
Sunən 

ən-Nəsəi 
(ən-Nəsəinin “əs-Sunən” əsəri) 

Əbu Abdur-Rahmən Əhməd ibn Şueyb 

ən-Nəsəi 

(215-303 hicri / 830-915 miladi) 

II 
CİLD 



Kitab Azərbaycan Respublikası Dini 

Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin 06 iyul 
2022-ci il tarixli DK – 1138/ M saylı məktubu 

əsasında nəşr edilmişdir. 

Sunən ən-Nəsəi II, Bakı,  

“Elm və təhsil”, 2022, 412 səh. 

Tərcümə: Həbib İbrahimoğlu 

İxtisas redaktoru: Mansur İbadətoğlu 

Redaktor: Kənan Zamanzadə 

Hazırladı: Ramin İsbarxanlı 

ISBN 978-9952-8175-0-7 

© “Elm və təhsil”, 2022 



3 

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 ikinci cildində olan bablar 

(içində fəsillər olan kitablar) 

12. Tətbiq kitabı;

13. Səhv kitabı;

14. Cümə kitabı;

15. Səfərdə namazı qısaltmaq kitabı;

16. Kusuf (günəşin və ayın tutulması) kitabı;

17. İstisqa (yağışın yağması üçün dua etmək) kitabı;

18. Qorxu namazı kitabı;

19. Bayram namazları kitabı;

20. Gecə namazı və gündüz edilən əlavə ibadətlər kitabı;

21. Cənazələr kitabı;

22. Oruc kitabı.

Qeyd: Hədis kitablarında Peyğəmbərdən  hədis rəvayət edən və “Abdullah” 

kimi qeyd edilən səhabə Abdullah ibn Məsuddur. Onu Abdullah ibn Ömər və 

Abdullah ibn Abbas kimi səhabələrlə qarışıq salmamaq üçün yalnız adını 

qeyd etmişlər. Allah onlardan razı olsun! 



Müqəddimə 
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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 azdır-

mışsa, onu heç kəs hidayətə yönəldə bilməz. Şəhadət edirik ki, Allahdan 

başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, şəriki də yoxdur və şəhadət 

edirikk ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir. 

Əziz oxucu! Bu kitab Peyğəmbərimizin  hədislərinin toplandığı və 

“Kutubus-Sittə” (Altı Kitab) adlanan kitablardan biridir. Səhihliyinə görə 

Muhəmməd ibn İsmail əl-Buxarinin və Muslim ibn Həccəcin  topladığı 

“Səhih” kitablarından sonra gələn “Sunən” adlı kitablardan biridir. Bu 

kitablar Əhməd ibn Şueyb ən-Nəsəinin, Əbu Davud Süleyman ibn əl-

Əşəsin, Muhəmməd ibn İsa ət-Tirmizinin və Muhəmməd ibn Məcənin  

toplayaraq “Sunən” adlandırdıqları kitablardır. Bunlardan başqa da 

“Sunən” kitabları var, lakin məşhur olanları və insanlar arasında yayılanı 

əsas bu dörd “Sunən” kitablarıdır. Biz də Allahın müvəffəqiyyəti ilə İmam 

ən-Nəsəinin “Sunən” əsərinin ikinci cildini xalqımızın oxuyub faydalan-

ması üçün hazırlamışıq. Sözsüz ki, bu tərcümə insan əməyi olduğuna görə 

naqisdir. Əgər hər hansı xətalar varsa, onlara görə Allahdan bağışlanma 

diləyirik. Allah bu əsərin tərcüməsini xalqımız üçün faydalı etsin!   

Hörmətlə, redaksiya heyəti. 
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 - 

12. Tətbiq kitabı

Tətbiq fəsli 

 - 

1030. <Rəvayət edilir ki, Alqamə və əl-Əsvəd  Abdullahın evində 

olarkən, o dedi: “Onlar namaz qılıblarmı?” Biz: “Bəli”- dedik. Abdullah 

onların arasında durub azansız və iqaməsiz onlara imamlıq etdi və dedi: 

“Üç nəfər olduqda belə edin. Üç nəfərdən çox olduqda, biriniz imam olsun 

və (rukuda ikən) əllərini baldırlarının üzərinə qoysun. Mən, sanki indiki 

kimi – Allah Elçisinin  barmaqlarını bitişdirib dizlərinin üzərinə 

qoyduğunu görürəm”. 

 - 

1030. ...Rəvayət edilir ki, əl-Əsvəd və Alqamə  demişlər: “Biz Abdullah 

ibn Məsudla onun evində namaz qıldıq. O, bizim aramızda dayandı. Biz 

əllərimizi (barmaqlar bitişik şəkildə) dizlərimizə qoymuşduq. O, əllərimizi 

dartdı, barmaqlarımızı araladı və dedi: “Mən Allah Elçisinin  belə etdi-

yini görmüşəm”. 

1031. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah  demişdir: “Allah Elçisi  bizə namaz 

qılmağı öyrətdi. O, qalxıb təkbir etdi. Ruku etmək istədikdə əllərini 

dizlərinin arasına qoyub ruku etdi”. Bu məsələ Sədə çatdıqda o dedi: 
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“Mənim qardaşım düz dedi. Əvvəllər biz belə edərdik. Sonra əlləri dizlərə 

qoymaqla əmr olunduq”. 

 - 

1-ci fəsil: Əlləri dizlərin arasına qoymağın hökmünün ləğv edilməsi 

 - 

1032. ...Rəvayət edilir ki, Musab ibn Səd  demişdir: “Atamın yanında 

namaz qılırdım, əllərimi dizlərimin arasına qoyduqda, o mənə dedi: 

“Əllərinin ovcunu dizlərinin üst hissəsinə qoy!” Mən bunu bir də etdikdə 

o, mənim əllərimə vurub dedi: “Artıq bizə bunu etmək qadağan olundu və 

ovuclarımızı dizlərimizin üzərinə qoymaq əmr olundu”. 

 - 

1033. ...Rəvayət edilir ki, Musab ibn Səd  demişdir: “Mən ruku edib 

əllərimi dizlərimin iç tərəfinə qoydum. Atam mənə dedi: “Biz bunu 

əvvəllər edirdik. Sonra bu əmr ləğv edildi. Biz də əllərimizi dizlərimizə 

qoymaqla əmr olunduq”. 

 - 

2-ci fəsil: Rukuda dizlərdən tutmaq 

 - 

1034. ...Rəvayət edilir ki, Ömər  demişdir: “Sizin üçün dizlərdən tutmaq 

sünnə edildi. Siz də dizlərinizdən tutun”. 
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1035. ...Rəvayət edilir ki, Ömər  demişdir: “Həqiqətən, rukuda dizlərdən 

tutmaq sünnədir”. 

 - 

3-cü fəsil: Rukuda ovucların yeri 

 - 

1036. ...Rəvayət edilir ki, Səlim  demişdir: “Biz Əbu Məsudun yanına 

gəlib ona dedik: “Bizə Allah Elçisinin  namazı haqda danış”. O da qalxıb 

bizim aramızda təkbir etdi. Ruku etdikdə əllərinin içini dizlərinin üstünə 

qoydu və barmaqlarını aşağı tərəfə tutdu. Dirsəklərini (böyürlərindən aralı 

tutaraq) şax olana qədər düz tutdu. Sonra: “Səmi Alla:hu limən 

həmidəh!”1- dedi və qalxıb dik durdu”.2 

 - 

4-cü fəsil: Rukuda əl barmaqlarının yeri 

1037. ...Rəvayət edilir ki, Uqbə ibn Amir  demişdir: “Mən sizə Allah 

Elçisinin  namazı necə qıldığını gördüyüm haqda deyimmi?” Biz: “Bəli”- 

dedik. O qalxıb namaz qıldı. Ruku etdikdə, ovuclarını dizlərinin üstünə, 

barmaqlarını isə dizlərinin ətrafına qoydu. Rukuda qollarını (böyürlərin-

dən aralı tutaraq) dümdüz tutdu və bütün bədənini şax saxladı. Sonra 

başını qaldıraraq dik durdu və bütün bədənini şax tutdu. Sonra səcdə 

1 Tərcüməsi: Allah Ona həmd edəni eşitdi! 
2 “Barmaqlarını” sözü səhih deyil. 
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edərək qollarını dümdüz tutdu və bütün bədənin şax tutdu. Sonra bunları 

dörd rükətdə edib dedi: “Mən Allah Elçisinin  belə namaz qıldığını 

gördüm və o, bizə bu cür namaz qıldırardı”.1 
 

 - 

5-ci fəsil: Rukuda qolları dümdüz tutmaq 

 

 - 

1038. ...Rəvayət edilir ki, Səlim əl-Bərrad  demişdir: “Əbu Məsud buyur-

du: “Allah Elçisinin  necə namaz qıldığını göstərməyimi istəyirsinizmi?” 

Biz: “Bəli”- dedik. O, qalxıb təkbir etdi. Ruku etdikdə qollarını düz 

açılacaq qədər (böyürlərindən aralı) tutdu. Dizini tutduqda, başını qaldır-

dı. Beləcə dörd rükət qıldı və dedi: ”Mən Allah Elçisinin  belə namaz 

qıldığını gördüm”. 

 

 - 

6-cı fəsil: Rukuda qaməti düz tutmaq 

 

 - 

1039. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Humeyd əs-Səidi  demişdir: “Peyğəmbər  

ruku etdikdə qamətini düz tutardı. Başını nə yuxarı, nə də aşağıya (doğru 

əyməz) tutmaz, düz tutardı. Əllərini də dizlərinin üzərinə qoyardı”. 

 

 - 

7-ci fəsil: Rukuda Quran oxumağın qadağan olunması 
 

 

                                                      
1 “Barmaqlarını” sözü səhih deyil. 
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1040. ...Rəvayət edilir ki, Əli  demişdir: “Peyğəmbər  mənə ipək və 

kətanla qarışığı olan ipək paltar geyinməyi, qızıl üzük taxmağı və rukuda 

Quran oxumağı qadağan etdi”. Hədisi rəvayət edənlərdən biri dedi ki, Əli 

buyurdu: “Başqa vaxt isə rukuda Quran oxumağı qadağan etdi”. 
 

 - 

1041. ...Rəvayət edilir ki, Əli  demişdir: “Peyğəmbər  mənə qızıl üzük 

taxmağı, rukuda Quran oxumağı, kətanla qarışığı olan ipək və zəfəranla 

rənglənmiş paltarlar geyinməyi qadağan etdi”. 
  

 

 

1042. ...Rəvayət edilir ki, Əli  demişdir: “Allah Elçisi  şəxsən mənə qızıl 

üzük taxmağı, kətanla qarışığı olan ipək, al qırmızı və zəfəranla rənglən-

miş paltarları geyinməyi, rukuda Quran oxumağı qadağan etdi”.1 
  

 - 

1043. ...Rəvayət edilir ki, Əli  demişdir: “Allah Elçisi  mənə qızıl üzük 

taxmağı, kətanla qarışığı olan ipək və zəfəranla rənglənmiş paltarları 

geyinməyi, rukuda Quran oxumağı qadağan etdi”. 
 

 - 

1044. ...Rəvayət edilir ki, Əli  demişdir: “Allah Elçisi  mənə kətanla 

qarışığı olan ipək və zəfəranla rənglənmiş paltarları geyinməyi, qızıl üzük 

taxmağı və rukuda Quran oxumağı qadağan etdi”. 

                                                      
1 Peyğəmbər  bu sözləri şəxsən Əliyə  desə də, hökm ümumidir və bütün müsəlman kişilə-

rinə aiddir. 
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8-ci fəsil: Rukuda Rəbbi təzim etmək 

 

 

 

1045. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Peyğəmbər  pərdəni 

açdı. İnsanlar Əbu Bəkrin arxasında saf tutaraq namaz qılırdılar. 

Peyğəmbər  dedi: “Ey insanlar! Peyğəmbərlik müjdələrindən yalnız saleh 

yuxu qalıb. Bir müsəlman ya özü yuxu görər, ya da onu yuxuda görərlər”. 

Sonra Peyğəmbər  dedi: “Bilin ki, mənə ruku və səcdədə Quran oxumaq 

qadağan edildi. Rukuya gəldikdə, rukuda Rəbbinizi təzim edin. Səcdəyə 

gəldikdə isə, səcdədə duanı çoxaldın. Bu duanın qəbul olunmaq ehtimalı 

daha çoxdur”.  

 

 - 

9-cu fəsil: Rukuda deyilən zikr 

 

 - 

1046. ...Rəvayət edilir ki, Huzeyfə  demişdir: “Mən Allah Elçisi  ilə 

birlikdə namaz qıldım. O, ruku etdi və rukusunda: “Subhə:nə Rabbiyəl-

azi:m!1”, səcdələrində isə: “Subhə:nə Rabiyəl-Ə'lə!2” dedi”. 

 

 - 

10-cu fəsil: Rukuda deyilən başqa bir zikr 

 

 - 

                                                      
1 Tərcüməsi: Əzəmətli Rəbbim pak və müqəddəsdir! 
2 Tərcüməsi: Ən Uca Rəbbim pak və müqəddəsdir! 
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1047. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  ruku və 

səcdələrində: “Sən pak və müqəddəssən! Ey Rəbbimiz, Sənə həmd olsun! 

Allahım, məni bağışla!”1- zikrini çox deyərdi”. 

 

 - 

11-ci fəsil: Rukuda deyilən başqa bir zikr 

 

-

 

 

1048. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  rukuda: 

“Pakdır, müqəddəsdir, mələklərin və Ruhun Rəbbidir!”2- deyərdi”. 

 

 - 

12-ci fəsil: Rukuda deyilən başqa bir zikr

 

 - 

 

 

1049. ...Rəvayət edilir ki, Auf ibn Malik  demişdir: “Bir dəfə gecə vaxtı 

Allah Elçisi  ilə namaza durdum. O, ruku etdikdə tukuda əl-Bəqərə surəsi 

qədər dayandı və dedi: “Qüdrət, səltənət, böyüklük və əzəmət Sahibi pak 

və müqəddəsdir!”3 

 

 - 

13-cü fəsil: Rukuda deyilən başqa bir zikr
 

 - 

 

                                                      
1 Transkripsiyası: Subhə:nəkə Rabbənə: va bihəmdik, Alla:hummə-ğfirli:! 
2 Transkripsiyası: Subbu:hun, Quddu:sun Rabbul-mələ:ikəti var-Ru:h! 
3 Transkripsiyası: Subhə:nə zil-cəbəru:ti, val-mələku:ti, val-kibriyə:i, val-azaməti! 
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1050. ...Əli ibn Əbu Talib  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  ruku etdikdə 

deyərdi: “Allahım! Sənə ruku etdim, Sənə təslim oldum, Sənə iman gətir-

dim! Qulağım, gözüm, sümüyüm, beynim və sinirim Sənə tabe oldu!”1 

 

 - 

14-cü fəsil: Rukuda deyilən başqa bir zikr

 

 - 

 

 

1051. ...Cabir ibn Abdullah  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  ruku etdikdə 

deyərdi: “Allahım! Sənə ruku etdim, Sənə iman gətirdim, Sənə təslim 

oldum, Sənə təvəkkül etdim! Qulağım, gözüm, qanım, ətim, sümüyüm və 

sinirim aləmlərin Rəbbi Allaha tabe oldu!”2 

 

 - 

 

1052. ...Muhamməd ibn Məsləmə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  nafilə3 

namazında rukuda deyərdi: “Allahım, Sənə ruku etdim, Sənə iman gətir-

dim, Sənə təslim oldum, Sənə təvvəkkül etdim! Sən mənim Rəbbimsən. 

Qulağım, gözüm, ətim, qanım, beynim və sinirim aləmlərin Rəbbi Allaha 

tabe oldu!”4 

 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hummə, ləkə rakə'tu va ləkə əsləmtu va bikə ə:məntu, xaşəa ləkə səm'i: 

va bəsari: va i'za:mi: va muxxi: va asabi:! 
2  Transkripsiyası: Alla:hummə, ləkə rakə'tu va bikə ə:məntu va ləkə əsləmtu va aleykə 

təvakkəltu, Əntə Rabbi:, xaşəa səm'i: va bəsari: va dəmi: va ləhmi: va azmi: va asabi: lillə:hi 

Rabbil-a:ləmi:n! 
3 Vacib olan beş namazdan başqa könüllü olaraq qılınan namazlar. 
4  Transkripsiyası: Alla:hummə, ləkə rakə′tu va bikə ə:məntu va ləkə əsləmtu va aleykə 

təvakkəltu, Əntə Rabbi: xaşəa səm′i: va bəsari: va ləhmi: va dəmi: va muxxi: va asabi: lillə:hi 

Rabbil-a:ləmi:n! 



Sunən ən-Nəsəi                                                                                       Tətbiq kitabı 

13 
 

 -  

15-ci fəsil: Rukuda zikri tərk etməyin icazəli olması 

 - 

 

1053. ...Əli ibn Yəhyə əz-Zuraqi atasından və Bədr əhlindən olan 

əmisindən  rəvayət edərək demişdir: “Biz Allah Elçisi  ilə birlikdə 

idik. Məscidə bir kişi gəldi və namaz qıldı. Onun bundan xəbəri olmadan 

Allah Elçisi  onu müşahidə edirdi. Sonra Allah Elçisinin  yanına gəlib 

salam verdi. Allah Elçisi  onun salamını aldıqdan sonra ona dedi: “Qayıt 

namaz qıl, çünki sən namaz qılmadın”. O dedi: “Mən başqa cür namaz qıla 

bilmirəm”. Kişi ikinci və ya üçüncü dəfə də belə dedi: “Sənə Kitabı nazil 

edənə and olsun ki, mən bacardığımı etdim. Mənə öyrət və göstər”. Allah 

Elçisi  dedi: “Namaz qılmaq istədikdə dəstəmaz al və bunu gözəl şəkildə 

et! Sonra qalx, qibləyə yönəl və təkbir et! Sonra Qurandan oxu, sonra ruku 

et və rukuda rahatlanana qədər qal! Sonra qamətin tam düzələnə qədər 

qalx! Sonra səcdə et və səcdədə rahatlanana qədər qal! Sonra başını qaldır 

və rahatlanana qədər otur! Sonra yenə səcdə et və səcdədə rahatlanana 

qədər qal! Belə etsən, artıq namazını qılmış olarsan. Bundan nə əskiltsən, 

namazından da o qədər əskilər”. 

 

 -  

16-cı fəsil: Rukunu tam etmək əmri 
 

 - 

 

1054. ...Ənəs  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Ruku və 

səcdə etdikdə tam edin!” 
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 - 

17-ci fəsil: Rukudan qalxdıqda əllərin qaldırılması 

 

 - 

 

1055. ...Alqamə ibn Vail atasının  belə dediyini rəvayət etmişdir: “Allah 

Elçisinin  arxasında namaz qıldım. Gördüm ki, o, namaza başladıqda, 

ruku etdikdə, “Səmi Alla:hu limən həmidəh!”- dedikdə, belə edərdi” – 

ravi1 Qeys əllərini qulaqlarına qədər qaldırdı”.  

 

 - 

18-ci fəsil: Rukudan qalxdıqda əlləri qulaqlar ucuna qədər qaldırmaq 

 

 - 

 

1056. ...Rəvayət edilir ki, Malik ibn əl-Huveyris  Allah Elçisinin  ruku 

etdikdə və başını rukudan qaldırdıqda, əllərini qulaqların ucuna qədər 

qaldırdığını görmüşdür. 

 

 - 

19-cu fəsil: Rukudan qalxdıqda əlləri çiyinlərin səviyyəsinə qaldırmaq 

 

 - 

 

1057. ...Səlim atasından  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  namaza başladıq-

da, əllərini çiyinləri səviyyəsində qaldırardı. Başını rukudan qaldırdıqda 

da belə edərdi. “Səmi Alla:hu limən həmidəh”- dedikdə “Rabbənə: ləkəl-

həmd2” deyər, iki səcdə arasında isə əllərini qaldırmazdı. 

                                                      
1 Ravi - hədisi rəvayət edənlər zəncirində olan rəvayətçilər.  
2 Tərcüməsi: Ey Rəbbimiz, Sənə həmd olsun! 
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 - 

20-ci fəsil: Namazda təkbir edərkən əlləri qaldırmamağın icazəli olması 
 

 - 

 

1058. ...Alqamə  rəvayət edir ki, bir dəfə Abdullah dedi: “Sizə Allah 

Elçisinin  qıldığı kimi namaz qıldırımmı?” O, bizə namaz qıldırdı və 

əllərini namazda yalnız bir dəfə qaldırdı”. 

  

 - 

21-ci fəsil: İmam başını rukudan qaldırdıqda nə deyir? 

 

 - 

 

1059. ...İbn Ömər  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  namaza başladıqda və 

ruku üçün təkbir etdikdə, əllərini çiyinləri səviyyəsində qaldırardı. 

Həmçinin başını rukudan qaldırdıqda əllərini qaldırar və “Səmi Alla:hu 

limən həmidəh, Rabbənə: va ləkəl-həmd”- deyərdi. Səcdədə isə belə 

etməzdi. 

 

 - 

 

1060. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  başını 

rukudan qaldırdıqda dedi: “Alla:hummə, Rabbənə: va ləkəl-həmd”. 

 

 - 

22-ci fəsil: İmamın arxasında namaz qılan nə deyir? 

 

 - 
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1061. ...Ənəs  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  atdan sağ tərəfi üstə yıxıl-

mışdı. Səhabələr onu ziyarətə gəldilər. Namazın vaxtı girdi. Peyğəmbər  

namazı bitirdikdən sonra dedi: “Həqiqətən, imam ona tabe olunmaq 

üçündür. O, ruku etdikdə, siz də ruku edin. O, səcdə etdikdə, siz də səcdə 

edin. O: “Səmi Alla:hu limən həmidəh”- dedikdə siz: “Rabbənə: va ləkəl-

həmd”- deyin”. 

 

 - 

 

1062. ...Rəvayət edilir ki, Rifəa ibn Rafi  demişdir: “Bir gün biz Allah 

Elçisinin  arxasında namaz qılırdıq. O, rukudan qalxdıqda dedi: “Səmi 

Alla:hu limən həmidəh”. Onun arxasında bir kişi isə belə dedi: “Rabbənə: 

va ləkəl-həmd, həmdən kəsi:ran tayyibən mubə:rakən fi:hi!1” Allah Elçisi  

namazı bitirdikdən sonra dedi: “Bir az öncə danışan kim idi?” O kişi dedi: 

“Mən idim, ey Allahın Elçisi”. Allah Elçisi  dedi: “Mən artıq otuzdan çox 

mələyin bu kəlmələri hansının birinci yazması üçün yarışdığını gördüm”. 

 

 - 

23-cü fəsil: “Rabbənə: va ləkəl-həmd” sözü haqda 

 

 - 

 

1063. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: 

“İmam: “Səmi Alla:hu limən həmidəh”- dedikdə, siz: “Rabbənə: va ləkəl-

həmd” deyin. Kimin sözü mələklərin sözünə müvafiq olarsa, onun keçmiş 

günahları bağışlanar”. 

  

 - 

                                                      
1 Tərcüməsi: Ey Rəbbimiz, Sənə həmd olsun; (özü də) çoxlu, xoş, mübarək bir həmd! 
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1064. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Musa  demişdir: “Allahın Peyğəmbəri  

bizə xütbə verdi, bizə sünnəni və namazı öyrətdi. O dedi: “Namaz 

qıldıqda, səflərinizi düz tutun. Sonra biriniz imamlıq etsin. İmam təkbir 

etdikdə siz də təkbir edin. İmam “Ğayril-məğdu:bi aleyhim 

valədda:lli:n!”1- dedikdə, siz “Ə:min!”2- deyin, Allah sizə cavab verər. O, 

təkbir edib ruku etdikdə siz də təkbir edib ruku edin. Həqiqətən, imam 

sizdən qabaq ruku edir və sizdən qabaq rukudan başını qaldırır”. Allahın 

Peyğəmbəri  davam edərək dedi: “(Namazda olan) bütün başqa 

əməllərdə də belədir. İmam: “Səmi Alla:hu limən həmidəh!3”- dedikdə, siz 

də: “Alla:hummə, Rabbənə: va ləkəl-həmd!4”- deyin, Allah sizi eşidər. 

