: Zöhr namazının axır vaxtı 191 
7-ci fəsil: Əsr namazının ilk vaxtı 192 
8-ci fəsil: Əsr namazını tezləşdirmək 193 
9-cu fəsil: Əsr namazını gecikdirmək 195 
10-cu fəsil: Əsr namazının son vaxtı 196 
11-ci fəsil: Günəş batmamış Əsr namazının iki rükətinə yetişən kimsə 197 
12-ci fəsil: Məğrib namazının ilk vaxtı 197 
13-cü fəsil: Məğrib namazını tezləşdirmək 199 
14-cü fəsil: Məğrib namazını gecikdirmək 199 
15-ci fəsil: Məğrib namazının son vaxtı 200 
16-cı fəsil: Məğrib namazından sonra yatmağın bəyənilməməsi 201 
17-ci fəsil: İşa namazının ilk vaxtı 202 
18-ci fəsil: İşa namazının tez qılınması 203 
19-cu fəsil: Şəfəqin (vaxtı) 203 
20-ci fəsil: İşa namazını gecikdirməyin müstəhəb olması 204 
21-ci fəsil: İşa namazının son vaxtı 206 
22-ci fəsil: İşa namazına Atəmə (gecənin ilk üçdə biri) deməyin icazəli 
olması 

208 

23-cü fəsil: Bunun bəyənilməməsi 208 
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24-cü fəsil: Sübh namazının ilk vaxtı 209 
25-ci fəsil: Bir yerdə daimi yaşayanın Sübh namazını tezləşdirməsi 209 
26-cı fəsil: Səfərdə olarkən Sübh namazını tezləşdirmək 210 
27-ci fəsil: Sübh namazını hava açıldıqda qılmaq 210 
28-ci fəsil: Sübh namazının bir rükətinə çatan 211 
29-cu fəsil: Sübh namazının son vaxtı 211 
30-cu fəsil: Namazın bir rükətinə çatan kimsə 212 
31-ci fəsil: Namaz qılmağın qadağan olduğu vaxtlar 213 
32-ci fəsil: Sübh namazından sonra namaz qılmağın qadağan olması 214 
33-cü fəsil: Günəş çıxdıqda namaz qılmağın qadağan olması 214 
34-cü fəsil: Günəş zenitdə olarkən namaz qılmağın qadağan olması 215 
35-ci fəsil: Əsr namazından sonra namaz qılmağın qadağan olması 215 
36-cı fəsil: Əsr namazından sonra namaz qılmağın icazəli olması 217 
37-ci fəsil: Günəş batmamışdan qabaq namaz qılmağın icazəli olması 219 
38-ci fəsil: Məğribdən (gün batandan) qabaq namaz qılmağın icazəli 
olması 

220 

39-cu fəsil: Sübhdən sonra qılınan namaz 220 
40-cı fəsil: Sübh namazına qədər olan vaxtda namaz qılmağın icazəli 
olması 

220 

41-ci fəsil: Məkkədə namazın hər vaxt qılınmasının müstəhəb olması 221 
42-ci fəsil: Müsafirin Zöhrlə Əsr namazını birləşdirməsinin vaxtı 221 
43-cü fəsil: Müsafirin Zöhr namazı ilə Əsr namazını birləşdirməsi 222 
44-cü fəsil: Daimi yaşadığı yerdə olan adamın namazları cəm etməsi 223 
45-ci fəsil: Müsafirin Məğriblə İşa namazlarını birləşdirməsinin vaxtı 224 
46-cı fəsil: Namazlar nə zaman birləşdirilir? 227 
47-ci fəsil: Bir yerdə daimi yaşayanın iki namazı birləşdirməsi 227 
48-ci fəsil: Arafada Zöhr və Əsr namazlarını birləşdirmək 228 
49-cu fəsil: Müzdəlifədə Məğriblə İşa namazlarını birləşdirmək 229 
50-ci fəsil: Namazları birləşdirməyin qaydası 230 
51-ci fəsil: Vaxtında qılınan namazın fəziləti 230 
52-ci fəsil: Namazı unudan nə etməlidir? 231 
53-cü fəsil: Namaza yatıb qalan nə etməlidir? 232 
54-cü fəsil: Namaza yatıb qalanın səhəri gün həmin namazı vaxtında 
qılması 

233 

55-ci fəsil: Namazın vaxtını keçirən nə etməlidir? 233 
7. Azan kitabı 236 

1-ci fəsil: Azanın başlanması 236 
2-ci fəsil: Azanda sözləri iki dəfə təkrarlamaq 236 
3-cü fəsil: Azanı təkrarlayarkən alçaq səslə demək 237 



 

406 
 

 4-cü fəsil: Azan neçə kəlmədir?  237 
 5-ci fəsil: Azan necədir? 238 
 6-cı fəsil: Səfər zamanı azan vermək 240 
 7-ci fəsil: İki nəfərin səfərdə azan verməsi 241 
 8-ci fəsil: Səfərdə olmayan adamların bir nəfərin azanı ilə 

kifayətlənmələri 
241 

 9-cu fəsil: Bir məsciddə iki müəzzinin olması 242 
 10-cu fəsil: Müəzzinlər eyni vaxtda, yoxsa tək-tək azan verməlidirlər? 243 
 11-ci fəsil: Namazdan kənar vaxtlarda azan vermək 243 
 12-ci fəsil: Sübh namazının azanının vaxtı 244 
 13-cü fəsil: Müəzzin azan verərkən nə edir? 244 
 14-cü fəsil: Azan verərkən səsi ucaltmaq 244 
 15-ci fəsil: Sübh namazının azanında “əs-Salə:tu xayrun min ən-nəum” 

demək  
245 

 16-cı fəsil: Azanın son (cümləsi) 246 
 17-ci fəsil: Gecə güclü yağış yağdıqda camaat namazını qılmamağın 

azanla elan edilməsi 
247 

 18-ci fəsil: İki namazı birləşdirib birinci namazın vaxtında qılanın azan 
verməsi 

247 

 19-cu fəsil: İki namazı birləşdirdikdə bir azan vermək 248 
 20-ci fəsil: İki namazı birləşdirənin iqamə verməsi  248 
 21-ci fəsil: Namazın vaxtını keçirənin azan verməsi 249 
 22-ci fəsil: Bu namazların hamısını bir azanla qılmağın icazəli olması 

və onların hər biri üçün iqamə vermək 
250 

 23-cü fəsil: Hər namaz üçün iqamə demək kifayət edir 250 
 24-cü fəsil: Namazdan bir rükət unudanın iqamə verməsi 251 
 25-ci fəsil: Çobanın azan verməsi 251 
 26-cı fəsil: Təklikdə namaz qılanın azan verməsi 252 
 27-ci fəsil: Təklikdə namaz qılanın iqamə verməsi 252 
 28-ci fəsil: İqamənin necəliyi 253 
 29-cu fəsil: Hər kəs özü üçün iqamə verməlidir 253 
 30-cu fəsil: Azan verməyin fəziləti 254 
 31-ci fəsil: Azan vermək üçün püşk atmaq 254 
 32-ci fəsil: Azan verməyinə görə maaş istəməyən adamı müəzzin 

götürmək 
255 

 33-cü fəsil: Müəzzinin dediklərini təkrarlamaq 255 
 34-cü fəsil: Müəzzinin söylədiklərini təkrarlamağın savabı 255 
 35-ci fəsil: Müəzzinin dediyi sözləri təkrarlamaq 256 
 36-cı fəsil: Müəzzin “Həyyə aləs-Saləh, həyyə aləl-fələh” dedikdə nə 256 
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deyilir? 
37-ci fəsil: Azandan sonra Peyğəmbərə � salavat demək 257 
38-ci fəsil: Azan verildikdə dua etmək 257 
39-cu fəsil: Azanla iqamə arasında namaz qılmaq 258 
40-cı fəsil: Azan verildikdən sonra məsciddən çıxmağın şiddətli şəkildə 
qınanması  