Həqiqətən Allah Öz Peyğəmbərinin  dili ilə dedi: “Səmi Alla:hu limən 

həmidəh”. O, təkbir edib səcdə etdikdə, siz də təkbir edib səcdə edin. 

Həqiqətən imam sizdən qabaq ruku edir və sizdən qabaq rukudan başını 

qaldırır”. Allahın Peyğəmbəri  davam edərək dedi: “(Namazda olan) 

bütün başqa əməllərdə də belədir. Oturduqda sizin ilk sözünüz “Salamlar, 

dualar və gözəl şeylər Allaha aiddir. Ey Peyğəmbər, sənə Allahın salamı, 

rəhməti və bərəkəti olsun! Bizə və Allahın əməlisaleh qullarına salam ol-

sun! Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud 

yoxdur və şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir” sözləri 

olsun. Bu, yeddi kəlmədir və onlar namazın təhiyyətidir5”.6 

                                                      
1 Tərcüməsi: Nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna 

yox! 
2 Tərcüməsi: Allahım, duamı qəbul et! 
3 Tərcüməsi: Allah Ona həmd edəni eşitdi! 
4 Tərcüməsi: Allahım! Ey Rəbbimiz, Sənə həmd olsun! 
5 Transkripsiyası: ət-Təhiyyə:tut-tayyibə:tus-saləva:tu, lillə:h, sələ:mun aleykə əyyu:hən-nəbiy-

yu va rahmətulla:hi va bərakə:tuhu, sələ:mun aleynə: va alə: ibə:dillə:his-sa:lihi:n. Əşhədu ən lə: 

ilə:hə illəllah va əşhədu ənnə Muhəmmədən abduhu və rasu:luhu! 
6 “Yeddi” sözü səhih deyil. 
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 - 

24-cü fəsil: Rukudan və səcdədən qalxdıqda, dik durmağın müddəti 
 

 - 

 

1065. ...əl-Bəra ibn Azib  rəvayət edir ki, Allah Elçisinin  (namaz 

qılarkən) rukuda, rukudan dikəldikdə, səcdədə və səcdələr arasında olan 

vaxtları bir-birinə yaxın vaxtlar idi. 

   

 - 

25-ci fəsil: Rukudan qalxdıqdan sonra nə deyilir? 

 

 - 

 

1066. ...İbn Abbas  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  “Allah Ona həmd 

edəni eşitdi”1- dedikdən sonra deyərdi: “Ey Allahım, göylər dolusu, yer 

dolusu və bundan sonra istədiyin şeylər dolusu Sənə həmd olsun!”2 

 

 - 

 

1067. ...İbn Abbas  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  rukudan sonra səcdə 

etmək istədikdə, deyirdi: “Ey Allahım, Rəbbimiz, göylər dolusu, yer 

dolusu və bundan sonra istədiyin şeylər dolusu Sənə həmd olsun!”3 

 

 - 

                                                      
1 Transkripsiyası: Səmi Alla:hu limən həmidəh. 
2 Transkripsiyası: Alla:hummə ləkəl-həmd, mil əs-səmə:və:ti va mil əl-ərdi, va mil ə mə: şi'tə 

min şey in bə'd! 
3 Transkripsiyası: Alla:hummə Rabbənə: va ləkəl-həmd, mil əs-səmə:və:ti va mil əl-ərdi, va mil ə 

mə: şi'tə min şey in bə'd! 
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1068. ...Əbu Səid  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə deyərdi: “Allah Ona 

həmd edəni eşitdi! Rəbbimiz, göylər dolusu, yer dolusu və bundan sonra 

istədiyin şeylər dolusu Sənə həmd olsun! Bəndənin – hamımız Sənin qu-

lunuq – söylədiyi ən xeyirli söz budur: Sənin verdiyinə mane olacaq bir 

kəs yoxdur. Sənin yanında heç bir hörmət sahibinə hörməti fayda 

verməz”.1 
 

 - 

  
 

1069. ...Rəvayət edilir ki, bir dəfə Huzeyfə  Allah Elçisi  ilə gecə vaxtı 

namaz qıldı. O, Allah Elçisinin  təkbir edib bu duanı etdiyini eşitdi: 

“Allah ən böyükdür! Qüdrət, səltənət, böyüklük və əzəmət sahibi pak və 

müqəddəsdir!”2 Rukuda isə belə dedi: “Böyük Rəbbim pak və müqəddəs-

dir!” 3  Rukudan başını qaldırdıqda dedi: “Həmd Rəbbimə məxsusdur! 

Həmd Rəbbimə məxsusdur!” 4  Səcdədə isə dedi: “Uca Rəbbim pak və 

müqəddəsdir!”5 İki səcdə arasında dedi: “Rəbbim, məni bağışla, Rəbbim, 

məni bağışla!” 6  Onun qiyamı, rukusu, rukudan dikəlməsi, səcdəsi və 

səcdələr arasındakı vaxt bir-birinə yaxın idi”. 
 

 - 

26-cı fəsil: Rukudan sonra qunut tutmaq 
 

 - 

                                                      
1 Transkripsiyası: Səmi Alla:hu limən-həmidəh, Rabbənə: ləkəl-həmd, mil əs-səmə:və:ti va mil 

əl-ərdi va mil ə mə: şi'tə min şey in bə'd, əhləs-sənə:i val-məcdi xayru, mə: qa:ləl-abdu va kul-

lunə: ləkə abdun, lə: mə:ni'a limə: ə'taytə va lə: yənfə'u zəl-cəddi minkəl-cədd! 
2 Transkripsiyası: Alla:hu Əkbər! Subhə:nə zil-cəbəru:ti, val-mələku:ti, val-kibriyə:i, val-azaməti! 
3 Transkripsiyası: Subhə:nə Rabbiyəl-Azi:m! 
4 Transkripsiyası: Li-Rabbiyəl-həmd, li-Rabbiyəl-həmd! 
5 Transkripsiyası: Subhə:nə Rabbiyəl-Ə'lə! 
6 Transkripsiyası: Rabbiğfirli:, Rabbiğfirli:! 
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1070. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik  demişdir: “Allah Elçisi  bir ay 

müddətində rukudan sonra Allaha və Onun Elçisinə asi olan Ril, Zəkvan 

və Usayyə adlı qəbilələrə bəddua edərək qunut tutdu”. 

  

 - 

27-ci fəsil: Sübh namazında qunut tutmaq 

 

 - 

 

1071. ...İbn Sirin  rəvayət edir ki, Ənəs ibn Malikdən soruşuldu: “Allah 

Elçisi  Sübh namazında qunut tutardımı?” O: “Bəli”- dedi. Ona deyildi: 

“Rukudan əvvəl, yoxsa sonra?” O da: “Rukudan sonra”- dedi. 

 

 - 

 

1072. ...Rəvayət edilir ki, İbn Sirin  demişdir: “Mənə Allah Elçisi  ilə 

birlikdə Sübh namazını qılan bəzi səhabələr danışdı ki, Peyğəmbər  ikinci 

rukuda: “Səmi Allahu limən həmidəh” - dedikdə, bir qədər dayanardı”. 
  

 - 

 

1073. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Bir dəfə Allah Elçisi  

Sübh namazının ikinci rukusundan başını qaldıraraq belə dedi: “Allahım, 

Vəlid ibn Vəlidə, Sələmə ibn Hişama, Ayyəş ibn Əbu Rabia və Məkkədə 

qalan zəiflərə kömək et! Allahım, Mudar tayfasını alçalt və onlara Yusufun 

(dövründə olan) quraqlıq illəri kimi quraqlıq illəri nəsib et!” 

 

 - 
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1074. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  namaz-

da dua edərək belə dedi: “Allah Ona həmd edəni eşitdi! Rəbbimiz, Sənə 

həmd olsun!” 1  Sonra səcdə etməzdən qabaq dik duraraq dua etdi: 

“Allahım, Vəlid ibn Vəlidə, Sələmə ibn Hişama, Ayyəş ibn Əbu Rabia və 

zəif möminlərə kömək et! Allahım, Mudar tayfasını alçalt və onlara 

Yusufun (dövründə olan) quraqlıq illəri kimi quraqlıq illəri nəsib et!” 

Sonra: “Allahu Əkbər”- deyib səcdə etdi. Bu vaxtlarda Mudar və ətrafda 

yaşayan (tayfalar) Allah Elçisinə  qarşı idilər”. 
 

 - 

28-ci fəsil: Zöhr namazında qunut tutmaq haqda 
 

 - 

 

1075. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisinin  

namazını ən yaxşı bilən mənəm”. Əbu Hureyra Zöhr, İşa və Sübh namaz-

larının axırıncı rukusundan sonra: “Səmi Allahu limən həmidəh”- deyərək 

qunut tutub möminlərə dua etdi, kafirləri isə lənətlədi”. 
 

 - 

29-cu fəsil: Məğrib namazında qunut tutmaq 
 

 - 

 

 

1076. ...əl-Bəra ibn Azib  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  Sübh və Məğrib 

namazlarında qunut tutardı. 
 

 - 

30-cu fəsil: Qunut duasında lənət etmək 
 

 - 

-

                                                      
1 Transkripsiyası: Səmi Alla:hu limən həmidəh, Rabbənə: va ləkəl-həmd! 
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-

 

1077. ...Ənəs  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  bir ay qunut tutdu. Ravi Şubə 

dedi: “O, bəzi kimsələri lənətlədi”. Digər ravi Hişam dedi: “O, ərəb 

tayfalarından olan (bəzi) tayfalara lənət etdi. Sonra bunu rukudan sonra 

etməyi tərk etdi”. Bu, Hişamın sözü idi. Şöbə dedi: “Qatədə Ənəsdən 

rəvayət etdi ki, Peyğəmbər  bir ay qunut tutdu. O, Ril, Zəkvan və Lihyən 

tayfalarına lənət oxudu”. 
  

 - 

31-ci fəsil: Qunutda münafiqlərə lənət etmək 

 

 - 

 

1078. ...Rəvayət edilir ki, Səlim atasının Sübh namazının axırıncı rükətində 

Peyğəmbərin  dikəldikdən sonra belə dediyini eşitmişdir: “Allahım, 

filankəsə və filankəsə lənət et!” İnsanlardan münafiq olanlara bəddua etdi. 

(Bundan sonra) Allah  bu ayəni nazil etdi: “Bu işin sənə aidiyyəti 

yoxdur. Allah ya onların tövbəsini qəbul edər, ya da onlara əzab verər. 

Çünki onlar zalımdırlar” (Ali-İmran, 128)”. 
 

 - 

32-ci fəsil: Qunut tutmağı tərk etmək 
 

 - 

 

 

1079. ...Ənəs  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  bir ay müddətində ərəb 

qəbilələrindən bəzilərinə bəddua edərək qunut tutdu, sonra isə bunu tərk 

etdi. 
 

 - 
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1080. ...Əbu Malik əl-Əşcəi atasının  belə dediyini rəvayət edir: “Mən 

Allah Elçisinin  arxasında namaz qıldım, qunut tutmadı. Əbu Bəkrin 

arxasında namaz qıldım, qunut tutmadı. Ömərin arxasında namaz qıldım, 

qunut tutmadı. Osmanın arxasında namaz qıldım, qunut tutmadı. Əlinin 

arxasında namaz qıldım, o da qunut tutmadı. Sonra dedi: “Oğlum, bu 

bidətdir!” 

 

 - 

33-cü fəsil: Səcdə etmək üçün xırda daşları soyutmaq 

 

 - 

 

1081. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah  demişdir: “Biz Allah 

Elçisi  ilə birlikdə Zöhr namazını qılırdıq. Mən bir ovuc xırda daşları 

götürüb, ovucumda onları soyudardım. Sonra onları o biri ovucuma 

götürüb, səcdə etdikdə alnım olan yerə qoyardım”. 

 

 - 

34-cü fəsil: Səcdəyə getdikdə təkbir etmək 

 

 - 

-- 

 

1082. ...Rəvayət edilir ki, Mutarrif  demişdir: “Mən və İmran ibn Husayn 

Əli ibn Əbu Talibin arxasında namaz qıldıq. O, səcdə etdikdə və başını 

səcdədən qaldırdıqda, təkbir etdi. İkinci rükətdən qalxdıqda, yenə təkbir 

etdi. (Namazını bitirdikdə) İmran mənim əlimdən tutdu və dedi: “Artıq bu 

mənə Muhəmmədin  namazını xatırlatdı”. 

 

 - 
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1083. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Məsud  demişdir: “Allah Elçisi  

hər dəfə (namazda) aşağı əyilib-dikəldikdə təkbir edər, sağına və soluna 

salam verərdi. Əbu Bəkr və Ömər də belə edərdi”. 

   

 - 

35-ci fəsil: Səcdələr necə edilir? 

 

 - 

 

 

1084. ...Rəvayət edilir ki, Həkim  demişdir: “Mən Allah Elçisinə  

rukudan tam qalxdıqdan sonra səcdə etməyə beyət etdim”.1 

 

 - 

36-cı fəsil: Səcdə etmək üçün əlləri qaldırmaq 

 

 - 

 

 

1085. ...Rəvayət edilir ki, Malik ibn əl-Huveyris  Allah Elçisinin  namaz-

da ruku etdikdə, rukudan başını qaldırdıqda, səcdə etdikdə və səcdədən 

başını qaldırdıqda əllərini qulaqlarına qədər qaldırdığını görmüşdür. 

 

 - 

 

1086. ...Eyni hədisdir. 

 

 - 

 

1087. ...Malik ibn əl-Huveyris  rəvayət edir ki, Allahın Peyğəmbəri  

                                                      
1 Alimlər bu hədisi digər mənada belə şərh etmişlər: İslamda sabit olaraq və dindən yapışaraq 

öləcəyimə beyət etdim. 
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namaza başladıqda... - yuxarıdakıları zikr edərək bunları əlavə etdi: “Ruku 

etdikdə, rukudan başını qaldırdıqda, səcdə etdikdə və səcdədən başını 

qaldırdıqda əllərini qulaqlarına qədər qaldırardı”.  
  

 - 

37-ci fəsil: Səcdəyə getdikdə əlləri qaldırmağı tərk etmək 
 

 - 

 

1088. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər  demişdir: “Allah Elçisi  namaza 

başladıqda, ruku etdikdə və rukudan başını qaldırdıqda (təkbir edərək) 

əllərini qaldırardı. Səcdə etdikdə isə bunu etməzdi”. 
 

 - 

38-ci fəsil: Səcdə etdikdə yerə insanın birinci hansı əzası dəyməlidir? 
 

 

 

1089. ...Rəvayət edilir ki, Vail ibn Hucr  demişdir: “Allah Elçisinin  

səcdə edərkən əllərindən qabaq dizlərini yerə qoyduğunu, səcdədən 

qalxarkən də dizlərindən qabaq əllərini yerdən qaldırdığını gördüm”.1 
 

 - 

 

1090. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Sizdən biriniz namazda (səcdə etdikdə) dəvənin oturduğu kimi 

oturur”. 
 

 - 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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1091. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Sizdən biriniz səcdə etdikdə əllərini dizlərindən qabaq yerə 

qoysun və dəvələrin əllərini qoyduğu kimi qoymasın!” 

 

 - 

39-cu fəsil: Səcdədə əlləri üz ilə birlikdə yerə qoymaq 

 

 - 

 

 

1092. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər  Peyğəmbərə  nisbət edərək belə 

buyurdu: “Həqiqətən, əllər də üz kimi səcdə edir. Sizdən biriniz üzünü 

yerə qoyduqda əllərini də qoysun. Üzünü qaldırdıqda, əllərini də qaldır-

sın”. 
 

 - 

40-cı fəsil: Səcdə neçə əza üzərində edilir? 

 

 - 

1093. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Peyğəmbər  saçını və 

paltarını yığmadan yeddi əza üzərində səcdə etməklə əmr olundu”. 

 

 - 

41-ci fəsil: Hansı əzalar üzərinə səcdə etməyin izahı 

 

 - 

 

 

1094. ...Rəvayət edilir ki, Abbas ibn Abdulmuttalib  Allah Elçisinin  belə 

buyurduğunu eşitmişdir: “Bəndə səcdə etdikdə, onun yeddi əzası səcdə 

edir; üzü, ovucları, dizləri və ayaqları”. 



Sunən ən-Nəsəi                                                                                       Tətbiq kitabı 

27 
 

 - 

42-ci fəsil: Alın üzərinə səcdə etmək 

 

 - 

 

 

1095. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri  demişdir: “Allah Elçisi  

səcdə etdiyinə görə alnında və burnunda suyun və palçığın izinin olmasını 

bu gözlərimlə gördüm. Bu da Sübh vaxtı (Ramazan ayının) iyirmi birinci 

gecəsində idi”. 

 

 - 

43-cü fəsil: Burun üzərinə səcdə etmək 

 

 - 

 

1096. ...İbn Abbas  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Mən 

saç və paltarı yığmamaq şərti ilə yeddi əzanı - üz, burun, iki əl, iki diz və 

iki ayağı yerə qoyaraq səcdə etməklə əmr olundum”. 

 

 - 

44-cü fəsil: Əllər ilə səcdə etmək 

 

 - 

1097. ...İbn Abbas  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Mənə 

yeddi əza - alın - əli ilə burnuna da işarə etdi - əllər, dizlər və ayaq barmaq-

larının ucları ilə səcdə etmək əmr edildi”. 
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 - 

45-ci fəsil: Dizlərin üzəri ilə səcdə etmək 

 

 - 

 

 

1098. ...İbn Abbas  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  yeddi əza ilə səcdə 

etməklə əmr olundu. Ona saçlarını və paltarını namazda yığmaq qadağan 

olundu. Səcdə əzaları əllər, dizlər, ayaq barmaqlarının uclarıdır”. Sufyan 

dedi: “Tavusun oğlu bizə belə nəql etdi: “Əllərini alnına və burnuna qoyub 

belə dedi: “Bu, bir sayılır. Hədisin mətni ravi olan Muhəmməd ibn 

Mənsurundur”. 

  

 - 

46-cı fəsil: Ayaqları ilə səcdə etmək 

 

 - 

 

1099. ...Rəvayət edilir ki, Abbas ibn Abdulmuttalib  Allah Elçisinin  belə 

buyurduğunu eşitmişdir: “Bəndə səcdə etdikdə, onunla birlikdə yeddi 

əzası səcdə edir; üzü, ovucları, dizləri və ayaqları”. 

 

 - 

47-ci fəsil: Səcdədə ayaqları dik tutmaq 

 

 - 

 

 

1100. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Bir dəfə gecə vaxtı mən 

otaqda Allah Elçisini  axtardım, onu tapa bilmədim. Sonra onu səcdə 
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halında tapdım. O, ayaqları dikili halda belə deyirdi: “Allahım! Sənin 

qəzəbindən razılığına, cəzandan əfvinə, Səndən Sənə sığınıram! Mən Səni 

layiqincə tərif edə bilmərəm. Sən Özün Özünü tərif etdiyin kimisən!”1 
 

 - 

48-ci fəsil: Səcdədə ayaq barmaqlarını dik tutmaq 
 

 - 

 

1101. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Humeyd əs-Səidi  demişdir: “Peyğəmbər  

səcdə edərək yerə əyildikdə, qollarını yana açaraq qoltuqlarından aralayar 

və ayaq barmaqlarını dik tutardı”.  
 

 - 

49-cu fəsil: Səcdədə əllərin yeri 
 

 - 

 

1102. ...Rəvayət edilir ki, Vail ibn Hucr  demişdir: “Mədinəyə gəldim və 

öz-özümə: “Mütləq Allah Elçisinin  necə namaz qıldığına baxacağam”- 

dedim. O, təkbir edib əllərini qaldırdı və baş barmaqlarını qulaqlarına 

yaxınlaşdırdığını gördüm. Ruku etmək istədikdə, təkbir etdi və əllərini 

qaldırdı. Sonra dikələrək: “Səmi Alla:hu limən həmidəh”- dedi. Sonra 

təkbir edərək səcdə etdi və namaza başladığı halda olduğu kimi əlləri 

qulaqlarının istiqamətində idi”. 
 

 - 

50-ci fəsil: Səcdədə dirsəkləri (yerə dayayıb) uzatmağın qadağan olması 
 

 - 

 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hummə inni: əu:zu birida:kə min səxatik, va bimu'a:fə:tikə min u'qu:bə-

tik, va bikə minkə, lə: uhsi: sənə:ən aleykə əntə kəmə: əsneytə alə: nəfsik! 
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1103. ...Ənəs  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Heç biriniz 

səcdədə dirsəklərini (yerə dayayıb) it kimi uzatmasın”. 

 

 - 

51-ci fəsil: Səcdə etmək qaydası 
 

 - 

 

 

1104. ...Rəvayət edilir ki, Əbu İshaq  demişdir: “əl-Bəra bizə səcdənin 

necə edilməsini vəsf edərək əllərini yerə qoydu, yanını qaldırdı və dedi: 

“Mən Allah Elçisinin  belə etdiyini gördüm”.1 

 

 - 

 

1105. ...əl-Bəra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  namaz qıldıqda qollarını 

qoltuqlarından aralı tutardı. 

 

 - 

1106. ...Abdullah ibn Malik ibn Buheynə  rəvayət edirki, Allah Elçisi  

namaz qıldıqda (səcdə vəziyyətində) qollarını aralayar və onun qoltuq altı 

görünərdi. 

 

 - 

 

1107. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Əgər mən Allah 

Elçisinin  önündə olsaydım, (namazda əllərini çox aralı tutduğu üçün) 

onun qoltuqaltını görərdim”. Hədisin ravisi Əbu Micləz dedi: “Sanki 

namazda olduğunu demək istəmişdi”. 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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 - 

 

1108. ...Ubeydullah ibn Abdullah ibn Əqram atasının  belə dediyini 

rəvayət edir: “Allah Elçisi  ilə birlikdə namaz qıldım. O, səcdə etdikdə, 

onun qoltuqaltını gördüm”. 

 

 - 

52-ci fəsil: Səcdədə qollarıqoltuq altlarından aralı tutmaq 

 

 - 

 

1109. ...Məymunə  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  səcdə etdikdə, qolla-

rını elə aralı tutardı ki, balaca bir quzu onun qoltuqaltından keçmək istəsə 

keçərdi. 

  

 - 

53-cü fəsil: Səcdədə bədəni düz tutmaq 

 

 - 

 

 

1110. ...Ənəs  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Səcdədə 

bədəninizi düz tutun! Sizdən biriniz (səcdədə) əllərini itin uzatdığı kimi 

uzatmasın”. 

 

 - 

54-cü fəsil: Səcdədə qaməti düz tutmaq 

 

 - 

 

 

1111. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Məsud  demişdir: “Allah Elçisi  belə bu-

yurdu: “Rukuda və səcdədə qamətini (onurğasını) düz tutnayanın namazı-

nın əvəzi verilməz”. 
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 - 

55-ci fəsil: Qarğanın yeməyi dimdikləməsi kimi səcdə etməyin qadağan 

olması  

 

 - 

 

1112. ...Abdur-Rahmən ibn Şibl  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  üç şeyi 

qadağan etdi; qarğanın yemi dimdiklədiyi kimi səcdə etmək, (səcdədə) 

əlləri heyvanın əllərini uzatdığı kimi uzatmaq və dəvə özü üçün yer 

tutduğu kimi bir kişinin də namaz qılması üçün (məsciddə) özünə yer 

tutması”. 

 

 - 

56-cı fəsil: Səcdədə olarkən saçları yığmaq 

 

 - 

 

1113. ...İbn Abbas  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Mən 

yeddi əza ilə səcdə etməklə, (bu əsnada) saçları və paltarı yığmamaqla əmr 

olundum”. 

 

 - 

57-ci fəsil: Namazda saçlarını yığanın məsəli 

 

 - 

 

1114. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Abbas  Abdullah ibn əl-

Harisinin saçını arxadan yığılmış şəkildə namaz qıldığını gördü. O, qalxıb 

onun saçının yığılmış hissəsini açdı. (Abdullah ibn əl-Haris) namazı bitir-
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dikdə, İbn Abbasa doğru çevrilib dedi: “Mənim saçımdan sənə nə?!” İbn 

Abbas dedi: “Həqiqətən, mən Allah Elçisinin  belə buyurduğunu eşitmi-

şəm: “(Namazda) saçını bağlayanın məsəli, əllərini arxadan iplə bağlayıb 

namaz qılanın məsəli kimidir”. 
 

 - 

58-ci fəsil: Səcdədə paltarı yığmağın qadağan olması 
 

 - 

 

1115. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Peyğəmbər  yeddi əza 

ilə səcdə etmək, (namazda) saçını və paltarını yığmamaqla əmr olundu”. 
 

 - 

59-cu fəsil: Paltar üzərinə səcdə etmək 
 

 - 

 

1116. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs  demişdir: “Biz Zöhr namazını Allah 

Elçisinin  arxasında qıldıqda, istidən qorunmaq üçün paltarımızın üst 

tərəfinə səcdə edərdik”. 
 

 - 

60-cı fəsil: Səcdəni tam etməyin əmr edilməsi 
 

 - 

 
 

1117. ...Ənəs  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Ruku və 

səcdələri tam edin! Allaha and olsun ki, mən arxa tərəfimdə sizin (necə) 

ruku və səcdə etdiyinizi görürəm”. 
 

 - 

61-ci fəsil: Səcdədə Quran oxumağın qadağan olunması 
 

 - 
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1118. ...Rəvayət edilir ki, Əli ibn Əbu Talib  demişdir: “Sevdiyim (Allah 

Elçisi)  mənə üç şeyi qadağan etdi. Peyğəmbər  bunu mən tək olanda 

şəxsən mənə deməsinə baxmayaraq, hökm ümumidir. Mənə qızıl üzük 

taxmağı, qarışığı ipək olan paltar geyinməyi, səcdə və rukuda Quran 

oxumağı qadağan etdi”. 
 

 - 

 

1119. ...Rəvayət edilir ki, Əli  demişdir: “Allah Elçisi  mənə rukuda və 

səcdədə Quran oxumağı qadağan etdi”. 
 

 - 

62-ci fəsil: Səcdədə dua etdikdə duanı artırmaq 
 

 - 

 
 

1120. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Abbas  demişdir: “Allah Elçisi  

ölümü ilə nəticələnən xəstəlik vaxtı başını örtdüyü örtüyü götürüb dedi: 

“Allahım, mən çatdırdım!” O, bunu üç dəfə təkrar etdi. “Həqiqətən, pey-

ğəmbərlikdən yalnız bəndənin gördüyü və ya ona göstərildiyi saleh yuxu 

qalmışdır. Agah olun ki, mən ruku və səcdədə Quran oxumaqdan qadağan 

olundum. Rukunuzda Rəbbinizi təzim edin, səcdələrinizdə isə dua etmək 

üçün çalışın. Həqiqətən, bu, cavab verilməyə daha layiqdir”. 
 

 - 

63-cü fəsil: Səcdədə dua etmək 
 

 - 
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1121. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Mən gecə xalam 

Məymunə bint əl-Harisin yanında qaldım. Allah Elçisi  də onun yanında 

qalmışdı. Gördüm ki, Allah Elçisi  təbii ehtiyacı üçün qalxdı və su 

tuluğunun yanına getdi. Onun ağzını açıb dəstəmaz aldı. Sonra yatağına 

girib yatdı. Sonra qalxıb su tuluğunun yanına getdi və onun ağzını açıb 

dəstəmaz aldı. Bu, əsl dəstəmaz idi. Sonra o, namaz qılaraq səcdələrdə belə 

deyirdi: “Allahım! Qəlbimə nur saç! Qulağıma nur saç! Gözümə nur saç! 

Ayağımın altından və başımın üstündən nur saç! Sağımdan və solumdan 

nur saç! Önümə və arxama nur saç! Mənim üçün böyük bir nur saç!”1 

Sonra elə yatmışdı ki, xoruldayırdı. Sonra isə Bilal gəldi və onu namaz 

üçün oyatdı”. 
 

 - 

64-cü fəsil: Səcdədə edilən başqa bir dua 
 

 - 

 

1122. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  ruku və səc-

dədə Qurana əməl edərək2 deyərdi: “Sən pak və müqəddəssən, Allahım! 

Ey Rəbbimiz, həmd Sənə məxsusdur! Allahım məni bağışla!”3 
 

 - 

65-ci fəsil: Səcdədə edilən başqa bir dua 

 

 - 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:humməc-al fi: qalbi: nu:ran, vac-al fi: səm'i: nu:ran, vac-al fi: bəsari: 

nu:ran, vac-al min təhti: nu:ran, vac-al min fəvqi: nu:ran, va an yəmi:ni: nu:ran, va an yəsə:ri: 

nu:ran, vac-al əmə:mi: nu:ran, vac-al xalfi: nu:ran, va ə'zim li: nu:ran! 
2 Digər rəvayətdə “Həmd ilə Rəbbini təriflə və Ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O, 

tövbələri qəbul edəndir!” (ən-Nəsr, 3) ayəsi nazil olduqdan sonra Peyğəmbər  yuxarıdakı 

hədisdə qeyd edildiyi kimi rukuda və səcdədə belə deməyə başlamışdır. 
3 Transkripsiyası: Subhə:nəkə Alla:hummə, Rabbənə: va bihəmdikə, Alla:humməğfirli:!  
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1123. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  ruku və 

səcdədə Qurana əməl edərək deyərdi: “Sən pak və müqəddəssən, Allahım! 

Ey Rəbbimiz, həmd Sənə məxsusdur! Allahım məni bağışla!” 

 

 - 

66-cı fəsil: Səcdədə edilən başqa bir dua 

 

 - 

1124. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Gecə vaxtı Allah Elçisini  

yatağında tapmayaraq onu axtarmağa başladım. Onun zövcələrinin 

hansınınsa yanına getdiyini zənn etdim. (Qaranlıqda əlimlə onu axtarakən) 

əlim ona toxundu. O, səcdədə idi və belə deyirdi: “Allahım, mənim 

gizlində və aşkarda olan günahlarımı bağışla!”1 

 

 - 

 

1125. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Gecə vaxtı Allah Elçisini  

yatağında tapmadım və elə zənn etdim ki, zövcələrinin hansınınsa yanına 

gedib. Onu axtarmağa başladım. Gördüm ki, səcdədədir və belə deyir: 

“Rəbbim, mənim gizlində və aşkarda olan günahlarımı bağışla!”2 

 

 - 

67-ci fəsil: Səcdədə edilən başqa bir dua 

 

 - 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:humməğfirli:, mə: əsrartu va mə: ə'ləntu! 
2 Transkripsiyası: Rabbiğfirli:, mə: əsrartu va mə: ə'ləntu! 
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1126. ...Əli  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  səcdədə dua edərək belə 

deyirdi: “Allahım! Sənə səcdə etdim, Sənə təslim oldum, Sənə iman 

gətirdim! Üzüm onu yaradana, ona surət verənə və ona ən gözəl surət 

verənə, onda göz və qulaq açana səcdə etdi. Yaradanların ən gözəli olan 

Allah nə qədər xeyirxahdır!”1 
 

 - 

68-ci fəsil: Səcdədə edilən başqa bir dua 

 

 - 

 

 

1127. ...Cabir ibn Abdullah  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  səcdələrdə 

belə deyirdi: “Allahım! Sənə səcdə etdim, Sənə iman gətirdim, Sənə təslim 

oldum! Sən mənim Rəbbimsən! Üzüm onu yaradana, ona surət verənə, on-

da göz və qulaq açana səcdə etdi. Yaradanların ən gözəli olan Allah nə 

qədər xeyirxahdır!”2 
 

 - 

69-cu fəsil: Səcdədə edilən başqa bir dua 
 

 - -

-

 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hummə ləkə səcədtu va ləkə əsləmtu va bikə ə:məntu, səcədə vachiyə 

lilləzi: xaləqahu, va savvərahu, fə əhsənə su:ratəhu va şəqqa səm'ahu va bəsarahu, 

təbə:rakəlla:hu əhsənul-xa:liqi:n! 
2 Transkripsiyası: Alla:hummə ləkə səcədtu va bikə ə:məntu va ləkə əsləmtu, va əntə Rabbi:, 

səcədə vachiyə lilləzi: xaləqahu, va savvərahu, va şəqqa səm'ahu va bəsarahu, təbə:rakəlla:hu 

əhsənul-xa:liqi:n! 
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1128. ...Muhəmməd ibn Məsləmə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  nafilə 

olan gecə namazını qıldıqda, səcdədə belə deyərdi: “Allahım! Sənə səcdə 

etdim, Sənə iman gətirdim, Sənə təslim oldum! Allahım, Sən mənim 

Rəbbimsən! Üzüm onu yaradana, ona surət verənə, onda göz və qulaq aça-

na səcdə etdi. Yaradanların ən gözəli olan Allah nə qədər xeyirxahdır!”1 
 

 - 

70-ci fəsil: Səcdədə edilən başqa bir dua 

 

 - 

 

1129. ...Aişə  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  gecə vaxtı Quranda (səcdə 

ayəsini) oxuyub səcdə etdikdə belə deyirdi: “Üzüm onu Yaradana, Öz 

qüdrət və gücü ilə onda göz və qulaq açana səcdə etdi!”2 

 

 - 

71-ci fəsil: Səcdədə edilən başqa bir dua 

 

 - 

 

 

1130. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Bir gecə Allah Elçisinin  

yanımda olmadığını hiss etdim. Onun səcdədə, ayaq barmaqları qibləyə 

tərəf yönəldiyi halda belə dediyini eşitdim: “Sənin qəzəbindən razılığına, 

cəzandan əfvinə sığınıram. Səndən Sənə pənah aparıram. Mən Səni 

(layiqincə) tərif edə bilmərəm. Sən Özün Özünü tərif etdiyin kimisən!”3 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hummə ləkə səcədtu va bikə ə:məntu va ləkə əsləmtu, Alla:hummə əntə 

Rabbi:, səcədə vachiyə lilləzi: xaləqahu, va savvərahu, va şəqqa səm'ahu va bəsarahu, 

təbə:rakəlla:hu əhsənul-xa:liqi:n! 
2 Transkripsiyası: Səcədə vachiyə lilləzi: xaləqahu, va şəqqa səm'ahu, va bəsarahu bihəulihi va 

quvvətihi! 
3 Transkripsiyası: Əu:zu birı:dakə min səxatik, va əu:zu bimua:fə:tikə min uqu:bətik, va əu:zu 

bikə minkə, lə: uhsi: sənə:ən aleykə əntə kəmə: əsneytə alə: nəfsik! 
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 - 

72-ci fəsil: Səcdədə edilən başqa bir dua 

 

 - 

 

1131. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Bir gecə Allah Elçisini  

yatağında tapmadım və elə zənn etdim ki, digər qadınlarının yanına gedib. 

Onu axtarıb gördüm ki, ruku və ya səcdədə belə deyir: “Sən pak və 

müqəddəssən! Allahım, həmd Sənə məxsusdur! Səndən başqa ibadətə 

layiq məbud yoxdur!” 1  Aişə dedi: “Atam-anam sənə fəda olsun! Mən 

başqa bir haldayam (yatmışam), sən isə ibadət edirsən”. 

 

 - 

73-cü fəsil: Səcdədə edilən başqa bir dua 

 

 - 

 

 

1132. ...Rəvayət edilir ki, Asim ibn Humeyd  demişdir: “Mən Auf ibn 

Malikin belə dediyini eşitdim: “Mən Peyğəmbərlə  birlikdə gecə 

namazına qalxdım. O, əvvəlcə dişlərini misvakla təmizlədi, sonra dəstə-

maz aldı, daha sonra namaza durdu və əl-Bəqərə surəsini oxumağa baş-

ladı. Mərhəmət ayəsinə çatdıqda, dayanıb mərhəmət dilədi. Əzab ayəsinə 

çatdıqda, dayanıb Allaha sığındı. Sonra ruku edib ayaq üstə qaldığı qədər 

rukuda qaldı. Rukuda belə deyirdi: “Qüdrət, səltənət, böyüklük və əzəmət 

Sahibi pak və müqəddəsdir!” 2  Sonra səcdə edib rukuda qaldığı qədər 

səcdədə də qaldı. Səcdədə belə dedi: “Qüdrət, səltənət, böyüklük və 

                                                      
1 Transkripsiyası: Subhə:nəkə Alla:hummə va bihəmdik, lə: ilə:hə illə: Ənt! 
2 Transkripsiyası: Subhə:nə zil-Cəbəru:ti, val-Mələku:ti, val-Kibriyə:i, val-Azaməti! 
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əzəmət Sahibi pak və müqəddəsdir!” Sonra Ali-İmran surəsini, sonra digər 

surə və digər surə oxudu və onlarda da bunun kimi etdi”. 
 

 - 

74-cü fəsil: Səcdədə edilən başqa bir dua 
 

 - 

 

1133. ...Rəvayət edilir ki, Huzeyfə  demişdir: “Bir gecə Allah Elçisi  ilə 

gecə namazı qıldım. Namazı əl-Bəqərə surəsi ilə başladı və yüz ayə oxudu, 

lakin ruku etməyərək oxumağa davam etdi. Öz-özümə dedim: “Yəqin iki 

rükətdə (“əl-Bəqərə” surəsini) tamamlayacaq”. Sonra yenə davam etdi. 

Yenə öz-özümə dedim: “Yəqin surəni tamamlayacaq, sonra ruku edəcək”. 

Sonra yenə davam etdi və ən-Nisa surəsini oxudu. Sonra Ali-İmran 

surəsini oxudu. Sonra ruku etdi və rukuda belə deyirdi: “Böyük Rəbbim 

pak və müqəddəsdir! Böyük Rəbbim pak və müqəddəsdir! Böyük Rəbbim 

pak və müqəddəsdir!”1 Sonra başını qaldırdı və dedi: “Allah Ona həmd 

edəni eşitdi, Ey Rəbbimiz, həmd Sənə məxsusdur!”2  və qiyamı uzatdı. 

Sonra səcdə etdi, səcdələrini uzatdı və səcdələrdə belə deyirdi: “Ən Uca 

Rəbbim pak və müqəddəsdir! Ən Uca Rəbbim pak və müqəddəsdir! Ən 

Uca Rəbbim pak və müqəddəsdir!”3 Hər dəfə Allahdan  qorxmaq və 

təzim ayələrini oxuduqda, Onu zikr edərdi”. 
 

 - 

75-ci fəsil: Səcdədə edilən başqa bir dua 

 

 - 

                                                      
1 Transkripsiyası: Subhə:nə Rabbiyəl-Azi:m! 
2 Transkripsiyası: Səmi Alla:hu limən həmidəh, Rabbə:nə ləkəl-həmd! 
3 Transkripsiyası: Subhə:nə Rabbiyəl-Ə'lə! 
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1134. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  ruku və 

səcdələrdə belə deyərdi: “Pakdır, müqəddəsdir, mələklərin və Ruhun 

Rəbbidir!”1 

 

 - 

76-cı fəsil: Səcdədə təsbihin sayı 
 

 - 

 

 

1135. ...Rəvayət edilir ki, Səid ibn Cubeyr  demişdir: “Mən Ənəs ibn 

Malikin belə dediyini eşitdim: “Mən Allah Elçisinin  namazına ən çox 

oxşayan bu cavan oğlanın namazı olduğunu gördüm”. O, Ömər ibn 

Abdul-Əzizi qəsd edirdi. Biz də onun namazına baxdıqda, rukusunda və 

səcdəsində on dəfə təsbih etdiyini təxmin etdik”. 

 

 - 

77-ci fəsil: Səcdələrdə zikrləri tərk etməyin icazəli olması 
 

 - 

 

-

-

 

                                                      
1 Transkripsiyası: Subbu:hun, Quddu:sun, Rabbul-mələ:ikəti var-Ru:h! 
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1136. ...Rəvayət edilir ki, Rifəa ibn Rafi  demişdir: “Biz Allah Elçisinin  

ətrafında oturmuşduq. Bir kişi gəlib qibləyə dönərək namaz qıldı. Nama-

zını bitirikdən sonra gəlib Allah Elçisinə  və ətrafında olan insanlara 

salam verdi. Allah Elçisi  ona dedi: “Sənə də (salam olsun). Get, namazını 

yenidən qıl, çünki sən namaz qılmadın”. O gedib namaz qıldı. Allah Elçisi 

 onun namazına diqqət edirdi. Həmin adam namazın harasında səhv 

etdiyini bilmədi. Namazını bitirikdən sonra gəlib Allah Elçisinə  və 

ətrafında olan insanlara salam verdi. Allah Elçisi  ona dedi: “Sənə də 

(salam olsun). Get, namazını yenidən qıl, çünki sən namaz qılmadın”. O 

kişi iki və ya üç dəfə (təkrarən namazını) qıldı, sonra dedi: “Ey Allahın 

Elçisi, mənim namazımda nə naqislik var?” Allah Elçisi  dedi: ”Allahın  

əmr etdiyi kimi gözəl şəkildə dəstəmaz almadıqca, üzünü və əllərini 

dirsəklərinə qədər yumadıqca, başına məsh edib ayaqlarını topuqlarına 

qədər yumadıqca, Allaha  təkbir edib, Ona həmd və səna etmədikcə 

sizdən birinizin namazı tam olmaz”. Hədisin ravisi Həmməm dedi: “Onun 

belə dediyini eşitdim: “Allaha həmd və səna edib, Ona təkbir etsin! 

Qurandan Allahın öyrətdiyindən ona asan olanını oxusun. Sonra təkbir 

etsin və bədən oynaqları rahat olana qədər ruku etsin”. Sonra: “Səmi 

Alla:hu limən həmidəh!1”- deyib dikəlsin və qamətini düz tutsun. Sonra 

təkbir edib səcdə etsin və üzünü səcdədə yerə qoysun. Səcdədə alnı (yerə 

qoyulduğu halda) bədən oynaqları rahat olana qədər qalsın. Sonra təkbir 

edib qalxıb otursun, qamətini düzəltsin və rahat olsun. Sonra təkbir edib 

səcdə etsin və üzünü səcdədə yerə qoysun. Belə etməsə onun namazı tam 

olmaz”. 

 

 - 

78-ci fəsil: Bəndənin Allaha  ən yaxın olan halı 

 

 - 

 

1137. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: 

“Bəndənin Rəbbinə  ən yaxın olduğu halı onun səcdə vəziyyətidir. Odur 

ki, (səcdədə) duaları çoxaldın!” 

                                                      
1 Tərcüməsi: Allah Ona həmd edəni eşitdi! 
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 - 

79-cu fəsil: Səcdələrin fəziləti 

 

 - 

 

 

1138. ...Rabi ibn Kəb əl-Əsləmi  demişdir: “Mən Allah Elçisinə  

dəstəmaz almaq və təbii ehtiyacını ödəmək üçün su gətirərdim. O dedi: 

“Məndən bir şey istə!” Mən dedim: “Mən Cənnətdə səninlə dost olmaq 

istəyirəm”. O dedi: “Başqa bir şey istə!” Mən dedim: ”İstədiyim ancaq 

budur”. O dedi: “Mənə bu işdə çoxlu səcdə etməklə kömək et”. 

 

 - 

80-ci fəsil: Səcdəni Allah  üçün etməyin savabı 

 

 - 

 

 

1139. ...Rəvayət edilir ki, Mə'dən ibn Talhə əl-Yə'muri  demişdir: “Mən 

Allah Elçisinin  azad etdiyi köləsi Səubanla qarşılaşdım və ona dedim: 

“Məni faydalandıracaq və ya Cənnətə salacaq bir əməl göstər”. O, bir 

qədər susdu, sonra mənə tərəf çevrilib dedi: “Sənə səcdə etməyi tövsiyyə 

edirəm, çünki mən Allah Elçisinin  belə buyurduğunu eşitmişəm: 

“Allaha səcdə edən elə bir bəndə yoxdur ki, Allah  bu səcdəyə görə onu 

bir dərəcə yüksəltməsin və onun bir günahını silməsin”. Mə'dən dedi: 

“Sonra mən Əbud-Dərdə ilə rastlaşdım və Səubənə verdiyim sualı ona da 

verdim. O mənə dedi: “Həqiqətən, mən Allah Elçisinin  belə 

buyurduğunu eşitmişəm: “Allaha səcdə edən elə bir bəndə yoxdur ki, 

Allah bu səcdəyə görə onu bir dərəcə yüksəltməsin və onun bir günahını 

silməsin”. 
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 - 

81-ci fəsil: Səcdə yerlərinin (Cəhənnəm odunda yanmaması) 

 

 - 

 

1140. ...Rəvayət edilir ki, Əta ibn Yəzid  demişdir: “Bir dəfə mən Əbu 

Hureyra və Əbu Səidlə birlikdə oturmuşdum. Onlardan biri şəfaət hədisini 

danışdı, digəri isə sakit durmuşdu. O dedi: “Mələklər gəlib şəfaət edəcək-

lər, Allahın elçiləri şəfaət edəcəklər”. Sonra sırat körpüsü haqda danışaraq 

dedi: “Allah Elçisi  belə buyurdu: “Mən sıratı keçmək üçün icazə verilən-

lərin ilki olacam. Allah  yaratdıqları arasında haqq-hesabı bitirdikdən və 

Cəhənnəmdən istədiklərini çıxardıqdan sonra mələklərə və elçilərə şəfaət 

etmələri üçün əmr edəcək. Onlar Cəhənnəmdən əlamətlərlə tanınanları 

çıxaracaqlar. Cəhənnəm odu Adəm övladlarının səcdə yerindən başqa hər 

yerini yeyəcək. Onların üzərinə Cənnətdən olan su töküləcək. Onlar selin 

gətirdiyi toxumların yetişdiyi kimi yerdən bitəcəklər”. 

 

 - 

82-ci fəsil: Bir səcdənin digərinə nisbətən uzun olmasının icazəli olub-

olmaması 

 

 

1141. ...Abdullah ibn Şəddad atasının  belə dediyini rəvayət etmişdir: 

“Bir gün Allah Elçisi  İşa namazının birində Həsən və ya Hüseyni əlində 

tutaraq gəldi. Allah Elçisi önə keçərək uşağı yerə qoydu, sonra namaz 
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üçün təkbir etdi. Namaz qılaraq səcdə etdi və namaz əsnasında bir səcdəni 

uzatdı”. Atam dedi: “Başımı səcdədən qaldırdım və uşağın Allah Elçisinin 

 belində olduğunu və onun da səcdədə qaldığını gördüm. Mən yenidən 

səcdəyə qayıtdım. Allah Elçisi  namazı bitirdikdə, insanlar dedilər: “Ey 

Allahın Elçisi, həqiqətən sən namaz əsnasında səcdənin birini uzatdın, biz 

də nəyinsə baş verdiyini və ya sənə vəhy nazil olduğunu zənn etdik. Allah 

Elçisi  dedi: “Mənə heç nə olmamışdı, lakin nəvəm kürəyimə minmişdi. 

Mən də onu bu oyunundan ayırmaq istəmədim”. 

 

 - 

83-cü fəsil: Səcdələrdən qalxdıqda təkbir etmək 

 

 

 

1142. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah  demişdir: “Allah Elçisi  hər dəfə 

namazda əyildikdə, qalxdıqda, ayaq üstə durduqda və oturduqda təkbir 

edərdi. Sonda sağına və soluna salam verərək: “əs-Sələ:mu aleykum va 

rahmətullah! 1 ”- elə deyərdi ki, onun yanağının ağlığı görünərdi. Əbu 

Bəkrin və Ömərin  də belə etdiyini gördüm”. 

 

 - 

84-cü fəsil: İlk səcdədən qalxdıqda əlləri qaldırmaq 

 

 - 

 

1143. ...Malik ibn əl-Huveyris  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  namaza 

başladıqda, ruku etdikdə, rukudan dikəldikdə və səcdələrdən başını 

qaldırdıqda - hər yerdə - əllərini qaldırardı”. 

 

                                                      
1 Tərcüməsi: Sizə salam olsun və Allahın rəhməti yetişsin! 
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 - 

85-ci fəsil: Səcdələr arasında əlləri qaldırmamaq 

 

 - 

 

1144. ...Səlim atasının  belə dediyini rəvayət etmişdir: “Peyğəmbər  

namaza başladıqda, ruku etdikdə, rukudan sonra (yəni rukudan qalxdıq-

da) əllərini qaldıraraq təkbir edərdi. Səcdələr arasında isə əllərini qaldır-

mazdı”. 