259 

41-ci fəsil: Müəzzinin namaz qılması üçün imamı çağırması 259 
42-ci fəsil: İmam gəldikdə müəzzinin iqamə verməsi 260 

8. Məscidlər kitabı 261 
1-ci fəsil: Məscid tikməyin fəziləti 261 
2-ci fəsil: Məscidləri bəzəmək üçün yarışmaq 261 
3-cü fəsil: İlk tikilən məscid hansıdır? 261 
4-cü fəsil: Hansı məsciddə qılınan namaz daha üstündür? 262 
5-ci fəsil: Kəbənin içində namaz qılmaq 262 
6-cı fəsil: Əqsa (Qüds) məscidi və orada qılınan namazın fəziləti 263 
7-ci fəsil: Peyğəmbərin � məscidinin və orada namaz qılmağın fəziləti 263 
8-ci fəsil: Təqva üzərində tikilən məscid 264 
9-cu fəsil: Qubə məscidinin və orada qılınan namazın fəziləti 265 
10-cu fəsil: Ziyarət üçün olan məscidlər 265 
11-ci fəsil: Kilsə və sinaqoqları məscid etmək 265 
12-ci fəsil: (Kafirlərin) qəbirlərini çıxarıb onların yerini məscid etmək 266 
13-cü fəsil: Qəbirlərin məscid edilməsinin qadağan edilməsi 267 
14-cü fəsil: Məscidə getməyin fəziləti 268 
15-ci fəsil: Qadınların məscidə gəlməsinə mane olmağın qadağası 268 
16-cı fəsil: Kimin məscidə gəlməsinə icazə verilmir? 268 
17-ci fəsil: Məsciddən kim çıxardılır? 269 
18-ci fəsil: Məsciddə çadır qurmaq 269 
19-cu fəsil: Uşaqları məscidə gətirmək 270 
20-ci fəsil: Əsiri məscidə bağlamaq 270 
21-ci fəsil: Məscidə dəvə ilə daxil olmaq 271 
22-ci fəsil: Məsciddə alış-veriş etməyin və Cümə namazından qabaq 
halqa şəklində oturmağın qadağan olması 

271 

23-cü fəsil: Məsciddə uca səslə şeir deməyin qadağan olması 271 
24-cü fəsil: Məsciddə gözəl şeir deməyin icazəli olması 272 
25-ci fəsil: İtmiş bir şeyi məsciddə elan edərək axtarmaq 272 
26-cı fəsil: Silahlı olaraq məscidə daxil olmaq 272 
27-ci fəsil: Məsciddə barmaqları bir-birinə keçirmək 273 
28-ci fəsil: Məsciddə arxası üstə uzanmaq 273 
29-cu fəsil: Məsciddə yatmaq 274 
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30-cu fəsil: Məsciddə tüpürmək 274 
31-ci fəsil: Məscidin qiblə tərəfinə tüpürməyin qadağan olması 274 
32-ci fəsil: Peyğəmbərin � namazda olan kimsənin sağına və önünə 
tüpürməyi qadağan etməsi 

275 

33-cü fəsil: Namaz qılanın arxa və sol tərəfə tüpürməsinin icazəli 
olması 

275 

34-cü fəsil: Tüpürcək hansı ayaqla basdırılmalıdır? 275 
35-ci fəsil: Məscidləri ətirləmək  276 
36-cı fəsil: Məscidə girəndə və çıxanda deyilən söz 276 
37-ci fəsil: Məscidə daxil olduqda oturmamış namaz qılmaq əmri 276 
38-ci fəsil: Məsciddə oturmağın və namaz qılmadan oradan çıxmağın 
icazəli olması 