 

 - 

86-cı fəsil: İki səcdə arasında dua etmək  

 

 

 

1145. ...Rəvayət edilir ki, Huzeyfə  Peyğəmbərin  yanına gedib onun 

yanında dayandı. Peyğəmbər  dedi: “Allah Böyükdür! Səltənət, Qüdrət, 

Böyüklük və Əzəmət Sahibi pak və müqəddəsdir!”1 Sonra əl-Bəqərə surə-

sini oxudu. Sonra ruku etdi və rukusu qiyamı qədər oldu. Rukuda dedi: 

“Böyük Rəbbim pak və müqəddəsdir! Böyük Rəbbim pak və müqəddəs-

dir!”2 Başını rukudan qaldırdıqda dedi: “Həmd Allaha məxsusdur! Həmd 

Allaha məxsusdur!”3 Səcdələrdə isə deyirdi: “Ən Uca Rəbim pak və mü-

qəddəsdir! Ən Uca Rəbim pak və müqəddəsdir!”4 Səcdələr arasında isə 

deyirdi: “Rəbbim, məni bağışla! Rəbbim, məni bağışla!”5 

 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hu Əkbər, zul-Mələku:ti val-Cəbəru:ti val-Kibriyə:i val-Azaməti! 
2 Transkripsiyası: Subhə:nə Rabbiyəl-Azi:m! 
3 Transkripsiyası: Li-Rabbiyəl-həmd, li-Rabbiyəl-həmd! 
4 Transkripsiyası: Subhə:nə Rabbiyəl-Ə'lə! 
5 Transkripsiyası: Rabbiğfirli:! 
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 - 

87-ci fəsil: İki səcdə arasında əlləri üz istiqamətində qaldırmaq 

 

 - 

 

1146. ...Rəvayət edilir ki, ən-Nadr ibn Kəsir Əbu Səhl əl-Əzdi  demişdir: 

“Mən Minada1 əl-Xayf məscidində Abdullah ibn Tavusun yanında namaz 

qıldım. O, ilk səcdəni edib başını qaldırdıqda, əllərini üz istiqamətində qal-

dırdı. Mən buna qarşı çıxaraq Vuheyb ibn Xalidə: “Bu, heç kimin etmədiyi 

bir əməli edir”- dedim. Vuheyb ona dedi: “Sən bizim heç birimizin 

etmədiyi bir şeyi edirsən?!” Abdullah ibn Tavus dedi: “Mən atamın belə 

etdiyini gördüm. Atam dedi: “Mən İbn Abbasın belə etdiyini gördüm. 

Abdullah ibn Abbas da belə demişdi: “Mən Allah Elçisinin  belə etdiyini 

görmüşəm”. 
  

 - 

88-ci fəsil: İki səcdə arasında necə oturmaq lazımdır? 

 

 - 

 

1147. ...Rəvayət edilir ki, Məymunə  demişdir: “Allah Elçisi  səcdə 

etdikdə, əllərini qoltuqlarının ağlığı görünənə qədər aralayardı. Oturduq-

da da sol yanı üzərinə oturardı”. 
 

 - 

89-cu fəsil: İki səcdə arasında oturmağın müddəti 
 

 - 

                                                      
1 Mina - Həcc ziyarətinə gedən zəvvarlar Zil-Hiccə ayının 10-dan 12-dək Məkkənin yaxınlığında 

yerləşən “Mina” adlı vadidə qalırlar. Həcc ziyarətinin rükünlərındən olan böyük, orta və kiçik 

cəmərələrə daş atma, eləcə də Qurban bayramına aid əməllər burada yerinə yetirilir. 

https://az.wikipedia.org/wiki/H%C9%99cc
https://az.wikipedia.org/wiki/Zilhicc%C9%99
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1148. ...Rəvayət edilir ki, əl-Bəra  demişdir: “Allah Elçisinin  rukusu, 

səcdəsi rukudan qalxdıqdan sonrakı duruşu və səcdələr arası müddət bir-

birinə yaxın müddət idi”. 

 

 - 

90-cı fəsil: Səcdə etdikdə təkbir etmək haqda 

 

 - 

 

1149. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah  demişdir: “Allah Elçisi  namazda 

hər dəfə əyildikdə, qalxdıqda, ayaq üstə durduqda və oturduqda təkbir 

edərdi. Əbu Bəkr, Ömər və Osman  da belə edərdi”. 

 

 - 

1150. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  namaza 

qalxaraq qiyamda durduqda təkbir edər, sonra ruku etdikdə təkbir edər, 

sonra: “Allah Ona həmd edəni eşitdi”- deyərək belini rukudan qaldırardı. 

Sonra ayaq üstə olduqda deyərdi: “Ey Rəbbimiz, həmd Sənə məxsusdur”. 

Sonra təkbir edərək səcdəyə gedər, sonra təkbir edib (səcdədən qalxaraq) 

başını qaldırar, sonra yenidən təkbir edərək səcdəyə gedər, sonra təkbir 

edərək (səcdədən qalxaraq) başını qaldırardı. Sonra bunları namazı 

bitirənə qədər bütün namazda edərdi. İkinci rükətdə oturduqdan sonra 

qalxanda da təkbir edərdi”. 
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 - 

91-ci fəsil: Səcdələrdən sonra qalxmamış oturmaq 

 

 - 

 

 

1151. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Qiləbə  demişdir: “Əbu Suleyman Malik 

ibn əl-Huveyris bizim məscidə gəldi və dedi: “Mən sizə Allah Elçisinin  

necə namaz qıldığını göstərmək istəyirəm”. O, birinci rükətdə başını son 

səcdədən qaldırdıqdan sonra oturdu”. 
 

 - 

 

1152. ...Rəvayət edilir ki, Malik ibn əl-Huveyris  demişdir: “Mən Allah 

Elçisini  namaz qılarkən gördüm. O, namazın tək rükətində birbaşa 

ayağa qalxmaz, (bir qədər) oturub sonra ayağa qalxardı”. 
 

 - 

92-ci fəsil: Namaz qılarkən yerdən qalxdıqda, əlləri dayayıb qalxmaq 

 

 - 

 

1153. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Qiləbə  demişdir: “Malik ibn əl-Huveyris 

bizim yanımıza gəlib: “Sizə Allah Elçisinin  namazı haqda xəbər verim-

mi?”- dedikdən sonra namaz vaxtı olmayan zaman namaz qıldı. Başını 

birinci rükətin ikinci səcdəsindən qaldırdıqda, tam dikələrək oturdu, sonra 

əllərini yerə dayayıb ayağa qalxdı”.  
 

 - 

93-cü fəsil: Namazın oturuşundan qalxdıqda, dizlərdən qabaq əlləri 

yerdən qaldırmaq 

 

 - 
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1154. ...Rəvayət edilir ki, Vail ibn Hucr  demişdir: “Allah Elçisinin  

səcdə etdikdə, əllərindən qabaq dizlərini qoyduğunu, səcdədən qalxdıqda 

isə dizlərindən qabaq əllərini qaldırdığını görmüşəm”.1 
 

 - 

94-cü fəsil: Səcdədən və təşəhhüddən qalxarkən təkbir etmək 
 

 - 

 

1155. ...Əbu Sələmə  rəvayət edir ki, Əbu Hureyra onlarla namaz 

qıldıqda hər dəfə enib qalxdıqda təkbir edirdi. Bunu bitirdikdən sonra 

dedi: “Allaha and olsun ki, sizin aranızda Allah Elçisinin  namazına ən 

çox oxşar namaz qılan mənəm”. 
 

 - 

 

1156. ...Əbu Sələmə ibn Abdur-Rahmən  rəvayət edir ki, bir dəfə onlar 

Əbu Hureyranın arxasında namaz qıldılar. O, ruku etdikdə təkbir etdi. 

Başını (rukudan) qaldırdıqda dedi: “Allah Ona həmd edəni eşitdi, ey 

Rəbbimiz, həmd sənə məxsusdur!” Sonra səcdə edərək təkbir etdi. Başını 

(səcdədən) qaldırdıqda da təkbir etdi. Sonra birinci rükətdən qalxdıqda 

təkbir etdi. Sonra isə dedi: “Canım Əlində Olana and olsun ki, aranızda 

Allah Elçisinin  namazına ən çox bənzəyən mənim namazımdır. Bu dün-

yadan ayrılana qədər onun namazı belə idi”. 
 

 - 

95-ci fəsil: İlk təşəhhüddə necə oturmaq lazımdır? 
 

 - 

 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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1157. ...Abdullah ibn Abdullah ibn Ömər atasının  belə dediyini 

rəvayət etmişdir: “Sol ayağı büküb sağ ayağı dikərək oturmaq namazın 

sünnələrindəndir”. 
 

 - 

96-cı fəsil: Təşəhhüddə oturduqda ayaq barmaqlarının ucunu qibləyə 

yönəltmək 
 

 - 

 
 

1158. ...Abdullah ibn Abdullah ibn Ömər atasının  belə dediyini 

rəvayət etmişdir: “Sağ ayağı dikili saxlayıb barmaqları qibləyə yönəltmək 

və ağırlığı sol ayağın üzərinə yıxmaq namazın sünnələrindəndir”. 
 

 - 

97-ci fəsil: İlk təşəhhüddə oturduqda əllərin yeri 
 

 - 

 
 

1159. ...Rəvayət edilir ki, Vail ibn Hucr  demişdir: “Mən Allah Elçisinin  

yanına gəldikdə onun namaza başladıqda və ruku etmək istədikdə, əllərini 

çiyinləri səviyyəsində qaldırdığını, ikinci rükətdə oturduqda, sol ayağını 

altına qoyduğunu, sağ ayağını dik tutduğunu, sağ əlini sağ budu üzərinə 

qoyub barmağını dua etmək üçün dik tutduğunu, sol əlini də sol budu 

üzərinə qoyduğunu gördüm”. Vail ibn Hucr davam edərək dedi: “Sonra 

mən başqa vaxt onların yanına gəldikdə (namazda) əllərini geniş olan 

geyimlərinin içində yuxarı qaldırdıqlarını gördüm”. 
  

 - 

98-ci fəsil: Təşəhhüddə hara baxmaq lazımdır? 
 

 - 
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1160. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Ömər  bir kişinin namazda 

xırda daşlarla oynadığını gördü. Namazı bitirdikdə, Abdullah ona dedi: 

“Namazda olduqda xırda daşları oynatma! Həqiqətən, bu, şeytandandır. 

Allah Elçisi  necə edibsə, elə et!” O dedi: “O, necə edib?” Abdullah dedi: 

“Sağ əlini sağ budu üzərinə qoyub sağ əlinin işarə barmağını qibləyə tərəf 

yönəltdi, nəzərini də barmağına və ya o tərəfə yönəltdi”. Sonra Abdullah 

dedi: “Mən Allah Elçisinin  belə etdiyini gördüm”. 

 

 - 

99-cu fəsil: İlk təşəhhüddə barmaqla işarə etmək 

 

 - 

 

1161. ...Abdullah ibn əz-Zubeyr atasının  belə dediyini rəvayət edir: 

“Allah Elçisi  ikinci və ya dördüncü rükətdə oturduqda əllərini dizlərinin 

üzərinə qoyar, sonra barmağı ilə işarə edərdi”. 

  

 - 

100-cü fəsil: İlk təşəhhüd necədir? 

 

 - 

 

 

1162. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah  demişdir: “Allah Elçisi  bizə ikinci 

rükətdə oturduqda, belə deməyi öyrətdi: “Salamlar, dualar və gözəl şeylər 

Allaha aiddir. Ey Peyğəmbər, sənə Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti 

olsun! Bizə və Allahın əməlisaleh qullarına salam olsun! Mən şahidlik 
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edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur və şahidlik 

edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir!”1 

 

 - 

1163. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah  demişdir: “Biz hər iki rükətdə təsbih, 

təkbir və Rəbbimizə təhmid edir və nəyin deyilməli olduğunu bilmirdik. 

Həqiqətən, Muhəmməd  bizə xeyrin əvvəlini də, sonunu da öyrətdi və 

dedi: “Hər ikinci rükətdə oturduqda, belə deyin: “Salamlar, dualar və 

gözəl şeylər Allaha aiddir. Ey Peyğəmbər, sənə Allahın salamı, rəhməti və 

bərəkəti olsun! Bizə və Allahın əməlisaleh qullarına salam olsun! Mən 

şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur və 

şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir!”2 Sizdən biriniz 

xoşuna gələn duanı seçsin və onunla Allaha  dua etsin”. 

 

 - 

 

 

1164. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah  demişdir: “Allah Elçisi  bizə 

namazdakı təşəhhüdlə ehtiyac anında olan təşəhhüdü öyrətdi. Namazda 

olan təşəhhüdə gəldikdə, (o belədir): “Salamlar, dualar və gözəl şeylər 

Allaha aiddir. Ey Peyğəmbər, sənə Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti 

olsun! Bizə və Allahın əməlisaleh qullarına salam olsun! Mən şahidlik 

edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur və şahidlik 

                                                      
1 Transkripsiyası: ət-Təhiyyə:tu lillə:hi vas-saləvə:tu vat-tayyibə:tu, əs-Sələ:mu aleykə əyyu:hən-

nəbiyyu va rahmətulla:hi va bərakə:tuhu, əs-Sələ:mu aleynə: va alə: ibə:d-İllə:his-sa:lihi:n, 

əşhədu ən lə: ilə:hə illəllah, va əşhədu ənnə Muhəmmədən abduhu va rasu:luhu! 
2 Yuxarıdakı təşəhhüdlə eynidir. 
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edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir!” 1 - təşəhhüdün axırına 

kimi”. 

 

 - 

 

 

1165. ...Eyni hədisdir. 

 

 - 

 

1166. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Məsud  demişdir: “Biz Allah Elçisi 

 ilə birlikdə idik və (namazda deyiləcək) heç bir şey bilmirdik. Allah 

Elçisi  bizə dedi: “Hər namazda oturuşda deyin: “Salamlar, dualar və 

gözəl şeylər Allaha aiddir. Ey Peyğəmbər, sənə Allahın salamı, rəhməti və 

bərəkəti olsun! Bizə və Allahın əməlisaleh qullarına salam olsun! Mən 

şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur və 

şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir!”2 

 

 - 

 

 

1167. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah  demişdir: “Biz namazda deyiləcək 

heç bir şey bilmirdik. Allahın Peyğəmbəri  əhatəli sözləri ilə bizi 

öyrədərək dedi: “Belə deyin: “Salamlar, dualar və gözəl şeylər Allaha 

aiddir. Ey Peyğəmbər, sənə Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun! Bizə 

və Allahın əməlisaleh qullarına salam olsun! Mən şahidlik edirəm ki, 

                                                      
1 Yuxarıdakı təşəhhüdlə eynidir. 
2 Yuxarıdakı təşəhhüdlə eynidir. 
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Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur və şahidlik edirəm ki, 

Muhəmməd Onun qulu və elçisidir!” 1  Ravi Alqamə dedi: “Mən İbn 

Məsudun bu kəlmələri bizə Quranı öyrətdiyi kimi öyrətdiyini gördüm”. 

 

 - 

 

1168. ...Rəvayət edilir ki, İbn Məsud  demişdir: “Biz Allah Elçisi  ilə 

namaz qıldıqda, deyirdik: “Allaha salam olsun! Cəbrailə salam olsun! 

Mikailə salam olsun!” Allah Elçisi  belə dedi: “Belə: “Allaha salam 

olsun!”- deməyin. Həqiqətən, Salam Allahın Özüdür. Siz belə deyin: 

“Salamlar, dualar və gözəl şeylər Allaha aiddir. Ey Peyğəmbər, sənə 

Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun! Bizə və Allahın əməlisaleh qul-

larına salam olsun! Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq 

məbud yoxdur və Onun şəriki yoxdur! Şahidlik edirəm ki, Muhəmməd 

Onun qulu və elçisidir!2”3 

 

 - 

 

 

1169. ...Rəvayət edilir ki, İbn Məsud  demişdir: “Biz Allah Elçisi  ilə 

namaz qıldıqda, deyirdik: “Allaha salam olsun! Cəbrailə salam olsun! 

Mikailə salam olsun!” Allah Elçisi  belə dedi: “Belə: “Allaha salam 

olsun!”- deməyin. Həqiqətən, Salam Allahın Özüdür. Siz belə deyin: 

“Salamlar, dualar və gözəl şeylər Allaha aiddir. Ey Peyğəmbər, sənə 

                                                      
1 Yuxarıdakı təşəhhüdlə eynidir. 
2 Transkripsiyası: ət-Təhiyyə:tu lillə:hi vas-saləvə:tu vat-tayyibə:tu, əs-Sələ:mu aleykə əyyu:hən-

nəbiyyu va rahmətulla:hi va bərakə:tuhu, əs-Sələ:mu aleynə: va alə: ibə:d-illə:his-sa:lihi:n, 

əşhədu ən lə: ilə:hə illəllah, vahdəhu lə: şəri:kə ləh va əşhədu ənnə Muhəmmədən abduhu va 

rasu:luhu! 
3 “Onun şəriki yoxdur” əlavəsi səhih deyil. 
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Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun! Bizə və Allahın əməlisaleh qul-

larına salam olsun! Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq 

olan məbud yoxdur və şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və 

elçisidir!”1 

 

 - 

 

 

1170. ...Abdullah  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  təşəhhüddə belə dedi: 

“Salamlar, dualar və gözəl şeylər Allaha aiddir. Ey Peyğəmbər, sənə 

Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun! Bizə və Allahın əməlisaleh qul-

larına salam olsun! Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq 

olan məbud yoxdur və şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və 

elçisidir!”2 

 

 - 

 

1171. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Mə'mər  demişdir: “Mən Abdullahın belə 

dediyini eşitdim: “Allah Elçisi  təşəhhüdü bizə Qurandan bir surə 

öyrətdiyi kimi öyrətdi və (dua edərkən) ovucları öz önündə idi. O dedi: 

“Salamlar, dualar və gözəl şeylər Allaha aiddir. Ey Peyğəmbər, sənə 

Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun! Bizə və Allahın əməlisaleh qul-

larına salam olsun! Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq 

məbud yoxdur və şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisi-

dir!”3 

                                                      
1 Transkripsiyası: ət-Təhiyyə:tu lillə:hi vas-saləvə:tu vat-tayyibə:tu, əs-Sələ:mu aleykə əyyu:hən-

nəbiyyu va rahmətulla:hi va bərakə:tuhu, əs-Sələ:mu aleynə: va alə: ibə:d-illə:his-sa:lihi:n, 

əşhədu ən lə: ilə:hə illəllah, va əşhədu ənnə Muhəmmədən abduhu va rasu:luhu! 
2 Yuxarıdakı təşəhhüdlə eynidir. 
3 Yuxarıdakı təşəhhüdlə eynidir. 
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 - 

101-ci fəsil: Təşəhhüdün başqa bir növü 

 

 - 

 

 

1172. ...Rəvayət edilir ki, əl-Əşari  demişdir: “Allah Elçisi  bizə xütbə 

verdi, sünnəmizi və namazımızı öyrətdi və dedi: “Saflarınızı düz tutun! 

Sonra sizdən biriniz imamlıq etsin. O, təkbir etdikdə, siz də təkbir edin. O: 

“Vələdda:lli:n!1”- dedikdə, siz də “Amin”2- deyin. Allah sizə cavab verər. 

İmam təkbir edib ruku etdikdə, siz də təkbir edib ruku edin. Həqiqətən, 

imam sizdən qabaq ruku edir və sizdən qabaq rukudan qalxır”. Sonra 

Allahın Peyğəmbəri  buyurdu: “Belə-belə edin. O: “Səmi Alla:hu limən 

həmidəh”- dedikdə, siz: “Rabbənə: ləkəl-həmd”- deyin. Allah sizi eşidir. 

Həqiqətən, Allah  Öz Peyğəmbərinin  dili ilə: “Səmi Alla:hu limən 

həmidəh”- dedi. Sonra imam təkbir edib səcdə etdikdə, siz də təkbir edib 

səcdə edin. Həqiqətən, imam sizdən qabaq ruku edir və sizdən qabaq 

rukudan qalxır”. Daha sonra Allahın Peyğəmbəri  buyurdu: “Belə-belə 

edin. O, oturduqda, sizin ilk sözünüz: “Salamlar, gözəl şeylər və dualar 

Allaha aiddir. Ey Peyğəmbər, sənə Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti 

olsun! Bizə və Allahın əməlisaleh qullarına salam olsun! Mən şahidlik 

edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, şahidlik 

edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir!”- olsun”.3 

 

                                                      
1 Tərcüməsi: “Azmışların yoluna yox” (əl-Fatihə, 7). 
2 Amin - Allahım, dualarmızı qəbul et! 
3  Transkripsiyası: ət-Təhiyyə:tut-tayyibə:tus-saləvə:tu lilləh, əs-Sələ:mu aleykə əyyu:hən-

nəbiyyu va rahmətulla:hi va bərakə:tuhu, əs-Sələ:mu aleynə: va alə: ibə:d-İllə:his-sa:lihi:n, 

əşhədu ən lə: ilə:hə illəllah, va əşhədu ənnə Muhəmmədən abduhu va rasu:luhu! 
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 - 

102-ci fəsil: Təşəhhüdün başqa bir növü 
 

 - 

 

1173. ...Hittan ibn Abdullah  rəvayət edir ki, onlar Əbu Musa ilə birlikdə 

namaz qıldıqda, o dedi: “Allah Elçisi  belə buyurdu: “(Namaz qılarkən) 

oturuşda sizin ilk sözünüz bu olsun: “Salamlar, gözəl şeylər və dualar 

Allaha aiddir. Ey Peyğəmbər, sənə Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti 

olsun! Bizə və Allahın əməlisaleh qullarına salam olsun! Mən şahidlik 

edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur və Onun 

şəriki yoxdur! Şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir!”1 
 

 - 

103-cü fəsil: Təşəhhüddün başqa bir növü 
 

 - 

 

 

1174. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Allah Elçisi  bizə 

təşəhhüdü Quranı öyrətdiyi kimi öyrədirdi. O deyirdi: “Mübarək salamlar, 

dualar və gözəl şeylər Allaha aiddir. Ey Peyğəmbər, sənə Allahın salamı, 

rəhməti və bərəkəti olsun! Bizə və Allahın əməlisaleh qullarına salam ol-

sun! Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud 

yoxdur və şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir!”2 

                                                      
1 Transkripsiyası: ət-Təhiyyə:tu lillə:hit-tayyibə:tus-saləvə:tu lilləh, əs-Sələ:mu aleykə əyyu:hən-

nəbiyyu va rahmətulla:hi va bərakə:tuhu, əs-Sələ:mu aleynə: va alə: ibə:d-İllə:his-sa:lihi:n, 

əşhədu ən lə: ilə:hə illəllah, vahdəhu lə: şəri:kə ləh va əşhədu ənnə Muhəmmədən abduhu va 

rasu:luhu! 
2  Transkripsiyası: ət-Təhiyyə:tul-mubə:rakə:tus-saləvə:tut-tayyibə:tu lilləh, sələ:mun aleykə 

əyyu:hən-nəbiyyu va rahmətulla:hi va bərakə:tuhu, sələ:mun aleynə: va alə: ibə:dillə:hissa:li-

hi:n, əşhədu ən lə: ilə:hə illəllah va əşhədu ənnə Muhəmmədən abduhu va rasu:luhu! 
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 - 

104-cü fəsil: Təşəhhüdün başqa bir növü 

 

 - 

 

1175. ...Rəvayət edilir ki, Cabir  demişdir: “Allah Elçisi  bizə təşəhhüdü 

Qurandan bir surə öyrətdiyi kimi öyrətdi. Allahın adı və Allahın yardımı 

ilə salamlar, dualar və gözəl şeylər Allaha aiddir. Ey Peyğəmbər, sənə 

Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun! Bizə və Allahın əməlisaleh qul-

larına salam olsun! Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq 

olan məbud yoxdur və şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və 

elçisidir! Allahdan Cənnəti diləyirəm və Cəhənnəm əzabından Allaha 

sığınıram!1”2 

 

 - 

105-ci fəsil: İlk təşəhhüdü qısa etmək 

 

 - 

 

 

1176. ...Əbu Ubeydə ibn Məsud atasının  belə dediyini rəvayət etmişdir: 

“Allah Elçisi  ilk iki rükətin sonunda sanki qızmar daş üzərində 

otururmuş kimi tez qalxardı”. Mən dedim: “Tez qalxardı?” O dedi: “Bəli, 

(tez qalxardı)”.3 

 

                                                      
1 Transkripsiyası: ət-Təhiyyə:tu lillə:hi vas-saləvə:tu vat-tayyibə:tu, əs-Sələ:mu aleykə əyyu:hən-

nəbiyyu va rahmətulla:hi va bərakə:tuhu, əs-Sələ:mu aleynə: va alə: ibə:d-İllə:his-sa:lihi:n, 

əşhədu ən lə: ilə:hə illəllah, va əşhədu ənnə Muhəmmədən abduhu va rasu:luhu! Əs əlulla:həl-

Cənnətə va əu:zu billə:hi minən-Nə:r! 
2 Hədis zəifdir. 
3 Hədis zəifdir. 
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 - 

106-cı fəsil: İlk təşəhhüdü (səhvən) tərk etmək haqda 

 

 - 

 

1177. ...İbn Buheynə  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  namaz qıldı, ikinci 

rükətdə oturmamış qalxdı və namazına davam etdi. Namazın sonunda 

salam vermədən iki dəfə səcdə etdi, sonra salam verdi. 

 

 - 

 

 

1178. ...İbn Buheynə  rəvayət edir ki, Allahın Peyğəmbəri  (namaz 

qılarkən) iki rükətdən sonra ayağa qalxdı, (camaat onun səhvini bildirmək 

üçün) təsbih etdilər. Peyğəmbər  namaza davam etdi. O, namazını 

bitirdikdə iki dəfə səcdə edib salam verdi. 
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 - 

13. Səhv kitabı 
 

 - 

1-ci fəsil: İkinci rükətdən qalxdıqda təkbir etmək 

 

 - 

 

 

1179. ...Rəvayət edilir ki, Abdur-Rahmən ibn əl-Əsam  demişdir: “Ənəs 

ibn Malikdən namazda təkbir etmək barəsində soruşdular. O dedi: “Ruku 

və səcdə etdikdə, başı səcdədən qaldırdıqda və ikinci rükətdən qalxdıqda 

təkbir edilir”. Huteym dedi: “Sən bunu kimdən əzbərlədin?” O dedi: 

“Peyğəmbər , Əbu Bəkr və Ömərdən”, sonra susdu. Huteym ona dedi: 

“Bəs Osmandan?” O dedi: “Həmçinin Osmandan”. 
 

 - 

 

1180. ...Rəvayət edilir ki, Mutarrif ibn Abdullah  demişdir: “Əli ibn Əbu 

Talib namaz qıldı və hər dəfə əyilib durduqda təkbiri tam edirdi”. İmran 

ibn Husayn dedi: “Bu mənə Allah Elçisinin  namazını xatırlatdı”. 
 

 -  

2-ci fəsil: Axırıncı iki rükət üçün qalxıqda, əllərin qaldırılması  
 

 - 

1181. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Humeyd əs-Səidi  demişdir: “Peyğəmbər  

iki səcdədən qalxdıqda namaza başladıqda etdiyi kimi əllərini çiyinləri 

səviyyəsində qaldıraraq təkbir edərdi”. 
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 -  

3-cü fəsil: İkinci rükətdən qalxdıqda əlləri çiyinlər səviyyəsində qaldıraraq 

təkbir etmək 

 

 - 

  

 

1182. ...İbn Ömər  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  namaza başladıqda, 

ruku etmək istədikdə, başını rukudan qaldırdıqda, eləcə də ikinci rükətdən 

qalxdıqda əllərini çiyinləri səviyyəsində qaldırardı. 

 

 -  

4-cü fəsil: Namazda əlləri qaldırıb Allaha həmd və səna etmək 

 

 - 

 

1183. ...Rəvayət edilir ki, Səhl ibn Səd  demişdir: “Allah Elçisi  Bəni 

Amr və Bəni Auf arasında sülh yaratmaq üçün getmişdi. Bu əsnada artıq 

namazın vaxtı idi. Müəzzin Əbu Bəkrin yanına gəldi və ona insanları cəm 

edib onlara imamlıq etməyi dedi. Sonra Allah Elçisi  gəlib səfləri yararaq 

ilk səfə keçdi. İnsanlar Allah Elçisinin  gəldiyini Əbu Bəkrə bildirmək 

üçün əllərini bir-birinə vurmağa başladılar. Əbu Bəkr namazda heç nəyə 

fikir vermədi. İnsanlar əllərini bir-birinə vurmağı artırdıqda, Əbu Bəkr 

namazda onları nəyinsə narahat etdiyini başa düşdü. Çevrilib Allah 

Elçisini  gördü. Allah Elçisi  ona olduğu yerdə qalıb namazı davam 

etdirməyi işarə etdi. Əbu Bəkr Allah Elçisinin  bu sözünə görə əllərini 
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qaldırıb Allaha həmd və səna etdi. Sonra geriyə çəkildi. Allah Elçisi  önə 

keçdi və insanlara namaz qıldırdı. Namazı bitirdikdən sonra Əbu Bəkrə 

dedi: “Mən sənə işarə etdikdə, insanlar üçün namaz qıldırmağa sənə nə 

mane oldu?” Əbu Bəkr dedi: “İbn Əbu Quhafəyə Allah Elçisinin  önünə 

keçib ona imamlıq etmək yaraşmaz”. Sonra Allah Elçisi  insanlara dedi: 

“Sizə nə olub ki, əllərinizi bir-birinə vurursunuz? Həqiqətən, əlləri bir-

birinə vurmaq qadınlar üçündür”. Sonra da buyurdu: “Sizi (camaat) 

namazında bir şey narahat etdikdə, Allahı təsbih edin (“Subhən-Allah” 

deyin)”. 
 

 -  

5-ci fəsil: Namazda əl ilə salamlaşmaq 

 

 - 

 

1184. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Səmura  demişdir: “Allah Elçisi  

(məscidə birləşik olan evindən) bizim yanımıza çıxdı. Biz də namazda 

əllərimizi qaldırmışdıq. O dedi: “Onlara nə olub ki, əllərini tərpənən at 

quyruqları kimi göyə qaldırıblar?! Namazda sükunətdə olun!” 
 

 - 

 

 

1185. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Səmura  demişdir: “Biz Allahın Pey-

ğəmbərinin  arxasında namaz qılırdıq və namazda əllərimizlə salam-

laşardıq. O dedi: “Onlara nə olub ki, tərpənən at quyruqları kimi əlləri ilə 

namazda salamlaşırlar. Onlardan birinə əllərini budlarının üstünə qoyub 

sonra: “əs-Sələ:mu aleykum, əs-Sələ:mu aleykum” – demək kifayət 

etmirmi?!.  
 

 -  

6-cı fəsil: Namazda işarə edərək salam almaq 
 

 - 
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1186. ...Rəvayət edilir ki, Allah Elçisinin  səhabəsi Suheyb  demişdir: 

“Mən Allah Elçisi  namaz qılarkən yanından keçdim və ona salam 

verdim. O da işarə ilə mənim salamımı aldı. Mənim salamımı almasını 

yalnız barmağı ilə işarə etməsindən bildim”. 

 

 - 

 

 

1187. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər  demişdir: “Peyğəmbər  Qubə 

məscidinə namaz qılmaq üçün gəlmişdi. Bu zaman ora başqa insanlar 

gələr və ona salam verərdilər. Mən onun yanında olan Suheybdən 

soruşdum: “Peyğəmbər  ona verilən salamları necə alırdı?” O dedi: “Əli 

ilə işarə edərdi”. 

 

 - 

 

1188. ...Muhəmməd ibn Əli  rəvayət edir ki, Əmmar ibn Yasir Allah 

Elçisinə  namazda olduğu halda salam vermiş, o da onun salamını 

qaytarmışdı. 

 

 - 

 

1189. ...Rəvayət edilir ki, Cabir  demişdir: “Allah Elçisi  məni bir iş üçün 

göndərmişdi. Sonra mən ona çatdım. O, namaz qılırdı və mən ona salam 

verdim. O, mənim salamımı işarə ilə aldı. Namazı bitirdikdən sonra məni 

çağırıb dedi: “Bir qədər əvvəl mən namaz qıldığım halda sən mənə salam 

verdin”. Həqiqətən, bu vaxt o, üzünü məşriqə tutub (namaz qılırdı)”. 
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 - 

 

1190. ...Rəvayət edilir ki, Cabir  demişdir: “Peyğəmbər  məni bir iş 

dalınca göndərmişdi. (Qayıtdıqda) o, məşriq və ya məğrib tərəfə yönəl-

mişdi. Ona salam verdikdə, əli ilə işarə etdi. Sonra yenə salam verdim. O, 

yenə əli ilə işarə etdi. Mən dönüb getdikdə, məni çağırıb dedi: “Ey Cabir!” 

Camaat da: “Ey Cabir!”- deyərək məni çağırdılar: Mən qayıdıb dedim: “Ey 

Allahın Elçisi, mən sənə salam verdikdə, sən mənim salamımı almadın”. O 

dedi: “(Həmin vaxt) mən namaz qılırdım”. 

 

 - 

7-ci fəsil: Namazda xırda daşlara əl sürtmək  

 

 - 

 

 

1191. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Sizdən biriniz namaza durduqda, səcdə yerində və ya səcdə 

edərkən üzünə yapışan daşlarla məşğul olmasın, çünki Allahın rəhməti 

onunla üzbəüzdür”.1 

 

 -  

8-ci fəsil: Namazda səcdə vaxtı mane olan daşları bir dəfə uzaqlaşdırmağın 

icazəli olması 

 

 - 

 

1192. ...Muayqib  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Əgər 

bunu etmək (namazda səcdə vaxtı mane olan daşları bir dəfə uzaqlaş-

dırmaq) labüddürsə, bunu bir dəfə et”. 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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 -  

9-cu fəsil: Namazda göyə baxmağın qadağan olması 
 

 - 

 

1193. ...Ənəs ibn Malik  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Bu 

camaata nə olur ki, namazda göyə baxırlar?!” Onun bu məsələyə aid sözü 

şiddətləndi və o dedi: “Ya onlar bu işi tərk edəcəklər, ya da onlar kor 

olacaqlar”.  
 

 - 

 

 

1194. ...Rəvayət edilir ki, Ubeydullah ibn Abdullah  Peyğəmbərin  

səhabələrindən bir kişi Allah Elçisinin  belə dediyini eşitmişdir: “Sizdən 

biriniz namazda olarkən gözlərini səmaya qaldırmasın, yoxsa kor olar”. 
 

 -  

10-cu fəsil: Namazda sağa və sola baxmağın qınanması 
 

 - 

 

 

1195. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr  demişdir: “Bəndə namazında üzünü 

başqa tərəfə çevirmədikcə, Allah  ona yönəlmiş olar. Əgər bəndə 

namazında üzünü çevirsə, Allah da Üzünü ondan çevirər”.1 
 

 - 

 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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1196. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Mən Allah Elçisindən  

namazda o yan bu yana baxmaq barəsində soruşdum. O dedi: ”Bu, 

şeytanın namazdan oğurluq etməsidir”. 

 

 - 

 

1197. ...Eyni hədisdir. 

 

 - 

 

1198. ...Eyni hədisdir. 

 

 - 

 

 

1199. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Namazda o yan bu yana 

baxmaq şeytanın namazdan oğurluq etməsidir”. 

 

 -  

11-ci fəsil: Namaz əsnasında ehtiyac olarsa, (boynu çevirmədən) sağa və 

sola çevrilməyin icazəli olması 

 

 - 

 

1200. ...Rəvayət edilir ki, Cabir  demişdir: “Allah Elçisi  xəstələnmişdi. 

Biz onun arxasında namaz qılırdıq. O, (xəstə olduğu üçün) oturduğu halda 

namaz qılırdı. Əbu Bəkr təkbir edər və təkbir etməyini insanlara eşitdi-

rərdi. Allah Elçisi  bizə tərəf çevrildi və bizim ayaq üstə namaz qıldığı-

mızı gördü. O, bizə oturmağımız üçün işarə etdi. Biz də oturduq və onun 

arxasında oturmuş halda namaz qıldıq. Allah Elçisi  salam verib namazı 
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bitirdikdə dedi: “Siz Farsların və Rumluların etdiyi kimi edirdiniz. Onların 

padşahları oturduqları halda onlar ayaq üstə dayanardılar. Belə etməyin! 

Öz imamlarınıza tabe olun. Əgər o, ayaq üstə namaz qılsa, siz də ayaq üstə 

namaz qılın. O, oturaraq namaz qılsa, siz də oturaraq namaz qılın”. 

 

 - 

 

 

1201. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Allah Elçisi  namazda 

sağa və sola tərəf çevrilib baxar, lakin boynunu arxaya tərəf çevirməzdi”. 

 

 - 

12-ci fəsil: Namaz əsnasında ilan və əqrəbin öldürülməsi 

 

 - 

 

 

1202. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  namaz 

əsnasında iki qaranı (ilan və əqrəb) öldürməyi əmr etdi”. 

 

 - 

 

 

1203. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  namaz əsnasında iki 

qaranı (ilan və əqrəb) öldürməyi əmr etdi. 

 

 - 

13-cü fəsil: Namazda kiçik uşaqları qucağa alıb yerə qoymaq 

 

 - 

 

 

1204. ...Qatədə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  qucağında Umamə olduğu 

halda namaz qılar, səcdə etdikdə onu yerə qoyar, ayağa qalxdıqda isə onu 

qucağına götürərdi. 
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 - 

 

 

1205. ...Rəvayət ediir ki, Qatədə  demişdir: “Peyğəmbərin  insanlara 

namaz qıldırdığını və çiynində də Uməmə bint Əbul-Ası tutduğunu gör-

düm. Ruku etdikdə, onu yerə qoydu. Səcdəni bitirdikdə isə yenidən onu 

çiyninə götürdü”. 

 

 - 

14-cü fəsil: Qibləyə doğru az miqdarda addım atmaq 

 

 - 

 

 

1206. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Mən evin qapısının açılma-

sını istədikdə, Allah Elçisi  nafilə namaz qılırdı. Qapı onun qibləsi 

istiqamətində idi. O, sağ və ya sol tərəfdən bir neçə addım atıb qapını açdı, 

sonra da namaza qayıtdı”. 

 

 - 

15-ci fəsil: Namazda əli ələ vurmaq 

 

 - 

 

 

1207. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  buyurdu: “(İmam 

namazda xəta etdikdə) təsbih etmək (“Subhən-Allah” demək) kişilərə, əli 

ələ vurmaq isə qadınlara aiddir”. İbn Musənnənin rəvayətində: “Namaz-

da”- deyilir. 

 

 - 
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1208. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “(İmam namazda xəta etdikdə) təsbih etmək kişilərə, əli ələ vur-

maq isə qadınlara aiddir”. 
 

 - 

16-cı fəsil: Namazda təsbih etmək 

 

 - 

 

 

1209. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “(İmam namazda xəta etdikdə) təsbih etmək kişilərə, əli ələ 

vurmaq isə qadınlara aiddir”. 
 

 - 

 

 

1210. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: 

“(İmam namazda xəta etdikdə) təsbih etmək kişilərə, əli ələ vurmaq isə 

qadınlara aiddir”. 
 

 -  

17-cı fəsil: Namazda öskürmək haqda 

 

 - 

1211. ...Rəvayət edilir ki, Əli  demişdir: “Mənim Allah Elçisinin  yanına 

gəldiyim müəyyən vaxtım var idi. Gəldiyim zaman izn istəyərdim. Əgər 

namazda olardısa, mənə işarə etmək üçün öskürərdi, mən də içəri 

girərdim. Əgər namazda olmazdısa, içəri girməyimə izn verərdi”.1 
 

 - 

                                                      
1 Hədisin isnadı zəifdir.  
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1212. ...Rəvayət edilir ki, Əli  demişdir: “Mən Allah Elçisinin  yanına iki 

vaxtda - gecə və gündüz gələrdim. Onun yanına gecə vaxtı gəldikdə (əgər 

namazda olardısa) işarə etmək üçün öskürərdi”.1 

 

 - 

 

 

1213. ...Abdullah ibn Nucey atasının  belə dediyini rəvayət etmişdir: 

“Əli mənə dedi: “Allah Elçisinin  yanında yaradılmışlardan heç kimdə 

olmayan xüsusi məqamım var idi. Hər səhər onun yanına gedər və: “Sənə 

salam olsun, ey Allahın Peyğəmbəri!”- deyərdim. Əgər öskürərdisə, geri 

qayıdar, öskürməzdisə, onun yanına içəri daxil olardım”.2  

 

 -  

18-ci fəsil: Namazda ağlamaq 

 

 - 

 

 

1214. ...Mutarrif atasının  belə dediyini rəvayət etmişdir: “Mən Peyğəm-

bərin  yanına gəlmişdim. O, namaz qılır və hıçqıraraq ağlayırdı”. 

 

 -  

19-cu fəsil: Namazda İblisi lənətləmək və ondan Allaha sığınmaq 

 

 - 

 

 

                                                      
1 Hədisin isnadı zəifdir. 
2 Hədisin isnadı zəifdir. 
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1215. ...Rəvayət edilir ki, Əbud-Dərdə  demişdir: “Allah Elçisi  ayağa 

qalxıb namaza başladı və biz onun belə dediyini eşitdik: “Səndən Allaha 

sığınıram!” Sonra üç dəfə dedi: “Səni Allahın lənəti ilə lənətləyirəm!”- və 

əlini sanki qarşısındakı bir şeyi götürmək üçün uzatdı. Namazı bitirdikdən 

sonra biz ona dedik: “Ey Allahın Elçisi, bundan qabaq demədiyin şeyləri 

eşitdik və əlini nəyəsə uzatdığını gördük”. O dedi: “Həqiqətən, Allahın 

düşməni İblis oddan bir parça ilə onu üzümə vurmaq üçün gəlmişdi. Mən 

üç dəfə: “Səndən Allaha sığınıram!”- dedim. Sonra dedim: “Səni Allahın 

lənəti ilə lənətləyirəm!” Lakin o, çıxıb getmədi. Sonra onu tutmaq istədim. 

Allaha and olsun, qardaşım Süleymanın duası olmasaydı, onu tutub 

məscidin sütunlarına bağlayardım və Mədinə uşaqları onunla 

oynayaradılar”. 

 

 -  

20-ci fəsil: Namazda danışmaq 

 

 - 

 

 

1216. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  namaz 

qılmaq üçün ayağa qalxdı və biz də onunla birlikdə ayağa qalxdıq. Bir 

bədəvi namazda dedi: “Allahım, mənə və Muhəmmədə rəhm et, bizdən 

başqa heç kimə rəhm etmə!” Allah Elçisi  namazı bitirdikdən sonra 

Allahın  rəhmətini qəsd edərək bədəviyə dedi: “Sən geniş olanı 

daraltdın”. 

 

 - 

 

 

1217. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, bir bədəvi məscidə gəlib iki rükət 

namaz qıldı, sonra da dedi: “Allahım, mənə və Muhəmmədə rəhm et, 

bizdən başqa heç kimə rəhm etmə!” Allah Elçisi  dedi: “Sən geniş olanı 

daraltdın”. 
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 - 

 

 

 

 

1218. ...Rəvayət edilir ki, Muaviyə ibn əl-Həkəm əs-Sələmi  demişdir: “Ey 

Allahın Elçisi! Biz cahiliyyə dövründə yaşayırdıq. Sonra Allah İslamı bizə 

bəxş etdi. Bəzilərimiz düşər-düşməzliyə inanırdıq”. O dedi: “Düşər-düş-

məzlik onların qəlblərinə sızan bir şeydir. Belə şeylər sizi işlərinizdən 

qoymasın”. Mən dedim: “Bizdən bəzilərimiz kahinlərin yanına gedərək 

onların dediklərinə inanırlar”. Allah Elçisi  dedi: “Onların yanına get-

məyin!” Mən dedim: “Bəzilərimiz yerdə xətlər çəkərək falçılıq edirlər”. O 

dedi: “Bəzi peyğəmbərlər də yerdə xətlər çəkirdi. Onların xətt çəkmələri 

peyğəmbərlərinkinə uyğun olsa, o da onlar kimidir”. Mən namazda Allah 

Elçisi  ilə birlikdə idim. Camaatdan bir nəfər asqırdı. Mən: “Allah sənə 

rəhm etsin!” 1 - dedim. Buna görə camaat mənə pis baxdı”. Mən də: 

“Analarınız sizin üçün ağlasın, nə baxırsız?!”- dedim. Bu dəfə hamısı əlləri 

ilə çiyinlərinə vurdular. Məni susdurmaq istədiklərini başa düşdüm və 

susdum. Allah Elçisi  namazını bitirən kimi məni çağırdı. Anam-atam 

ona fəda olsun! Məni nə vurdu, nə danladı, nə də söydü. Nə əvvəl, nə də 

sonralar onun kimi gözəl müəllim görmədim. Mənə belə dedi: “Bizim 

qıldığımız namazda insanlarla söhbət etmək olmaz. Burda təsbih və təkbir 

deyilir, Quran oxunur”. Sonra mən Uhud tərəfdə olan Cəvvaniyyə deyilən 

yerə cariyəmin otardığı qoyunlarımın yanına getdim. Bir də gördüm ki, 

qoyunlarımdan bir qoyunu canavar aparıb. Mən də Adəm övladı olduğum 

                                                      
1 Transkripsiyası: Yərhəmuk-Allah! 



                                                                                                                             

74 
 

üçün təəssüfləndim və cariyəni vurdum. Sonra Allah Elçisinin  yanına 

gələrək vəziyyəti ona xəbər verdim. Allah Elçisi  etdiyim əmələ görə 

məni qınadı. Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi, onu azad edimmi?” Allah 

Elçisi  dedi: “Onu yanıma çağır.” Allah Elçisi  ona dedi: “Allah  har-

dadır?” Cariyə: “Göydə!”- dedi O dedi: “Bəs mən kiməm?” Cariyə: “Sən 

Allahın Elçisisən!”- dedi. Allah Elçisi  dedi: “O, mömin qadındır. Onu 

azad et!” 

 

 - 

 

 

1219. ...Rəvayət edilir ki, Zeyd ibn Ərqam  demişdir: “Allah Elçisinin  

vaxtında bizdən bir kişi namazda öz ehtiyacı olan şeylər haqda danışardı. 

Buna görə də bu ayə: “Namazları və (günortadan sonrakı) orta namazı 

qoruyun və Allah qarşısında mütiliklə durun” (əl-Bəqərə, 238) nazil 

olduqda, biz namazda sükut etməklə əmr olunduq”. 

 

 - 

 

 

1220. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Məsud  demişdir: “Mən Peyğəm-

bərin  yanına gələr, o, namaz qıldığı halda ona salam verirdim. O da 

mənim salamımı alırdı. Bir dəfə mən onun yanına gəldikdə, o, namaz 

qıldığı halda yenə ona salam verdim, lakin mənim salamımı almadı. Na-

mazı bitirdikdə, camaata işarə etdi və dedi: “Həqiqətən, Allah  namazda 

danışmağa deyil, yalnız zikr etməyə icazə verdi. Bu, (yəni namazda 

danışmaq) sizə yaraşmaz. Allahın hüzurunda müti olaraq dayanın!” 

 

 - 
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1221. ...Rəvayət edilir ki, İbn Məsud  demişdir: “Peyğəmbər  namazda 

olduqda, biz ona salam verər və o da salamımızı alardı. Biz Həbəşistana 

gedib gəldikdən sonra ona salam verdik, o isə namazda idi və salamımızı 

almadı. Məni (onun salamımızı almamasına görə) fikir apardı və mən 

oturub onun namazı bitirməsini gözlədim. Namazı bitirdikdən sonra Allah 

Elçisi  buyurdu: “Həqiqətən, Allah  istədiyi bir şeyi əmr edir. Allah 

namazda danışmamağı əmr etdi”. 
 