277 

39-cu fəsil: Məscidin yanından keçənin namazı  277 
40-cı fəsil: Məsciddə oturub namazı gözləməyə təşviq 277 
41-ci fəsil: Peyğəmbərin � dəvə tövləsində namaz qılmağı qadağan 
etməsi 

279 

42-ci fəsil: Hər yerdə namaz qılmağın icazəli olması 279 
43-cü fəsil: Həsir üzərində namaz qılmaq 279 
44-cü fəsil: Örtük üzərində namaz qılmaq 280 
45-ci fəsil: Minbər üzərində namaz qılmaq 280 
46-cı fəsil: Uzunqulaq üzərində namaz qılmaq 281 

9. Qiblə kitabı 282 
1-ci fəsil: Qibləyə yönəlmək 282 
2-ci fəsil: Qiblə istiqamətindən başqa tərəfə yönəlməyə icazə verilən 
hal 

282 

3-cü fəsil: İctihad etdikdən sonra xətanın bəyan olması 283 
4-cü fəsil: Namaz qılanın sütrəsi 283 
5-ci fəsil: Namazı sütrəyə yaxın qılmaq 284 
6-cı fəsil: Sütrə ilə namaz qılanın arasındakı məsafənin ölçüsü 284 
7-ci fəsil: Namaz qılanın qarşısında sütrə olmadığı təqdirdə namazı 
pozan və pozmayan amillər 

284 

8-ci fəsil: Namaz qılanla sütrənin arasından keçməyin pis bir şey 
olması 

286 

9-cu fəsil: (Namaz qılanla sütrənin arasından keçməyin) icazəli olması  287 
10-cu fəsil: Yatana tərəf namaz qılmağın icazəli olması 287 
11-ci fəsil: Qəbirə doğru namaz qılmağın qadağan olması 288 
12-ci fəsil: Üzərində şəkil olan paltara doğru namaz qılmaq 288 
13-cü fəsil: İmamla namaz qılanın arasında sütrənin olması 288 
14-cü fəsil: Bir paltarda namaz qılmaq 289 
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 15-ci fəsil: Bir köynəkdə namaz qılmaq 289 
 16-cı fəsil: İzarda namaz qılmaq 290 
 17-ci fəsil: Qadının üzərində olan paltarın yerə düşən bir hissəsinin 

üzərində kişinin namaz qılması 
290 

 18-ci fəsil: Kişinin çiyni açıq paltarda namaz qılması  291 
 19-cu fəsil: İpək paltarda namaz qılmaq 291 
 20-ci fəsil: Üzərində bəzək olan paltarda namaz qılmağın icazəli olması 291 
 21-ci fəsil: Qırmızı paltarda namaz qılmaq 292 
 22-ci fəsil: Heyz izi qalan paltarda namaz qılmaq 292 
 23-cü fəsil: Xuflarda namaz qılmaq 293 
 24-cü fəsil: Ayaqqabıda namaz qılmaq 293 
 25-ci fəsil: İmam insanlarla namaz qıldıqda ayaqqabılarını hara 

qoymalıdır? 
293 

10. İmamlıq kitabı  294 
 1-ci fəsil: İmam və camaat haqda - imam elmli və fəzilətli olmalıdır 294 
 2-ci fəsil: Zalım imamlarla birlikdə namaz qılmaq 294 
 3-cü fəsil: İmamlığa kim daha layiqdir? 295 
 4-cü fəsil: Yaşda böyük olanı imam təyin etmək 295 
 5-ci fəsil: Eyni səviyyəli insanlar bir yerdə olarlarsa, (kim imam 

dayanmalıdır)? 
296 

 6-cı fəsil: Vali aralarında ikən camaatın bir yerə yığışması 296 
 7-ci fəsil: Rəiyyətdən biri namaz qılarkən vali gəlirsə, o, arxaya çəkilir, 