 - 

21-ci fəsil: Təşəhhüdü unudaraq ikinci rükətdən qalxan nə etməlidir? 

 

 - 

 

 

1222. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Buheynə  demişdir: “Allah Elçisi 

 bizimlə iki rükət namaz qıldı, sonra oturmadan qalxdı. İnsanlar da 

onunla bilikdə qalxdılar. Namazı bitirdikdən sonra biz onun salam vermə-

sini gözləyirdik. O isə təkbir edib salamdan qabaq iki dəfə səcdə etdi, 

sonra salam verdi”. 
 

 - 

 

 

1223. ...Abdullah ibn Buheynə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  namazda 

oturulası yerdə ayağa qalxdı, sonra namazda salam verməmişdən qabaq 

oturdu və iki dəfə səcdə etdi. 
 

 - 

22-ci fəsil: İki rükətdən sonra unudaraq namazı bitirən və danışan nə 

etməlidir? 
 

 - 
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1224. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Peyğəmbər  bizə 

günorta namazlarından birini qıldırdı. Hansı namaz olduğunu unutdum. 

O, bizə iki rükət qıldırdı, sonra da salam verdi. Məscidin bir tərəfində 

yığılmış taxta parçalarına tərəf getdi, sanki qəzəbli halda olaraq əlini 

taxtaya qoydu. İnsanlar tələsik məscidin qapısından çıxıb: “Namaz 

qısaldı”- dedilər. Əbu Bəkr və Ömər bu camaatın arasında idi. Onlar bu 

haqda danışmaqdan çəkindilər. Camaat arasında Zul-Yədeyn adı ilə 

çağırılan uzun əli olan bir kişi dedi: “Ey Allahın Elçisi! Sən unutdun, yoxsa 

namaz qısaldı?” O dedi: “Nə unutdum, nə də namaz qısaldı”. Sonra 

camaatdan soruşdu: “Zul-Yədeyn dediyi kimidirmi?” Onlar: “Bəli!”- 

dedilər. Allah Elçisi  gəlib unutduğu hissəni qıldı, sonra salam verdi. 

Sonra təkbir edib onun kimi və ya ondan bir az uzun səcdə etdi. Sonra 

başını qaldırdı və təkbir etdi. Sonra təkbir edib onun kimi və ya ondan bir 

az uzun səcdə etdi. Sonra başını qaldırdı və təkbir etdi”. 

   

 - 

 

 

1225. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  iki rükətdən sonra 

namazı bitirdi. Zul-Yədeyn ona dedi: “Namaz qısaldı, yoxsa sən unutdun, 

ey Allahın Elçisi?” Allah Elçisi  dedi: “Zul-Yədeyn düz deyirmi?” İnsan-

lar: “Bəli!”- dedilər. Allah Elçisi  qalxıb iki rükət qıldı, sonra salam verdi, 

sonra təkbir edib əvvəl etdiyi kimi və ya ondan uzun səcdə etdi, sonra 

başını qaldırdı. Sonra yenə əvvəl etdiyi kimi və ya ondan uzun səcdə etdi, 

sonra da başını qaldırdı”. 

 

 - 



Sunən ən-Nəsəi                                                                                     Səhv kitabı 

77 
 

 

 

1226. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  bizə Əsr 

namazını qıldırdı. İki rükət qılıb salam verdi. Zul-Yədeyn qalxıb dedi: 

“Namaz qısaldıldı, yoxsa unutdun, ey Allahın Elçisi?” Allah Elçisi : 

“Bunlardan heç biri olmayıb”- dedi. O dedi: “Bunlardan biri baş verdi, ey 

Allahın Elçisi!” Allah Elçisi  insanlara tərəf çevrilib dedi: “Zul-Yədeyn 

düz deyir?” Onlar: “Bəli!”- dedilər. Allah Elçisi  namazdan qalan 

hissələri tamamladı. Sonra oturduğu halda salamdan sonra iki dəfə səcdə 

etdi”. 
 

 - 

 

 

1227. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Zöhr namazını iki 

rükət qıldı və salam verdi. Camaat dedi: “Namaz qısaldı”. Allah Elçisi  

qalxıb iki rükət də namaz qıldı, sonra salam verdi, sonra da iki dəfə səhv 

səcdəsi etdi. 
 

 - 

 

 

1228. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  bir gün namaz qıldı, 

ikinci rükətdə salam verdi, sonra dönüb getdi. Zuş-Şiməleyn ona çatıb 

dedi: “Ey Allahın Elçisi, namaz qısaldı, yoxsa sən unutdun?” O dedi: “Nə 

namaz qısaldı, nə də mən unutdum”. Səhabə dedi: “Əksinə, səni haqq ilə 

Göndərənə and olsun ki, (sən qısaltdın və ya unutdun)”. Allah Elçisi  

dedi: “Zul-Yədeyn düz deyirmi?” İnsanlar: “Bəli!”- dedilər. Allah Elçisi  

də camaatla birlikdə qalan iki rükəti tamamladı. 
 

 - 



                                                                                                                             

78 
 

 

 

1229. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Bir gün Allah Elçisi  

unudaraq iki rükətdən sonra salam verdi. Zuş-Şiməleyn ona dedi: “Namaz 

qısaldı, yoxsa sən unutdun, ey Allahın Elçisi?” Allah Elçisi  dedi: “Zul-

Yədeyn doğru deyirmi? Camaat: “Bəli!”- dedikdə, Allah Elçisi  də qalxıb 

namazı tamaladı”. 

 

 - 

 

 

1230. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  Zöhr və 

ya Əsr namazını qıldırdı, iki rükətdən sonra salam verib bizə tərəf çevrildi. 

Zuş-Şiməleyn ibn Amr ona dedi: “Namaz qısaldı, yoxsa sən unutdun?” 

Peyğəmbər  dedi: “Zul-Yədeyn düz deyir?” Camaat dedi: “O, düz deyir, 

ey Allahın Peyğəmbəri!” Peyğəmbər  də əskik qıldığı iki rükəti tamam-

ladı”. 

 

 - 

 

 

1231. Eyni hədisdir. 

 

 - 

23-cü fəsil: Əbu Hureyranın  səhv səcdəsi haqda olan ixtilafı 

 

 - 
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1232. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  bu günə 

qədər nə salamdan öncə, nə də salamdan sonra səcdə etməmişdir”.1 

 

 - 

 

1233. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Zul-Yədeyn hadisəsi 

vaxtı salamdan sonra iki dəfə səcdə etdi. 

 

 - 

 

 

1234. ...Eyni hədisdir. 

 

 - 

 

 

1235. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  namazda səhv etdik-

də salam verdikdən sonra səcdə etdi. 

 

 - 

 

 

1236. ...İmran ibn Husayn  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  namaz qıldıqda 

səhv etdi və iki dəfə səcdə etdikdən sonra salam verdi. 

 

 - 

 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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1237. ...Rəvayət edilir ki, İmran ibn Husayn  demişdir: “Allah Elçisi  

Əsr namazında üçüncü rükətdən sonra salam verdi və öz evinə daxil oldu. 

əl-Xirbəq adlı bir kişi qalxıb dedi: “Namaz qısaldımı, ey Allah Elçisi?” 

Allah Elçisi  ridasını1 çəkərək qəzəbli halda evindən çıxdı və dedi: “O, 

düz deyirmi?” Camaat da: “Bəli!”- dedi. Allah Elçisi  durub az qıldığı 

rükəti tamamladı, sonra salam verdi, sonra iki dəfə səcdə etdi və sonra da 

salam verdi”. 

 

 - 

24-cü fəsil: Namazında şəkk edənin namazını tamamlaması 

 

 - 

 

 

1238. ...Əbu Səid  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Sizdən 

biriniz namazında şəkk etdikdə, şəkk etdiyi şeyi kənara qoysun və yəqin 

olduğu şeyə əməl etsin. Namazını tamamladığını yəqin etsə, oturduğu 

yerdə iki dəfə səcdə etsin. Əgər namazı beş rükət olsa, etdiyi səcdələr onun 

namazının rükətlərini sanki cütləşdirmiş olar. Əgər dörd rükət olsa, etdiyi 

səcdələr şeytanı alçaldan səcdələr olar”. 

 

 - 

 

 

1239. ...Əbu Səid əl-Xudri  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: 

“Sizdən biriniz üç və ya dörd rükət qıldığını bilmədikdə, qoy bir rükət 

qılsın, sonra oturduğu yerdə iki dəfə səcdə etsin. Əgər beş rükət qılmış-

dısa, bu iki səcdə onun namazının rükətlərinin sayını cütləşdirmiş olar. 

Əgər dörd rükət qılmışdısa, bu iki səcdə şeytanı alçaltmış olar”. 

 

                                                      
1 Rida - qurşaqdan yuxarı bədən əzalarını örtmək üçün çiyinə atılan parça. 
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 - 

25-ci fəsil: Namazda düzgün olanı aydınlaşdırmaq haqda 

 

 - 

 

 

1240. ...Abdullah  bu sözü Peyğəmbərə  isnad edərək demişdir: “Sizdən 

biriniz namazında şəkk-şübhəyə düşsə, qoy hansının düz olmasını aydın-

laşdırsın və onu da tamamlasın. Sonra iki dəfə səcdə etsin”. Mən Allah 

Elçisinin  bundan sonra dediklərini başa düşə bilmədim. 

 

 - 

 

 

1241. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah  demişdir: “Allah Elçisi  belə buyur-

du: “Sizdən biriniz namazında şəkk-şübhəyə düşsə, qoy aydınlaşdırsın. 

Namazı bitirdikdən sonra da iki dəfə səcdə etsin”. 

 

 - 

 

 

1242. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah  demişdir: “Allah Elçisi  namaz qıldı 

və namazında artırdı və ya əskiltdi. Sonra da salam verdi. Biz dedik: “Ey 

Allahın Elçisi, namazda bir dəyişiklik baş veribmi?” O dedi: “Əgər 

namazda bir şey baş versəydi, mən bunu sizə xəbər verərdim, lakin mən 

bəşərəm, sizin unutduğunuz kimi mən də unuduram. Sizdən biriniz 

namazında şəkk etsə, düzgün olanı müəyyənləşdirsin. Sonra namazını 

tamamlasın. Sonra salam verib iki dəfə səcdə etsin”. 

 

 - 
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1243. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah  demişdir: “Allah Elçisi  namaz qıldı 

və namazda artırdı və ya əskiltdi. O, salam verdikdən sonra biz dedik: “Ey 

Allahın Peyğəmbəri, namazda bir dəyişiklik baş veribmi?” O dedi: “Nə baş 

verib ki?” Biz də ona bundan qabaq etdiyini xatırlatdıq. O, ayaqlarını 

bitişdirərək qibləyə tərəf çevrildi və səhv səcdəsi etdi. Sonra bizə tərəf 

çevrilib dedi: “Əgər namazda bir dəyişiklik baş versəydi, mən onu sizə 

mütləq xəbər verərdim”. Sonra dedi: “Həqiqətən, mən bəşərəm, sizin 

unutduğunuz kimi unuduram. Sizdən biriniz namazda şəkk etsə (artırsa 

və ya əskiltsə), hansının daha düzgün olduğunu müəyyənləşdirsin, sonra 

salam verib iki dəfə səhv səcdəsi etsin”. 

 

 - 

 

 

1244. ...Abdullah  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Zöhr namazını qılırdı, 

sonra camaata doğru çevrildi. Camaat ona dedi: “Namazda bir dəyişiklik 

baş verib?” O dedi: “Nə olub ki?” Onlar da Peyğəmbərə  namazda etdiyi 

səhvi bildirdikdə, o, ayaqlarını birləşdirib qibləyə yönəldi, iki dəfə səcdə 

etdi, sonra salam verdi. Sonra da camaata çevrilib dedi: “Həqiqətən, mən 

bəşərəm, sizin unutduğunuz kimi mən də unuduram. Əgər bir şeyi 

unutsam, mənim yadıma salın. Əgər namazda bir dəyişiklik baş versəydi, 

bunu sizə xəbər verərdim. Əgər sizdən biriniz namazında şəkk-şübhəyə 

düşsə, qoy doğruya daha yaxın olana əməl etsin, sonra namazını 

tamamlasın və iki dəfə səcdə etsin”. 
 

 - 
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1245. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah  belə demişdir: “Sizdən biriniz 

namazında şəkk-şübhəyə düşsə, qoy düzgün olanı aydınlaşdırsın, sonra 

da oturduğu yerdə salam verdikdən sonra  iki dəfə səcdə etsin”. 
 

 - 

 

 

1246. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah  demişdir: “Sizdən biriniz (namaz 

qılarkən) şəkk-şübhəyə düşsə və ya nəyin düzgün olmasını bilməsə, qoy 

düzgün olanı aydınlaşdırsın, sonra da iki dəfə səcdə etsin”. 

 

 - 

 

 

1247. ...Rəvayət edilir ki, İbrahim  demişdir: “Səhabələr deyərdilər: 

“Sizdən biriniz (namaz qılarkən) şəkk-şübhəyə düşsə, qoy düzgün olanı 

aydınlaşdırsın, sonra da iki dəfə səcdə etsin”. 

 

 - 

 

1248. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Cəfər  demişdir: “Allah Elçisi  

belə buyurdu: “Kim namazında (artıq və ya əskik hərəkət etməkdə) şəkk-

şübhəyə düşsə, namazda salamdan sonra iki dəfə səcdə etsin”.1 

 

 - 

 

1249. ...Abdullah ibn Cəfər  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Kim namazında şəkk-şübhəyə düşsə, namazda salamdan sonra 

iki dəfə səcdə etsin”.2 

 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
2 Hədis zəifdir. 
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 - 

 

1250. ...Abdullah ibn Cəfər  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyur-

du: “Kim namazında şəkk-şübhəyə düşsə, namazda salamdan sonra iki 

dəfə səcdə etsin”.1 

 

 - 

 

 

1251. ...Abdullah ibn Cəfər  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Kim namazında şəkk-şübhəyə düşsə, salamdan sonra iki dəfə 

səcdə etsin”. Həccac dedi: “Salam verdikdən sonra”. Ravi Ravh dedi: 

“Oturduğu halda”.2 

 

 - 

 

 

1252. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: 

“Həqiqətən, sizdən biriniz namaza durduqda, şeytan onun yanına gəlib 

onun namazını qarışdırmağa çalışır. Beləliklə, namaz qılan neçə rükət 

qıldığını bilmir. Sizdən biriniz bunu gördükdə, oturduğu yerdə iki dəfə 

səcdə etsin”. 

 

 - 

 

 

1253. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Namaz üçün azan verildikdə, şeytan yel buraxaraq qaçıb gedər. 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
2 Hədis zəifdir. 
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İqamə bitdikdə isə qayıdar, adamla qəlbi arasına girər. Adam da namazda 

neçə rükət qıldığını bilməz. Sizdən biriniz belə bir şey gördükdə, qoy iki 

dəfə səcdə etsin”. 

 

 - 

26-cı fəsil: Dördrükətli namazı beş rükət qılan nə etməlidir? 

 

 - 

 

 

1254. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah  demişdir: “Peyğəmbər  Zöhr 

namazını beş rükət qıldı. Ona dedilər: “Namaz artırıldı?” O dedi: “Nə olub 

ki?” Dedilər: “Namazı beş rükət qıldın”. O da (oturduğu yerdə) ayaqlarını 

birləşdirib iki dəfə səcdə etdi”. 

 

 - 

 

 

1255. ...Abdullah  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  Zöhr namazını beş rükət 

qıldı. Camaat ona dedi: “Həqiqətən, sən namazı beş rükət qıldın”. O da 

salam verəndən sonra oturduğu yerdə iki dəfə səcdə etdi. 

 

 - 

 

 

1256. ...Rəvayət edilir ki, İbrahim ibn Suveyd  demişdir: “Alqamə 

namazı beş rükət qıldı. Bu ona bildirildikdə dedi: “Mən namazı beş rükət 

qıldırmamışam!” Mən başımla işarə edərək: “Beş rükət qıldırdın”- dedim. 

O dedi: “Sən də, ey Əura?!” Mən: “Bəli”- dedim. Bundan sonra o, iki dəfə 

səcdə etdi, sonra Abdullahdan rəvayət etdi ki, Peyğəmbər  beş rükət 
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namaz qılmışdı. Camaatdan bəziləri bir-biri ilə pıçıldaşmağa başladı. Pey-

ğəmbərə  dedilər: “Namaz artırıldımı?” O: “Xeyr”- dedi. Bu hadisə ona 

bildirildikdən sonra (oturduğu yerdə) ayaqlarını birləşdirib iki dəfə səhv 

səcdəsi etdi, sonra da dedi: “Həqiqətən, mən bəşərəm, sizin unutduğunuz 

kimi mən də unuduram”. 

 

 - 

 

 

1257. ...Rəvayət edilir ki, Şəbi  demişdir: “Alqamə ibn Qeys namazda 

səhv etdi. Namaz bitdikdən sonra camaat danışmağa başladıqda bunu ona 

bildirdilər. O dedi: “Mən belə etdimmi, ey Əuər?” O: “Bəli”- dedi. Alqamə 

üst-başını düzəltdi və iki dəfə səhv səcdəsi edib dedi: “Allah Elçisi  də 

belə etmişdi”. Hədisin ravisi dedi: “əl-Həkəmin belə dediyini eşitdim: 

“Alqamə beş rükət qılmışdı”. 

 

 - 

 

1258. ...İbrahim  rəvayət edir ki, Alqamə  beş rükət namaz qıldı və 

salam verdi. İbrahim ibn Suveyd dedi: “Ey Əbu Şibl, namazı beş rükət 

qıldın!” O dedi: “Belədirmi, ey Əura?” O, iki dəfə səhv səcdəsi etdi, sonra 

isə dedi: “Allah Elçisi  belə etmişdi”. 

 

 - 

 

 

1259. ...Abdullah  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  dördrükətli namazlardan 

birini beş rükət qıldı. Ona: “Namaz artırıldımı?”- deyildi. O: “Nə olub 

ki?”- dedi. Camaat dedi: “Sən beş rükət qıldın”. Peyğəmbər  buyurdu: 

“Həqiqətən, mən bəşərəm. Sizin unutduğunuz kimi mən də unuduram. 

Siz xatırladığınız kimi mən də xatırlayıram”. Sonra o, iki dəfə səcdə etdi və 

çıxıb getdi. 
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 -  

27-ci fəsil: Namazından bir şey unudanın nə etməsi haqda 
 

 - 

 

 

1260. ...Osmanın  azad etdiyi kölə Muhəmməd ibn Yusuf atası Əbu 

Yusufdan  rəvayət edir ki, Muaviyə onlara namaz qıldırdıqda, oturmaq 

lazım olan yerdə qalxdı. İnsanlar onun səhvini bildirmək üçün “Subhə:n-

Allah” dedilər. O, namazı tamamladıqdan sonra həmin səhvinə görə 

oturduğu halda iki dəfə səcdə etdi. Sonra minbərdə oturaraq dedi: “Mən 

Allah Elçisinin  belə dediyini eşitdim: “Kim namazında bir şey unutsa, 

bu iki səcdə kimi səcdə etsin”.1 
 

 -  

28-ci fəsil: Səhv səcdəsi üçün təkbir etmək 

 

 - 

 

 

1261. ...Abdullah ibn Buheynə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Zöhr 

namazının ikinci rükətində oturmadan ayağa qalxdı. Namazı bitirdikdən 

sonra iki dəfə səhv səcdəsi etdi və oturduğu halda salam verməzdən qabaq 

hər dəfə səcdə etdikdə təkbir etdi. Onun unutduğu şeyə görə insanlar 

onunla birlikdə səcdə etdilər. 
 

 - 

29-cu fəsil: Namazın sonuncu rükətində oturuş qaydası 
 

 - 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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1262. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Humeyd əs-Səidi  demişdir: “Peyğəmbər  

namazın son rükətində oturduqda sol ayağını yan tərəfə çəkib üzərində 

oturar, yanı üzərində tavarruk 1  deyilən formada oturar, sonra salam 

verərdi”. 
 

 - 

 

 

1263. ...Rəvayət edilir ki, Vail ibn Hucr  demişdir: “Mən Allah Elçisinin  

namaza başladıqda, ruku etdikdə və başını rukudan qaldırdıqda əllərini 

qaldırdığını gördüm. Oturduqda sol ayağını yayar, sağ ayağını isə dik 

qoyardı. Sol əlini sol budunun üzərinə, sağ əlini sağ budunun üzərinə 

qoyar, orta və baş barmağını birləşdirər, (şəhadət barmağı ilə) işarə 

edərdi”. 
 

 -  

30-cu fəsil: Təşəhhüd üçün oturduqda qolların yeri 
 

 - 

 

 

1264. ...Rəvayət edilir ki, Vail ibn Hucr  Peyğəmbərin  namazda sol 

ayağının üzərinə oturduğunu, dirsəklərini budlarının üzərinə qoyduğunu 

və şəhadət barmağı ilə işarə edərək dua etdiyini görmüşdür. 
 

 -  

31-ci fəsil: Namaz qıldıqda dirsəklərin yeri 
 

 - 

                                                      
1 Tavarruk – üç və dörd rükətli vacib namazların son rükətlərindəki təşəhhüd oturuşunda sağ 

ayağı dik tutaraq ayaq barmaqlarını qıbləyə yönəltmək, sol ayağı sağ ayağın baldırının altına 

salaraq yanı yerə qoymaqdır. 
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1265. ...Rəvayət edilir ki, Vail ibn Hucr  demişdir: “Mən dedim: “Allah 

Elçisinin  necə namaz qılacağına baxacam!” Allah Elçisi  durub qibləyə 

tərəf yönəldi, qulaqlarına çatana qədər əllərini qaldırdı. Sonra sağ əli ilə sol 

əlini qapadı. Ruku etmək istədikdə əllərini əvvəlki kimi qaldırdı. Rukuda 

əllərini dizlərinə qoydu. Başını rukudan qaldırdıqda əllərini əvvəlki kimi 

qaldırdı. Səcdə etdikdə əllərini başına yaxın qoydu. Sonra sol ayağını 

altına qoyub üstündə oturdu. Sol əlini sol budunun üzərinə, sağ əlini də 

sağ budunun üzərinə qoydu, sonra iki barmağını halqa şəklində birləş-

dirdi. Mən onun belə etdiyini gördüm”. Bişr işarə etdi ki, Vail sağ əlinin 

şəhadət barmağını (düz) tutaraq baş və orta barmaqlarını halqa şəklində 

etdi”. 

 

 -  

32-ci fəsil: Təşəhhüddə ovucların yeri  

 

 - 

 

 

1266. Rəvayət edilir ki, Əli ibn Abdur-Rahmən  demişdir: “İbn Ömərin 

yanında namaz qılırdım və namazda daşları qurdalayırdım. İbn Ömər 

dedi: “Namazda daşları qurdalama! Həqiqətən, namazda daşları qurdala-

maq şeytandandır. Mənim Allah Elçisini  namazda gördüyüm kimi et!” 

Mən dedim: “Allah Elçisini  namazda necə görmüsən?” O: “Bu cür”- 

dedi və oturduqda sağ ayağını dik tutdu, sol ayağını yaydı. Sağ əlini sağ 

budu üzərinə, sol əlini də sol budu üzərinə qoydu. Şəhadət barmağı ilə də 

işarə etdi”. 
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 -  

33-cü fəsil: Təşəhhüddə şəhadət barmağından başqa digər barmaqları 

yummaq 
 

 - 

 

 

1267. ...Rəvayət edilir ki, Əli ibn Abdur-Rahmən  demişdir: “İbn Ömər 

mənim namazda daşlarla oynadığımı gördü. Namazı bitirdikdən sonra 

bunu mənə qadağan etdi və dedi: “Allah Elçisinin  etdiyi kimi et”. Mən 

dedim: “Allah Elçisi  necə edərdi?” O dedi: “Allah Elçisi  namazda otur-

duqda (təşəhhüddə) sağ ovcunu sağ budunun üzərinə qoyar, barmaqlarını 

yumar və şəhadət barmağı ilə işarə edərdi. Sol əlinin ovcunu isə sol 

budunun üzərinə qoyardı”. 
 

 -  

34-cü fəsil: Sağ əlin iki barmağını - orta və baş barmaqları bağlamaq 
 

 - 

 

 

1268. ...Rəvayət edilir ki, Vail ibn Hucr  demişdir: “Mən öz-özümə 

dedim: “Mən mütləq Allah Elçisinin  namazı necə qıldığına baxacağam”. 

Ona baxdım. O oturdu və sol ayağını altına qoydu, sol biləyini də sol 

dizinin və budunun üzərinə qoydu. Sağ dirsəyini sağ budunun üzərinə 

qoydu. Sonra barmaqlarının ikisini halqa şəklində bağladı və barmağını 

hərəkət etdirərək dua etdi”. 
 

 -  

35-ci fəsil: Sağ əli dizin üzərinə qoymaq 
 

 - 
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1269. ...İbn Ömər  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  namazda oturduqda 

əlini dizinin üzərinə qoyar, baş barmaqdan sonra gələn (şəhadət) barmağı 

qaldırar və dua edərdi. Sol əlini isə dizinin üzərinə qoyardı. 
 

 - 

 

 

1270. ...Abdullah ibn əz-Zubeyr  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  

namazda dua etdikdə barmağı ilə işarə edər, lakin tərpətməzdi. İbn Cureyc 

deyir ki, Amr əlavə edib dedi: “Mənə Amir ibn Abdullah ibn əz-Zubeyr 

atasından rəvayət etdi ki, Peyğəmbərin  bu cür dua etdiyini və sol əlini 

sol ayağının üzərində sərbəst halda qoyduğunu görmüşdür”.1 
 

 -  

36-cı fəsil: Təşəhhüddə barmaqla işarə etmək 

 

 - 

 

 

1271. ...Malik ibn Numeyr əl-Xuzəi atasının  belə dediyini rəvayət etmiş-

dir: “Allah Elçisinin  namazda sağ əlini sağ budunun üzərinə qoyaraq 

barmağı ilə işarə etdiyini gördüm”. 
 

 -  

37-ci fəsil: Təşəhhüddə iki barmaqla işarə etməyin qadağan olması 
 

 - 

 

 

1272. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, bir kişi təşəhhüddə iki barmağı ilə 

işarə edərək dua etdi. Allah Elçisi  ona buyurdu: “Biri ilə, biri ilə!” 

                                                      
1 “Lakin tərpətməzdi” hissəsi səhih deyil. 
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 - 

 

 

1273. ...Rəvayət edilir ki, Səd  demişdir: “Allah Elçisi  məni təşəhhüddə 

ikən iki barmaqla dua edərkən gördü və: “Biri ilə, biri ilə!”- deyərək 

şəhadət barmağına işarə etdi”. 

 

 -  

38-ci fəsil: Təşəhhüddə işarə barmağını əyərək işarə etmək 

 

 - 

--

 

 

1274. ...Rəvayət edilir ki, Bəsrədən olan Malik ibn Numeyr əl-Xuzəinin 

atası  Allah Elçisinin  namazda oturduğunu, sağ dirsəyini sağ budunun 

üzərinə qoyaraq işarə barmağını qaldırdığını və əyərək dua etdiyini 

görmüşdür.1 

 

 -  

39-cu fəsil: Təşəhhüddə şəhadət barmağı ilə işarə edib tərpətdikdə gözlərin 

baxdığı yer  

 

 - 

 

 

1275. ...Amir ibn Abdullah ibn əz-Zubeyr atasından  rəvayət edir ki, 

Allah Elçisi  təşəhhüdə oturduqda sol ovucunu sol budunun üzərinə 

qoyar və şəhadət barmağı ilə işarə edib gözlərini ondan (barmağından) 

ayırmazdı. 

                                                      
1 “Əyərək” əlavəsi səhih deyil. 
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 -  

40-cı fəsil: Namazda dua vaxtı yuxarı baxmağın qadağan olması 

 

 - 

 

 

1276. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Top-

lum ya namazda dua etdikdə yuxarı baxmaqdan əl çəkəcək, ya da onların 

gözləri çıxacaq”. 

 

 -  

41-ci fəsil: Təşəhhüddə nə deyilir? 

 

 - 

 

 

1277. ...Rəvayət edilir ki, İbn Məsud  demişdir: “Biz namazda təşəhhüd 

bizə öyrədilməmişdən qabaq: “Allaha salam olsun! Cəbrailə və Mikailə 

salam olsun!”- deyirdik. Bunu eşitdikdə Allah Elçisi  buyurdu: “Belə 

deməyin! Həqiqətən, Allah  Özü əs-Sələmdir. Belə deyin: “Salamlar, 

dualar və gözəl şeylər Allaha aiddir. Ey Peyğəmbər, sənə Allahın salamı, 

rəhməti və bərəkəti olsun! Bizə və Allahın əməlisaleh qullarına salam ol-

sun! Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud 

yoxdur və şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir!”1 

                                                      
1 Transkripsiyası: ət-Təhiyyə:tu lillə:hi, vas-saləva:tu, vat-tayyibə:tu, əs-sələ:mu aleykə əyyu:-

hən-nəbiyyu va rahmətulla:hi va bərakə:tuhu, əs-sələ:mu aleynə: va alə: ibə:dillə:his-sa:lihi:n. 

Əşhədu ən lə: ilə:hə illəllah va əşhədu ənnə Muhəmmədən abduhu va rasu:luhu! 
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 -  

42-ci fəsil: Təşəhhüdün öyrədilməsi Quran surəsinin öyrədilməsi kimi 

olmuşdur 

 

 - 

 

 

1278. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Allah Elçisi  təşəh-

hüdü Qurandan bir surəni öyrətdiyi kimi öyrətmişdir”. 

 

 -  

43-ci fəsil: Təşəhhüdün necəliyi 

 

 - 

 

 

1279. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Həqiqətən, Allah  Özü əs-Sələmdir. Sizdən biriniz təşəhhüdə 

oturduqda desin: “Salamlar, dualar və gözəl şeylər Allaha aiddir. Ey 

Peyğəmbər, sənə Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun! Bizə və Allahın 

əməlisaleh qullarına salam olsun! Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa 

ibadətə layiq olan məbud yoxdur və şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun 

qulu və elçisidir!1 Bundan sonra istədiyi kəlamı (duanı) seçib desin”. 

 

 -  

44-cü fəsil: Təşəhhüddə oxunacaq başqa bir dua 

 

 - 

                                                      
1 Yuxarıdakı təşəhhüdlə eynidir. 
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1280. ...Rəvayət edilir ki, əl-Əşari  demişdir: “Allah Elçisi  bizə xütbə 

dedi, sünnəni və namazı öyrətdi. O dedi: “Namaza durduqda, saflarınızı 

düz tutun. Sonra sizdən biriniz namazda imamlıq etsin. İmam təkbir 

etdikdə, siz də təkbir edin. O: “Vələdda:lli:n!1”- dedikdə, siz: “Amin”- 

deyin. Allah sizə cavab verər. Sonra təkbir edib ruku etdikdə, siz də təkbir 

edib ruku edin. Həqiqətən, imam sizdən qabaq ruku edir və sizdən qabaq 

rukudan qalxır”. Allahın Peyğəmbəri  dedi: “Siz də belə edin!” İmam: 

“Səmi Alla:hu limən həmidəh - (Allah Ona həmd edəni eşitdi)” dedikdə, 

siz deyin: “Alla:hummə, Rabbənə: ləkəl-həmd!”2 Həqiqətən, Allah  Öz 

Peyğəmbərinin  dili ilə: “Allah Ona həmd edəni eşitdi” demişdir. Sonra 

imam təkbir edib səcdə etdikdə, siz də təkbir edib səcdə edin. İmam sizdən 

qabaq səcdə edir və sizdən qabaq səcdədən qalxır”. Allahın Peyğəmbəri  

dedi: “Siz də belə edin! Təşəhhüdə oturduqda sizin ilk sözünüz belə olsun: 

“Salamlar, gözəl şeylər və dualar Allaha aiddir. Ey Peyğəmbər, sənə 

Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun! Bizə və Allahın əməlisaleh qul-

larına salam olsun! Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq 

olan məbud yoxdur və şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və 

elçisidir!”3 

 

 -  

45-ci fəsil: Təşəhhüddə oxunacaq başqa bir dua 

 

 - 

                                                      
1 Tərcüməsi: “...azmışların yoluna yox!” (əl-Fatihə, 7) 
2 Tərcüməsi: Allahım, ey Rəbbimiz, Sənə həmd olsun! 
3 Transkripsiyası: ət-Təhiyyə:tut-tayyibə:tus-saləvə:tu lilləh, əs-sələ:mu aleykə əyyu:hən-nəbiy-

yu va rahmətulla:hi va bərakə:tuhu, əs-sələ:mu aleynə: va alə: ibə:dillə:his-sa:lihi:n. Əşhədu ən 

lə: ilə:hə illəllah va əşhədu ənnə Muhəmmədən abduhu va rasu:luhu! 
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1281. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah  demişdir: “Allah Elçisi  

bizə təşəhhüdü Qurandan bir surə öyrətdiyi kimi öyrətdi. Allahın adı ilə, 

Allah üçün! “Salamlar, dualar və gözəl şeylər Allaha aiddir. Ey 

Peyğəmbər, sənə Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun! Bizə və Allahın 

əməlisaleh qullarına salam olsun! Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa 

ibadətə layiq olan məbud yoxdur və Muhəmməd Onun qulu və elçisidir! 

Allahdan Cənnəti diləyirəm və Cəhənnəm əzabından Allaha sığınıram!”1 

 

 -  

46-cı fəsil: Peyğəmbərə  deyilən salavat haqda 

 

 - 

 

 

1282. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah  demişdir: “Allah Elçisi  belə buyur-

du: “Allahın yer üzündə səyyah mələkləri var. Onlar mənə ümmətimin 

göndərdiyi salamı (salavatı) çatdırırlar”. 

 

 -  

47-ci fəsil: Peyğəmbərə  salavat deməyin fəziləti 

 

 - 

 

 

1283. ...Abdullah ibn Əbu Talhə atasından  rəvayət edir ki, bir gün Allah 

Elçisi  üzündə sevinc əlaməti olaraq gəldi. Biz ona dedik: “Biz sənin 

üzündə sevinc görürük”. O dedi: “Həqiqətən, bir mələk yanıma gəlib belə 

dedi: “Ey Muhəmməd, sənin Rəbbin buyurur: “Sənə bir dəfə salavat deyən 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 



Sunən ən-Nəsəi                                                                                     Səhv kitabı 

97 
 

hər bir kəsə Mənim on dəfə xeyir-dua etməyim, sənə bir dəfə salam deyənə 

Mənim on dəfə salam deməyim səni məmnun edərmi?!” 

 

 -  

48-ci fəsil: Namazda Allahı tərif etmək və Peyğəmbərə  salavat demək 

 

 - 

 

 

1284. ...Rəvayət edilir ki, Fədalə ibn Ubeyd  demişdir: “Allah Elçisi  bir 

kişinin namazda dua edərkən Allahı tərifləmədiyini və Peyğəmbərə  

salavat demədiyini eşitdi. Allah Elçisi  dedi: “Ey namaz qılan, tələsdin”. 

Sonra onlara (Allahı tərif etməyi və salavatı) öyrətdi. Daha sonra Allah 

Elçisi  bir kişinin namazda Allahı tərifləyib həmd etdiyini və Peyğəmbərə 

 də salavat dediyini eşitdi. Allah Elçisi  dedi: “Dua et, sənə cavab 

verilsin! İstə, sənə verilsin!” 

 

 -  

49-cu fəsil: Peyğəmbərə  salavat deməyin əmr edilməsi 

 

 - 

--

 

 

1285. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Məsud əl-Ənsari  demişdir: “Biz Səd ibn 

Ubadənin məclisində oturarkən Allah Elçisi  yanımıza gəldi. Bəşir ibn 

Səd ona dedi: “Allah  bizə sənə salavat deməyimizi əmr etdi, ey Allahın 

Elçisi! Bəs sənə salavatı necə deyək?” Allah Elçisi  susdu və biz də ona 

sual verməməsini təmənna etdik. Sonra o dedi: ”Deyin: “Allahım! 
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İbrahimin ailəsinə xeyir-dua verdiyin kimi, Muhəmmədə və Muhəmmədin 

ailəsinə də xeyir-dua ver! İbrahimin ailəsinə bərəkət verdiyin kimi, 

Muhəmmədə və Muhəmmədin ailəsinə də bərəkət ver! Şübhəsiz ki, Sən 

tərifəlayiqsən, şan-şöhrətlisən!”1 Salam da bildiyiniz kimidir”. 

 

 -  

50-ci fəsil: Peyğəmbərə  salavat necə deyilir? 

 

 - 

 

 

1286. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Məsud əl-Ənsari  demişdir: “Peyğəmbərə 

 belə deyildi: “Biz sənə salavat və salam deməklə əmr olunduq. O ki 

qaldı salama, biz artıq onu bilirik. Bəs sənə salavatı necə deyək?” O dedi: 

“Deyin: “Allahım! İbrahimin ailəsinə xeyir-dua verdiyin kimi, Muhəm-

mədə də xeyir-dua ver! Allahım! İbrahimin ailəsinə bərəkət verdiyin kimi, 

Muhəmmədə də bərəkət ver!”2 

 

 -  

51-ci fəsil: Salavatın başqa bir növü 

 

 - 

 

 

 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hummə salli alə: Muhəmmədin va alə: ə:li Muhəmməd, kəmə salleytə 

alə: ə:li İbra:hi:m! Va bə:rik alə: Muhəmmədin va alə: ə:li Muhəmməd, kəmə bə:raktə alə: ə:li 

İbra:hi:m, fil-a:ləmi:n innəkə həmi:dun məci:d! 
2  Transkripsiyası: Alla:hummə salli alə: Muhəmmədin kəmə: salleytə alə: ə:li İbra:hi:m! 

Alla:hummə  bə:rik alə: Muhəmmədin, kəmə: bə:raktə alə: ə:li İbra:hi:m! 
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1287. ...Rəvayət edilir ki, Kəb ibn Ucra  demişdir: “Biz dedik: “Ey Allahın 

Elçisi, sənə salam deməyi artıq bilirik. Bəs sənə salavatı necə deyək?” O 

dedi: “Deyin: “Allahım! İbrahimin ailəsinə xeyir-dua verdiyin kimi 

Muhəmmədə və Muhəmmədin ailəsinə də xeyir-dua ver! Şübhəsiz ki, Sən 

tərifəlayiqsən, şan-şöhrətlisən! Allahım! İbrahimin ailəsinə bərəkət verdi-

yin kimi Muhəmmədə və Muhəmmədin ailəsinə də bərəkət ver! Şübhəsiz 

ki, Sən tərifəlayiqsən, şan-şöhrətlisən!” İbn Əbu Leyla dedi: “Biz də deyirik 

ki, onlarla bərabər bizim də üzərimizə (dualar olsun)”. Əbu Abdur-

Rahmən dedi: “O, bunu bizə öz kitabından danışdı və bu, səhvdir”.1 
 

 - 

 

 

1288. ...Rəvayət edilir ki, Kəb ibn Ucra  demişdir: “Ey Allahın Elçisi, sənə 

salam verməyi bildik, bəs sənə salavat necə olur?” O dedi: “Deyin: 

“Allahım! İbrahimə və İbrahimin ailəsinə xeyir-dua verdiyin kimi 

Muhəmmədə və Muhəmmədin ailəsinə də xeyir-dua ver! Şübhəsiz ki, Sən 

tərifəlayiqsən, şan-şöhrətlisən! İbrahimə və İbrahimin ailəsinə bərəkət 

verdiyin kimi Muhəmmədə və Muhəmmədin ailəsinə də bərəkət ver! 

Şübhəsiz ki, Sən tərifəlayiqsən, şan-şöhrətlisən!”2 
 

 - 

 

 

1289. ...Rəvayət edilir ki, İbn Əbu Leyla  demişdir: “Kəb ibn Ucra mənə 

belə dedi: “Sənə bir hədiyyə edimmi?” (Sonra bu hədisi danışdı): “Biz 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hummə salli alə: Muhəmmədin va alə: ə:li Muhəmməd, kəmə salleytə 

alə: ə:li İbra:hi:m, innəkə həmi:dun məci:d! Alla:hummə bə:rik alə: Muhəmmədin va alə: ə:li 

Muhəmməd, kəmə bə:raktə alə: ə:li İbra:hi:m, innəkə həmi:dun məci:d! 
2 Alla:hummə salli alə: Muhəmmədin va alə: ə:li Muhəmməd, kəmə: salleytə alə: İbra:hi:mə va 

ə:li İbra:hi:m, innəkə həmi:dun məci:d! Va bə:rik alə: Muhəmmədin va alə: ə:li Muhəmməd, 

kəmə: bə:raktə alə: İbra:hi:mə va ə:li İbra:hi:m, innəkə həmi:dun məci:d! 
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dedik: “Ey Allahın Elçisi, biz sənə salam deməyin necə olduğunu bildik. 

Bəs sənə salavatı necə deyək?” O dedi: “Deyin: “Allahım! İbrahimin ailə-

sinə xeyir-dua verdiyin kimi Muhəmmədə və Muhəmmədin ailəsinə də 

xeyir-dua ver! Şübhəsiz ki, Sən tərifəlayiqsən, şan-şöhrətlisən! Allahım! 

İbrahimin ailəsinə bərəkət verdiyin kimi Muhəmmədə və Muhəmmədin 

ailəsinə də bərəkət ver! Şübhəsiz ki, Sən tərifəlayiqsən, şan-şöhrətlisən!”1 

 

 -  

52-ci fəsil: Salavatın başqa bir növü 

 

 - 

 

 

1290. ...Musa ibn Talhə atasının  belə dediyini rəvayət etmişdir: “Biz 

dedik: “Ey Allahın Elçisi, sənə salavatı necə edək?” O dedi: “Deyin: 

“Allahım! İbrahimə və İbrahimin ailəsinə xeyir-dua verdiyin kimi 

Muhəmmədə və Muhəmmədin ailəsinə də xeyir-dua ver! Şübhəsiz ki, Sən 

tərifəlayiqsən, şan-şöhrətlisən! İbrahimə və İbrahimin ailəsinə bərəkət 

verdiyin kimi Muhəmmədə və Muhəmmədin ailəsinə də bərəkət ver! 

Şübhəsiz ki, Sən tərifəlayiqsən, şan-şöhrətlisən!”2 

 

 - 

 

 

1291. ...Musa ibn Talhə atasından  rəvayət edir ki, bir kişi Allahın Pey-

ğəmbərinin  yanına gəlib dedi: “Biz sənə salavatı necə deyək, ey Allahın 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hummə salli alə: Muhəmmədin va ə:li Muhəmməd, kəmə: salleytə alə: 

ə:li İbra:hi:m, innəkə həmi:dun məci:d! Alla:hummə bə:rik alə: Muhəmmədin va ə:li 

Muhəmməd, kəmə: bə:raktə alə: ə:li İbra:hi:m, innəkə həmi:dun məci:d! 
2 Transkripsiyası: Alla:hummə salli alə: Muhəmmədin va alə: ə:li Muhəmməd, kəmə: salleytə 

alə: İbra:hi:mə va ə:li İbra:hi:m, innəkə həmi:dun məci:d. Va bə:rik alə: Muhəmmədin va alə: ə:li 

Muhəmməd, kəmə: bə:raktə alə: İbra:hi:mə va ə:li İbra:hi:m, innəkə həmi:dun məci:d! 
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Peyğəmbəri?” O dedi: “Deyin: “Allahım! İbrahimə xeyir-dua verdiyin kimi 

Muhəmmədə və Muhəmmədin ailəsinə də xeyir-dua ver! Şübhəsiz ki, Sən 

tərifəlayiqsən, şan-şöhrətlisən! İbrahimə bərəkət verdiyin kimi 

Muhəmmədə və Muhəmmədin ailəsinə də bərəkət ver! Şübhəsiz ki, Sən 

tərifəlayiqsən, şan-şöhrətlisən!”1 

 

 - 

 

 

1292. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Musa ibn Talhə  demişdir: “Mən Zeyd ibn 

Xaricədən soruşdum: “Mən Allah Elçisinə  necə salavat edim?” O dedi: 

“Mən də bunu Peyğəmbərdən  soruşmuşdum. O dedi: “Mənə salavat 

deyin, duanı da çox etməyə çalışın və deyin: “Allahım! Muhəmmədə və 

Muhəmmədin ailəsinə xeyir-dua ver!”2 

 

 -  

53-cü fəsil: Salavatın başqa bir növü 

 

 - 

 

 

1293. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri  demişdir: “Biz dedik: “Ey 

Allahın Elçisi, sənə salamın necə olduğunu bildik. Bəs sənə salavatı necə 

deyək?” O dedi: “Deyin: “Allahım! İbrahimə xeyir-dua verdiyin kimi 

qulun və rəsulun Muhəmmədə də xeyir-dua ver! İbrahimə bərəkət verdi-

yin kimi Muhəmmədə və Muhəmmədin ailəsinə də bərəkət ver!”3 

 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hummə salli alə: Muhəmmədin va alə: ə:li Muhəmməd, kəmə: salleytə 

alə: İbra:hi:m, innəkə həmi:dun məci:d. Va bə:rik alə: Muhəmmədin va alə: ə:li Muhəmməd, 

kəmə: bə:raktə alə: İbra:hi:m, innəkə həmi:dun məci:d! 
2 Transkripsiyası: Alla:hummə salli alə: Muhəmmədin va alə: ə:li Muhəmməd! 
3  Transkripsiyası: Alla:hummə salli alə: Muhəmmədin abdikə va rasu:likə, kəmə: salleytə 

İbra:hi:m, va bə:rik alə: Muhəmmədin va ə:li Muhəmməd, kəmə: bə:raktə alə: İbra:hi:m! 
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 -  

54-cü fəsil: Salavatın başqa bir növü 

 

 - 

 

 

 

1294. ...Əbu Humeyd əs-Səidi  rəvayət edir ki, səhabələr dedilər: “Ey 

Allahın Elçisi, biz sənə salavatı (xeyir-duanı) necə deyək?” Allah Elçisi  

dedi: “Deyin: “Allahım! Muhəmmədə, onun zövcələrinə və nəslinə xeyir-

dua ver!”1  əl-Harisin hədisində: “İbrahimin ailəsinə xeyir-dua verdiyin 

kimi Muhəmmədə, onun zövcələrinə və nəslinə bərəkət ver!”2 Onlar ikisi 

isə birlikdə demişlər: “İbrahimin ailəsinə bərəkət verdiyin kimi! Şübhəsiz 

ki, Sən tərifəlayiqsən, şan-şöhrətlisən!”3  Əbu Abdur-Rahmən (ən-Nəsəi) 

dedi: “Quteybə bu hədisi bizə iki dəfə danışıb. Ola bilsin ki, bir şey onun 

yadından çıxıb”. 

 

 -  

55-ci fəsil: Peyğəmbərə  salavat deməyin fəziləti 

 

 - 

 

 

1295. ...Abdullah ibn Əbu Talhə atasından  rəvayət edir ki, bir gün Allah 

Elçisi  üzündə sevinclə gəlib dedi: “Həqiqətən, Cəbrail  yanıma gəlib 

dedi: “Ey Muhəmməd, ümmətindən sənə bir dəfə salavat deyən hər bir 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hummə salli alə: Muhəmmədin va əzvə:cihi va zurriyyətihi! 
2 Transkripsiyası: Kəmə: salleytə alə: ə:li İbra:hi:m, va bə:rik alə: Muhəmmədin va əzvə:cihi va 

zurriyyətihi! 
3 Transkripsiyası: Kəmə: bə:raktə alə: ə:li İbra:hi:m, innəkə həmi:dun məci:d! 
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kəsə Mənim on xeyir-dua etməyim və ümmətindən sənə bir dəfə salam 

deyənə Mənim on dəfə salam deməyim səni məmnun edərmi?!” 

 

 - 

 

 

1296. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə dedi: “Kim 

mənə bir dəfə salavat deyərsə, Allah ona on dəfə xeyir-dua edər”. 

 

 - 

 

 

1297. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Kim mənə bir dəfə salavat edərsə, Allah ona on dəfə xeyir-dua 

edər, onun on günahını silər və onu on dərəcə yüksəldər”. 