ya yox? 
297 

 8-ci fəsil: İmamın öz tabeçiliyində olan bir şəxsin arxasında namaz 
qılması 

298 

 9-cu fəsil: Müsafirin camaat namazını qıldırmasının icazəli olub-
olmaması 

298 

 10-cu fəsil: Korun imamlıq etməsi 298 
 11-ci fəsil: Yetkinlik yaşına çatmayan uşağın imamlıq etməsi 299 
 12-ci fəsil: İnsanların imamı gördükdə namaz qılmaq üçün ayağa 

qalxmaları 
299 

 13-cü fəsil: Müəyyən ehtiyacı imama iqamədən sonra demək 300 
 14-cü fəsil: Namaza durduqdan sonra imamın qüslsuz və ya 

dəstəmazsız olmasının yadına düşməsi 
300 

 15-ci fəsil: (Məsciddə olmadıqda) imamın öz yerinə başqasını imam 
təyin etməsi 

301 

 16-cı fəsil: İmama tabe olmaq 302 
 17-ci fəsil: (Namazda) imama tabe olana tabe olmaq  302 
 18-ci fəsil: Üç nəfər olduqda imam hansı tərəfdə durmalıdır? 303 
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19-cu fəsil: Üç nəfər və bir qadın olduqda namazın qılınması 304 
20-ci fəsil: İki kişi və iki qadın necə namaz qılmalıdır? 305 
21-ci fəsil: Qadın və kiçik uşaq olduqda imam hansı tərəfdə 
durmalıdır? 

305 

22-ci fəsil: Uşağa namaz qıldıran imam hansı tərəfdə durmalıdır? 306 
23-cü fəsil: İmamdan sonra və onların arxasında kimlər durur? 306 
24-cü fəsil: İmam gəlməmişdən qabaq səfləri düzəltmək 307 
25-ci fəsil: İmam səfləri necə düzəldir? 307 
26-cı fəsil: İmam səfləri düzəldərkən nə deyir? 308 
27-ci fəsil: “Səflərinizi düzəldin!” sözü neçə dəfə deyilir? 308 
28-ci fəsil: İmamın səfləri sıx tutmağa təşviq etməsi 309 
29-cu fəsil: Birinci və ikinci səfin fəziləti 309 
30-cu fəsil: Axırıncı səf 310 
31-ci fəsil: Səfdə olan boşluğu dolduran kimsə 310 
32-ci fəsil: Qadınlar üçün xeyirli, kişilər üçün isə şər olan səf 310 
33-cü fəsil: İki dirək arasında namaz qılmaq 311 
34-cü fəsil: Səfdə hansı tərəfdə dayanmağın müstəhəb olması 311 
35-ci fəsil: Namazı yüngülləşdirməkdə imamın boynuna nə düşür? 311 
36-cı fəsil: İmamın namazı uzun qıldırmasının icazəli olması 312 
37-ci fəsil: Namazda imama icazəli olan əməl 312 
38-ci fəsil: İmamdan qabaq hərəkət etmək 313 
39-cu fəsil: Kişinin imamla qılınan camaat namazından çıxması və 
namazı məscidin kənarında qılması 

314 

40-cı fəsil: Oturaraq namaz qılan imama tabe olmaq 315 
41-ci fəsil: İmamla ona tabe olanın niyyətinin fərqli olması 317 
42-ci fəsil: Camaat namazının fəziləti 319 
43-cü fəsil: Üç nəfərin camaat namazı 319 
44-cü fəsil: Üç nəfərin - kişi, uşaq və qadının camaat namazı 319 
45-ci fəsil: İki nəfərin camaat namazı 320 
46-cı fəsil: Camaatla nafilə namazını qılmaq 321 
47-ci fəsil: Namazı ötürənin namazı camaatla qılması 321 
48-ci fəsil: Camaat namazını tərk etməyin şiddətli şəkildə qınanması 322 
49-cu fəsil: Camaatdan kənarda qalmağın şiddətli şəkildə qınanması 323 
50-ci fəsil: Azan verildiyi təqdirdə namazlara davamiyyətli olmaq 323 
51-ci fəsil: Camaat namazını üzrlü halda tərk etmək 324 
52-ci fəsil: Camaata yetişməyin həddi 325 
53-cü fəsil: Kişinin namazı tək qıldıqdan sonra həmin namazı camaatla 
təkrar qılması 

326 

54-cü fəsil: Namazı tək qıldıqdan sonra məscidə gələrək Sübh nama- 326 
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zını camaatla yenidən qılan  
55-ci fəsil: Namazı vaxtından keçirdikdə camaatla birlikdə qılmaq 327 
56-cı fəsil: Məsciddə imamla birlikdə namaz qılanın üzərindən həmin 
namazın düşməsi 

327 

57-ci fəsil: Namaza qaçaraq gəlmək 328 
58-ci fəsil: Namaza getdikdə qaçmadan tələsmək 328 
59-cu fəsil: Namaza erkən getmək 329 
60-cı fəsil: İqamə verildikdən sonra nə bəyənilmir? 329 
61-ci fəsil: İmam camaat namazında olarkən Sübh namazının iki 
rükətini qılan 

330 

62-ci fəsil: İmamın arxasında tək dayanıb namaz qılmaq 330 
63-cü fəsil: Səfdən kənarda ruku etmək 331 
64-cü fəsil: Zöhr namazından sonra olan namaz 332 
65-ci fəsil: Əsr namazından qabaq qılınan namaz və bu haqda olan 
ixtilafı Əbu İshaqdan nəql edənlər  

332 

11. Namaza başlamaq kitabı 334 
1-ci fəsil: Namaza başladıqda edilən əməl 334 
2-ci fəsil: (Namaza başlayarkən) təkbirdən qabaq əlləri qaldırmaq 334 
3-cü fəsil: (Namazda təkbir etdikdə) əlləri çiyin səviyyəsində qaldır-
maq

335 

4-cü fəsil: (Namazda təkbir etdikdə) əlləri qulaq nahiyəsinədək qaldır-
maq

335 

5-ci fəsil: (Namazda təkbir etdikdə) baş barmaqları qulaqların nahiyə-
sinədək qaldırmaq

336 

6-cı fəsil: (Namazda təkbir etdikdə) əlləri tam qaldırmaq 336 
7-ci fəsil: (Namaza başladıqda) birinci təkbirin fərz olması 337 
8-ci fəsil: Namaza başladıqda deyilən söz 337 
9-cu fəsil: Namazda sağ əli sol əlin üzərinə qoymaq 338 
10-cu fəsil: İmam sol əlini sağ əlinin üzərinə qoyan adamı görükdə nə
etməlidir?

339 

11-ci fəsil: Namazda sağ əlin sola nəzərən qoyulduğu yer 339 
12-ci fəsil: Namaz qıldıqda əlləri böyürə qoymaq 340 
13-cü fəsil: Namazda ayaqları bir-birinə birləşdirmək 340 
14-cü fəsil: Namaza başladıqda imamın sükut etməsi 341 
15-ci fəsil: Namaza başladıqda təkbirlə qiraət arasında dua 341 
16-cı fəsil: Namaza başladıqda təkbir və qiraət arasında deyilən başqa
bir dua

342 

17-ci fəsil: Təkbirlə qiraət arasında deyilən başqa bir zikr və dua 342 
18-ci fəsil: Namaza başladıqda açılış duası ilə qiraət arasında olan zikr 343
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19-cu fəsil: Namaza başladıqda təkbirdən sonra deyilən başqa bir zikr 345 
20-ci fəsil: Namaza başladıqda müəyyən bir surədən qabaq “əl-Fatihə” 
surəsi ilə başlamaq 

345 

21-ci fəsil: Namazda Quran oxunuşuna başlayanda “Bismillə:hir-
Rahmə:nir-Rahi:m!” demək 

346 

22-ci fəsil: Namazda “Bismillə:hir-Rahmə:nir-Rahi:m” sözünü səssiz 
demək 

347 

23-cü fəsil: Səsli namazları qıldıqda əl-Fatihə surəsində “Bismillə:hir-
Rahmə:nir-Rahi:m” sözünü səsli oxumağı tərk etmək  

348 

24-cü fəsil: Namazda “əl-Fatihə” surəsini oxumaq vacibdir 349 
25-ci fəsil: “Kitabı Açanın” (“əl-Fatihə” surəsinin) fəziləti 350 
26-cı fəsil: Allahın � “Biz sənə təkrarlanan yeddi ayəni və əzəmətli 
Quranı verdik” (əl-Hicr, 87) kəlamının yozumu 

350 

27-ci fəsil: Səsli olmayan namazlarda imamın arxasında qiraəti tərk 
etmək 

351 

28-ci fəsil: Səsli namazlarda imamın arxasında Quranı səsli oxumağın 
tərk edilməsi 

352 

29-cu fəsil: İmam “Quranın Anasını” (“əl-Fatihə” surəsini) səsli oxu-
duğu zaman arxasındakılar onu oxuması 

353 

30-cu fəsil: Allahın � “Quran oxunduğu zaman onu dinləyin və 
susun ki, bəlkə sizə rəhm olunsun”- ayəsinin yozumu 

353 

31-ci fəsil: İmama tabe olanın imamın qiraəti ilə kifayətlənməsi 354 
32-ci fəsil: Qurandan heç nə bilməyən (namazda bunu) nə ilə əvəz edə 
bilər? 

354 

33-cü fəsil: Namazda imamın “Amin” sözünü səsli deməsi 355 
34-cü fəsil: İmamın arxasında “Amin” deməyin əmr edilməsi 356 
35-ci fəsil: “Amin” deməyin fəziləti 356 
36-cı fəsil: Namazda imama tabe olanın asqırdıqda dediyi söz 357 
37-ci fəsil: Quranda olanları cəm etmək 358 
38-ci fəsil: Sübh namazının rükətlərində olan qiraət 364 
39-cu fəsil: Sübh namazının rükətlərində “De: “Ey kafirlər!” və “De: 
“O Allah təkdir!” oxumaq 

364 

40-cı fəsil: Sübh namazının sünnəsini qısa qılmaq 365 
41-ci fəsil: Sübh namazında “ər-Rum” surəsini oxumaq 365 
42-ci fəsil: Sübh namazında altmış ilə yüz arası ayə oxumaq 365 
43-cü fəsil: Sübh namazında “Qaf” surəsini oxumaq 366 
44-cü fəsil: Sübh namazında “Günəş sarınacağı zaman” (“ət-Təkvir“ 
surəsini) oxumaq 

366 

45-ci fəsil: “Muavvizəteyni” Sübh namazında oxumaq 367 
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46-cı fəsil: “Muavvizəteyni” (“əl-Fələq” və “ən-Nəs” surələrini) oxu-
mağın fəziləti 

367 

47-ci fəsil: Cümə günü Sübh namazının qiraəti 368 
48-ci fəsil: Quranda səcdələr və “Sad” surəsindəki səcdə  368 
49-cu fəsil: “ən-Nəcm” surəsində olan səcdələr 369 
50-ci fəsil: “ən-Nəcm” surəsini (oxuyarkən) səcdə etməmək 369 
51-ci fəsil: “əl-İnşiqaq” surəsində olan səcdə 370 
52-ci fəsil: “əl-Aləq” surəsində olan səcdə 371 
53-cü fəsil: Fərz namazında (Quran oxuyarkən) səcdə etmək 371 
54-cü fəsil: Günorta (Zöhr) namazında olan qiraət 372 
55-ci fəsil: Zöhr namazında olan qiraət 372 
56-cı fəsil: Zöhr namazının birinci rükətində qiyamı uzatmaq 373 
57-ci fəsil: İmamın Zöhr namazını qıldıqda ayələri eşitdirməsi 373 
58-ci fəsil: Zöhr namazının ikinci rükətində qiyamı qısa etmək 374 
59-cu fəsil: Zöhr namazının ilk iki rükətində olan qiraət 374 
60-cı fəsil: Əsr namazının ilk iki rükətində olan qiraət 375 
61-ci fəsil: Qiyamı və qiraəti (oxunuşu) yüngülləşdirmək 375 
62-ci fəsil: Məğrib namazında müfəssəl surələrdən qısa olanları 
oxumaq 

376 

63-cü fəsil: Məğrib namazında “Ən Uca Rəbbinin adına təriflər de!” 
(“əl-Ə'lə” surəsini) oxumaq 

376 

64-cü fəsil: Məğrib namazında “əl-Mursələt” surəsini oxumaq 376 
65-ci fəsil: Məğrib namazında “ət-Tur” surəsini oxumaq 378 
66-cı fəsil: Məğrib namazında “əd-Duxan” surəsini oxumaq 378 
67-ci fəsil: Məğrib namazında “Əlif, Ləm, Mim, Sad” (əl-Əraf surəsini) 
oxumaq 

378 

68-ci fəsil: Məğrib namazıdan sonrakı iki rükətdə (sünnə namazında) 
olan qiraət 

379 

69-cu fəsil: “De: “O Allah təkdir!” (“əl-İxlas” surəsini) oxumağın 
fəziləti 

380 

70-ci fəsil: Axırıncı namaz olan İşa namazında “əl-Ə'lə” surəsini 
oxumaq 

381 

71-ci fəsil: Axırıncı namaz olan İşa namazında “əş-Şəms” surəsini 
oxumaq 

381 

72-ci fəsil: İşa namazında “ət-Tin” surəsini oxumaq 382 
73-cü fəsil: Axırıncı namaz olan İşa namazının ilk rükətinin qiraəti 382 
74-cü fəsil: İlk iki rükətin uzadılması 383 
75-ci fəsil: Bir rükətdə iki surə oxumaq 383 
76-cı fəsil: Surələrin bəzi hissəsini oxumaq 384 
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77-ci fəsil: Quran oxuyanın əzab ayələrini oxuduqda əzabdan Allaha 
sığınması 

385 

78-ci fəsil: Quran oxuyanın rəhmət ayələrini oxuduqda, Allahdan 
rəhmət istəməsi

385 

79-cu fəsil: Namaz qıldıqda bir ayəni təkrarlamaq 386 
80-ci fəsil: Allahın � “Namazını nə uca səslə, nə də pıçıltı ilə qıl” (əl-
İsra, 110) kəlamı 

386 

81-ci fəsil: Quranı yüksək səslə oxumaq 387 
82-ci fəsil: Quran oxuduqda səsi uzatmaq 387 
83-cü fəsil: Quranı səsinizlə gözəlləşdirin! 388 
84-cü fəsil: Rukuda təkbir etmək 390 
85-ci fəsil: Rukuya getdikdə əllərin qulaqlara qədər qaldırılması 390 
86-cı fəsil: Rukuda əllərin çiyin nahiyəsinə qədər qaldırılması 391 
87-ci fəsil: Bunun tərk edilməsi  391 
88-ci fəsil: Rukuda qaməti düz tutmaq 391 
89-cu fəsil: Rukuda bədəni düz tutmaq 392 

Kitabda keçən bəzi terminlərin izahı 393 
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Azərbaycan Demokratik Respublikasının 1919-cu ildə Paris Sülh Konfransında 
Beynəlxalq cəmiyyət tərəfindən qəbul edilmiş xəritəsi  
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Azərbaycan Demokratik Respublikası, 1918-1920, Hazırlayan: L. Qumiç
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Azərbaycan SSR, 1920-ci il, 28 aprel-noyabr ayları, müəllif: A. A. Mamedov 
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Azərbaycan SSR, 1921-1922, müəllif A. A. Mamedov 
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