 

 -  

56-cı fəsil: Peyğəmbərə  salavat dedikdən sonra istədiyin duanı seçmək 

 

 - 

 

 

1298. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah  demişdir: “Biz Peyğəmbərlə  

birlikdə namazda oturduqda deyirdik: “Allaha qullarından salam olsun, 

salam olsun filankəsə və filankəsə”. Allah Elçisi  dedi: “Allaha salam 

olsun”- deməyin! Həqiqətən, Allah Özü əs-Sələmdir. Biriniz (namazda) 

oturduqda desin: “Salamlar, dualar və gözəl şeylər Allaha aiddir. Ey 

Peyğəmbər, sənə Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun! Bizə və Allahın 

əməlisaleh qullarına salam olsun! Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa 

ibadətə layiq olan məbud yoxdur və şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun 
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qulu və elçisidir!”1 Əgər siz bunu desəniz bu, səmada və yerdə olan bütün 

əməlisaleh bəndələrə çatar. (Sonra deyin:) Mən şahidlik edirəm ki, 

Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur və şahidlik edirəm ki, 

Muhəmməd Onun qulu və elçisidir!2 Sonra istədiyi duanı seçib Ona dua 

etsin!” 

 

 -  

57-ci fəsil: Təşəhhüddən sonra edilən zikr 

 

 - 

 

 

1299. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik  demişdir: “Ummu Suleym 

Peyğəmbərin  yanına gəlib belə dedi: “Ey Allahın Elçisi, mənə namazım-

da deyəcəyim bəzi kəlmələr öyrət!” Peyğəmbər  dedi: “Allahı on dəfə 

təsbih (Subhən-Allah), on dəfə təhmid (Əlhəmdulilləh) və on dəfə təkbir 

(Allahu Əkbər) et. Sonra ehtiyacını istə”. Sonra (istədiklərin veriləcək 

mənasında): “Bəli, bəli”- dedi”. 

 

 -  

58-ci fəsil: Zikrdən sonra dua etmək 

 

 - 

--

 

 

                                                      
1  Transkripsiyası: ət-Təhiyyə:tu lillə:hi, vas-saləva:tu, vat-tayyibə:tu, əs-sələ:mu aleykə 

əyyu:hən-nəbiyyu va rahmətulla:hi va bərakə:tuhu, əs-sələ:mu aleynə: va alə: ibə:dillə:his-sa:li-

hi:n! 
2 Transkripsiyası: Əşhədu ən lə: ilə:hə illəllah va əşhədu ənnə Muhəmmədən abduhu va 

rasu:luhu! 
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1300. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik  demişdir: “Allah Elçisi  ilə 

birlikdə oturmuşdum. Bir kişi namaz qılarkən ruku, səcdə və təşəhhüddə 

belə dua etdi: “Allahım, Sənə yalvarıram, həmd Sənə məxsusdur, Səndən 

başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, Sən lütf edən, yeri göyü icad edənsən! 

Ey Ucalıq və Kəramət Sahibi, ey əbədi Yaşayan, ey Qəyyum olan, Səndən 

istəyirəm!”1 Peyğəmbər  səhabələrinə buyurdu: “Onun necə dua etdiyini 

bilirsiniz?” Dedilər: “Allah və Onun Elçisi daha yaxşı bilir!” Peyğəmbər  

buyurdu: “Canım əlində Olana and olsun ki, o, Allahın ən əzəmətli adı ilə 

dua etdi. Bu adla dua edənin duası qəbul edilər və istədiyi verilər”. 

 

 - 

 
 

1301. ...Mihcən ibn əl-Ədrai  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  məscidə 

girdikdə, bir kişi təşəhhüddə namazını bitirərkən belə dua etdi: “Allahım, 

Sənə yalvarıram, ey Allah! Sən Vahid, Tək, Möhtac olmayan, doğmayan, 

doğulmayan və bənzəri olmayansan! Günahlarımı bağışla, şübhəsiz ki, Sən 

Bağışlayansan, Rəhmlisən!”2 Allah Elçisi  üç dəfə dedi: “Artıq o bağışlan-

dı!” 
 

 -  

59-cu fəsil: Zikrdən sonra edilən başqa bir dua 

 

 - 

 

 

1302. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Bəkr əs-Siddiq  Allah Elçisinə  dedi: 

“Mənə namazda oxuyacağım dua öyrət”. O dedi: “Allahım, mən özümə 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hummə inni: əsəlukə biənnə ləkəl-həmd, lə: ilə:hə illə: əntəl-Mənnə:n, 

bədi:us-səmə:və:ti val-ərd, yə: Zəl-Cələ:li val-İkra:m, yə: Həyyu, yə: Qayyu:m, inni: əsəlukə! 
2 Transkripsiyası: Alla:hummə inni: əs-əlukə yə: Alla:hu bi ənnəkəl-Va:hidul-Əhədus-Saməd, 

əlləzi: ləm yəlid va ləm yu:ləd va ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd, ən təğfira li: zunu:bi:, innəkə 

Əntəl-Ğafu:rur-Rahi:m! 
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çox zülm etmişəm, Səndən başqa günahları bağışlayan yoxdur. Öz dərga-

hında olan bağışlanma ilə məni bağışla və rəhm et! Həqiqətən, Sən Bağış-

layansan, Rəhmlisən!”1 

 

 -  

60-cı fəsil: Zikrdən sonra edilən başqa bir dua 

 

 - 

 

 

1303. ...Rəvayət edilir ki, Muaz ibn Cəbəl  demişdir: “Allah Elçisi  

mənim əlimdən tutub dedi: “Mən səni sevirəm, ey Muaz!” Mən dedim: 

“Mən də səni sevirəm, ey Allahın Elçisi!” Allah Elçisi  dedi: “Sən bu 

duanı hər namazında et: “Rəbbim! Səni zikr etmək, Sənə şükür etmək və 

Sənə gözəl tərzdə ibadət etmək üçün mənə yardım et!”2 

 

 -  

61-cı fəsil: Zikrdən sonra edilən başqa bir dua 

 

 - 

 

 

1304. ...Şəddad ibn Əus  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  namazında 

deyərdi: “Allahım, işimdə Səndən sabitlik, doğru yolda əzmkarlıq, Sənin 

nemətlərinə şükür etmək, Sənə gözəl şəkildə ibadət etmək, Səndən salamat 

qəlb və sadiq bir dil istəyirəm! Səndən Sənin bildiyin xeyirləri istəyirəm, 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hummə inni: zaləmtu nəfsi: zulmən kəsi:ran va lə: yəğfiruz-zunu:bə illə: 

Ənt! Fəğfirli: məğfiratən min i'ndikə varhəmni:, innəkə Əntəl-Ğafu:rur-Rahi:m! 
2 Transkripsiyası: Rabbi, ə'inni: alə: zikrikə va şukrikə va husni ibə:dətik! 
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Sənin bildiyin şərlərdən Sənə sığınıram! Sənin bildiyin günahlarıma görə 

Səndən bağışlanma diləyirəm!1”2 

 

 -  

62-ci fəsil: Zikrdən sonra edilən başqa bir dua

 

 - 

 

 

1305. ...Əta ibn əs-Saib atasının  belə dediyini rəvayət edir: “Əmmar ibn 

Yasir bizə namaz qıldırdı və bu namazı qısa etdi. Camaatdan olan bəzi 

insanlar ona dedilər: “Sən namazı yüngül və qısa etdin!” O da dedi: “O ki 

qaldı mənə, mən namazda Allah Elçisindən  eşitdiyim bir duanı etdim”. 

Qalxıb getdikdə, camaatdan bir kişi onun ardı ilə getdi. Onun adı Ubey idi. 

Əmmardan bu dua haqda soruşdu. Sonra gəlib camaata bu duanı xəbər 

verdi: “Allahım! Qeybi bilməyinlə və yaratma qüdrətinlə yaşamağın 

mənim üçün daha xeyirli olduğunu bilirsənsə, məni yaşat, ölümün mənim 

üçün daha xeyirli olduğunu bilirsənsə, məni öldür! Allahım, gizlində də, 

aşkarda da Səndən (layiqincə) qorxmağı diləyirəm! Səndən razılıq və 

qəzəb anında haqq söz söyləməyimi diləyirəm! Kasıblıqda da, zənginlikdə 

də Səndən mötədillik diləyirəm! Səndən tükənməz nemət və ardı kəsil-

məyən bir göz aydınlığı (sevinc) diləyirəm! Səndən (başıma gələn) qəza-

dan sonra ondan razı qalmağımı və ölümdən sonra olan gözəl həyatı 

diləyirəm! Səndən Sənin Üzünə baxmağın ləzzətini, zərər verən xəstəliyə 

və azğınlığa aparan fitnəyə uğramadıqca Səninlə qarşılaşmaq həsrətini di-

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hummə inni: əs əlukəs-səbə:tə fil-əmri, val-azi:mətə alər-ruşdi va əs əlukə 

şukra ni'mətikə va husnə i'bə:dətikə va əs əlukə qalbən səli:mən va lisə:nən sa:diqan va əs əlukə 

min xayri mə: tə'ləmu va əu:zu bikə min şərri mə: tə'ləmu, va əstəğfirukə limə: tə'ləm! 
2 Hədis zəifdir. 
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ləyirəm! Allahım, bizi imanın gözəlliyi ilə gözəlləşdir və bizi doğru yolda 

olan başçılardan et!”1  

 

 - 

 

 

1306. ...Rəvayət edilir ki, Qeys ibn Ubad  demişdir: “Əmmar ibn Yasir 

camaata bir qədər yüngül namaz qıldırdı. Camaat da bunu xoş qarşıla-

madı. Əmmar dedi: “Məgər mən ruku və səcdələri tam etmədimmi?” 

Camaat dedi: “Bəli”. Əmmar dedi: “Mən namazda Peyğəmbərin  etdiyi 

duanı etdim: “Allahım! Qeybi bilməyinlə və yaratma qüdrətinlə yaşama-

ğın mənim üçün xeyirli olduğunu bildiyin qədər məni yaşat, ölümün mə-

nim üçün daha xeyirli olduğunu bildikdə isə məni öldür! Gizlində də, 

aşkarda da Səndən (layiqincə) qorxmağı diləyirəm! Səndən razılıq və 

qəzəb anında ixlaslı söz söyləməyimi diləyirəm! Səndən tükənməz nemət 

və ardı kəsilməyən bir göz aydınlığı (sevinc) diləyirəm! Səndən (başıma 

gələn) qəzadan sonra ondan razı qalmağımı və ölümdən sonra olan gözəl 

həyatı diləyirəm! Səndən Sənin Üzünə baxmağın ləzzətini, zərər verən 

xəstəliyə və azğınlığa aparan fitnəyə uğramadıqca Səninlə qarşılaşmaq 

həsrətini diləyirəm! Allahım, bizi imanın gözəlliyi ilə gözəlləşdir və bizi 

doğru yolda olan başçılardan et!”2 

                                                      
1  Transkripsiyası: Alla:hummə bi-i'lmikəl-ğayb, va qudratikə aləl-xalq, əhyini: mə: alimtəl-

həyə:tə xayran li:, va təvaffəni: izə: alimtəl-vafə:tə xayran li:! Alla:hummə, va əs əlukə xaşyətəkə 

fil-ğaybi vaş-şəhə:də, va əs əlukə kəlimətəl-həqqi fir-rida: val-ğadab, va əs əlukəl-qasdə fil-fəqri 

val-ğinə:, va əs əlukə nəi:mən lə: yənfəd, va əs əlukə qurratə aynin lə tənqati'u, va əs əlukər-

rida:ə bə'dəl-qada:i, va əs əlukə bərdəl-ayşi bə'dəl-məut, va əs əlukə ləzzətən-nəzari ilə: vachikə, 

vaş-şəuqa ilə: liqa:ikə fi: ğayri darra:ə mudirra, va lə: fitnətin mudillə! Alla:hummə zeyyinnə: bi-

zi:nətil-i:mə:n, vac alnə: hudə:tən muhtədi:n! 
2  Transkripsiyası: Alla:hummə bi-i'lmikəl-ğayb, va qudratikə aləl-xalq, əhyini: mə: alimtəl-

həyə:tə xayran li:, va təvaffəni: izə: alimtəl-vafə:tə xayran li:, va əs əlukə xaşyətəkə fil-ğaybi vaş-

şəhə:də, va kəlimətəl-ixlə:si fir-rida: val-ğadab, va əs əlukə nəi:mən lə: yənfəd, va qurratə aynin 

lə tənqati'u, va əs əlukər-rida:ə bil-qada:i, va bərdəl-ayşi bə'dəl-mavt, va ləzzətən-nəzari ilə: 
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 -  

63-cü fəsil: Namazda Allaha sığınmaq 

 

 - 

 

 

1307. ...Rəvayət edilir ki, Urva ibn Nəufəl  demişdir: “Mən Aişəyə 

dedim: “Mənə Allah Elçisinin  namazda etdiyi dualardan birini deyə 

bilərsənmi?” O dedi: “Bəli. Allah Elçisi  dua edərək belə deyərdi: 

“Allahım, etdiyim və etmədiyim əməllərin şərindən Sənə sığınıram!”1 

 

 -  

64-cü fəsil: Başqa bir dua 

 

 - 

 

 

1308. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Qəbir əzabı haqda Allah 

Elçisindən  soruşduqda, o dedi: “Bəli, qəbir əzabı haqdır”. Aişə dedi: 

“Mən Allah Elçisinin  qıldığı hər namazda qəbir əzabından Allaha sığın-

dığını gördüm”. 

 

 - 

 

 

1309. ...Aişə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  namazda belə dua edərdi: 

“Allahım, qəbir əzabından Sənə sığınıram! Məsih Dəccalın fitnəsindən 

Sənə sığınıram! Həyatın və ölümün fitnəsindən Sənə sığınıram! Allahım, 

                                                                                                                                            
vachik, vaş-şəvqa ilə: liqa:ik, va əu:zu bikə min darra:ə mudirra, va fitnətin mudillə! 

Alla:hummə zeyyinnə: bi-zi:nətil-i:mə:n, vac alnə: hudə:tən muhtədi:n! 
1 Transkripsiyası: Alla:hummə, inni: əu:zu bikə min şərri mə: amiltu va min şərri mə: ləm ə'məl! 
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günah etməkdən və borcdan Sənə sığınıram!”1 Səhabə ona dedi: “Nəyə 

görə sən borcdan Allaha çox sığınırsan?” O dedi: “Həqiqətən, adam borclu 

olduqda, yalan danışar və vədinə xilaf çıxar”. 

 

 - 

 

 

1310. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Sizdən biriniz təşəhhüdə oturduqda, dörd şeydən Allaha 

sığınsın; Cəhənnəm əzabından, qəbir əzabından, həyatın və ölümün fitnə-

sindən və Məsih Dəccalın şərindən. Bundan sonra özü üçün istədiyi duanı 

etsin”. 

 

 -  

65-ci fəsil: Təşəhhüddən sonra oxunacaq başqa bir dua 

 

 - 

 

 

1311. ...Cabir  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  namazda təşəhhüddən sonra 

belə deyərdi: “Kəlamların ən gözəli Allahın Kəlamı, yolların ən gözəli də 

Muhəmmədin  yoludur”. 

 

 -  

66-cı fəsil: Namazı tez qılmaq 

 

 - 

 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hummə, inni: əu:zu bikə min azə:bil-qabri, va əu:zu bikə min fitnətil-

məsi:hid-dəccə:l, va əuzu bikə min fitnətil-məhyə: val-məmə:ti! Alla:hummə, inni: əu:zu bikə 

mənəl-mə'səmi val-məğram! 
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1312. ...Rəvayət edilir ki, Huzeyfə  namazı tez qılan bir kişini görüb ona 

dedi: “Sən neçə vaxtdır bu cür namaz qılırsan?” O dedi: “Qırx ildir”. 

Huzeyfə dedi: “Sən qırx ildir ki, namaz qılmırsan. Əgər sən namazı bu cür 

qıldığın halda ölsəydin, Muhəmmədin  yolundan kənar (yolda) ölmüş 

kimi olardın”. Sonra dedi: “Həqiqətən, kişi namazı yüngülləşdirsə də, tam 

və gözəl qılmalıdır”. 

 

 -  

67-ci fəsil: Namaz qılanın namazda ən az edəcəyi şey 

 

 - 

 

 

1313. ...Əli ibn Yəhyə atasının Bədr əhli olan əmisindən  belə dediyini 

rəvayət etmişdir: “Bir kişi məscidə gəlib namaz qıldı. Allah Elçisi  onun 

namazına diqqət edirdi, biz isə buna fikir vermirdik. O, namazı bitirdikdən 

sonra bizə tərəf çevrildi və Allah Elçisinə  salam verdi. Allah Elçisi  

dedi: “Qayıt, namaz qıl, çünki sən namaz qılmadın”. O, qayıdıb namaz 

qıldı, sonra da Allah Elçisinə  tərəf çevrildi. Allah Elçisi  iki və ya üç 

dəfə dedi: “Qayıt, namaz qıl, çünki sən namaz qılmadın”. O kişi Allah 

Elçisinə  dedi: “Sənə nemətlər verənə (Allaha) and olsun, ey Allahın 

Elçisi! Mən bacardığımı etdim, məni öyrət”. Allah Elçisi  dedi: “Namaza 

durduqda, dəstəmaz al və bunu gözəl şəkildə et. Sonra qibləyə yönəl və 

təkbir et. Sonra (Qurandan) oxu, sonra ruku et və rukuda rahat ol. Sonra 

başını qaldır və qamətini düzəlt. Sonra səcdə et və səcdədə rahat ol. Sonra 

başını qaldır və rahat otur. Sonra səcdə et və səcdədə rahat ol. Sonra başını 

qaldır və namazı bitirənə qədər bu cür et”. 

 

 - 
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1314. ...Rəvayət edilir ki, Əli ibn Yəhyə  demişdir: “Atam Bədr əhli olan 

əmimin belə dediyini rəvayət etmişdir: “Bir dəfə mən Allah Elçisi  ilə 

məsciddə oturmuşdum. Bir kişi gəlib iki rükət namaz qıldı. Sonra gəlib 

Peyğəmbərə  salam verdi. O kişi namaz qılarkən Peyğəmbər  ona 

diqqət edirdi. Peyğəmbər onun salamını alıb ona belə buyurdu: “Qayıt, 

namaz qıl, çünki sən namaz qılmadın”. O, qayıdıb namaz qıldı, sonra da 

Peyğəmbərə  salam verdi. Peyğəmbər  onun salamını alıb dedi: “Qayıt, 

namaz qıl, çünki sən namaz qılmadın”. Bu hal üç və ya dörd dəfə təkrar 

olundu. O kişi dedi: “Sənə haqq Kitabı nazil edənə (Allaha) and olsun! 

Mən bacardığımı etdim, mənə namaz qılmağı göstər və öyrət”. Peyğəmbər 

 dedi: “Namaz qılmaq istədikdə, dəstəmaz al və bunu gözəl şəkildə et. 

Sonra qibləyə yönəl və təkbir et. Sonra (Qurandan) oxu, sonra ruku et və 

rukuda rahat ol. Sonra başını qaldır və qamətini düzəlt. Sonra səcdə et və 

səcdədə rahat ol. Sonra başını qaldır və rahat otur. Sonra səcdə et və 

səcdədə rahat ol. Sonra başını qaldır. Namazı bu cür qılsan, artıq namazı 

tamamlamış olarsan. Bundan nəyi əskiltsən, namazından əskiltmiş olar-

san”. 

 

 - 

 

 

1315. ...Rəvayət edilir ki, Səd ibn Hişam  demişdir: “Mən dedim: “Ey 

möminlərin anası! Mənə Allah Elçisinin  vitr namazı haqda xəbər ver”. O 

dedi: “Biz onun üçün misvakını və təharət üçün suyunu hazırlayardıq. 

Allah da gecənin istədiyi vaxtında onu oyadardı. O, misvakla (dişlərini) 
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təmizləyər, dəstəmaz alar və (təşəhhüdə) oturmadan səkkiz rükət namaz 

qılardı. Yalnız səkkizinci rükətdə oturar, Allahı  zikr edib Ona dua edər, 

sonra da bizə eşitdirəcək tərzdə salam verərdi”. 

 

 -  

68-ci fəsil: (Namazda olan) salam 

 

 - 

 

 

1316. ...Amir ibn Səd atasından  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  namazı 

bitirəndə sağına və soluna salam verərdi. 

 

 - 

 

 

 

1317. ...Rəvayət edilir ki, Səd  demişdir: “Mən Allah Elçisinin  namazı 

bitirdikdə yanağının ağlığı bilinən həddə sağına və soluna salam verdiyini 

gördüm”. 

 

 -  

69-cu fəsil: Namazda salam verdikdə əllərin qoyulduğu yer 

 

 - 

-

-

 

 

1318. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Səmura  demişdir: “Biz Peyğəmbərin 

 arxasında namaz qılaraq “əs-Sələ:mu aleykum, əs-Sələ:mu aleykum” 

deyərdik. Bu zaman Mis'ar əli ilə sağa və sola işarə edirdi. Peyğəmbər  

buyurdu: “Bu insanlara nə olur ki, əlləri ilə tərpənən at quyruğu kimi işarə 
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edirlər. Məgər onlara əllərini budlarının üzərinə qoymaq kifayət etməz-

dimi?! Sonra sağ və sol tərəfdə olan qardaşına salam versinlər”. 

 

 -  

70-ci fəsil: Sağ tərəfə necə salam verilir? 

 

 - 

 

 

1319. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah  demişdir: “Allah Elçisinin  hər dəfə 

əyilib-qalxanda, qiyamda və oturuşlarda təkbir etdiyini gördüm. O, sağına 

və soluna salam verərək: “əs-Sələ:mu aleykum va rahmətullah, əs-Sələ:mu 

aleykum va rahmətullah”- deyir, hətta yanağının ağlığı görsənirdi. Mən 

Əbu Bəkr və Ömərin də bu cür etdiyini gördüm”. 

 

 - 

 

 

1320. ...Rəvayət edilir ki, Vasi' ibn Həbbən  İbn Ömərdən Allah Elçisinin 

 namazı haqda soruşdu. İbn Ömər dedi: “O, hər dəfə qalxdıqda “Alla:hu 

Əkbər”, oturduqda “Alla:hu Əkbər” deyərdi. Sonra da sağına: “əs-Sələ:mu 

aleykum va rahmətullah” və soluna “əs-Sələ:mu aleykum va rahmət-

ullah”- deyərdi”. 

 

 -  

71-ci fəsil: Sol tərəfə necə salam verilir? 

 

 - 

 

 

1321. ...Rəvayət edilir ki, Vasi' ibn Həbbən  demişdir: “Mən İbn Ömərə 

dedim: “Mənə Allah Elçisinin  namazının necə olduğu haqda xəbər ver”. 
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O, təkbiri zikr etdi və sağ tərəfinə: “əs-Sələ:mu aleykum va rahmətullah”, 

sol tərəfinə isə “əs-Sələ:mu aleykum” dedi“. 

 

 - 

 

 

1322. ...Abdullah  rəvayət edir ki, sanki Peyğəmbər  sağ tərəfinə “əs-

Sələ:mu aleykum va rahmətullah”- deyir və onun yanağının ağlığını 

görürəm. Həmçinin sol tərəfinə “əs-Sələ:mu aleykum va rahmətullah”. 

 

 - 

 

 

1323. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah  demişdir: “Allah Elçisi  sağ tərəfə 

salam verdikdə, sağ yanağının ağlığı görsənərdi. Həmçinin, soluna da 

salam verdikdə, sol yanağının ağlığı görsənərdi”. 

 

 - 

 

 

1324. ...Abdullah  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  sağına və soluna “əs-

Sələ:mu aleykum va rahmətullah, əs-Sələ:mu aleykum va rahmətullah” 

deyə salam verər, hətta onun yanağının ağlığı hər iki tərəfdən görsənərdi”. 

 

 - 

 

 

1325. ...Abdullah ibn Məsud  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  sağ tərəfə 

salam verərək “əs-Sələ:mu aleykum va rahmətullah” deyər və onun sağ 

yanağının ağlığı görsənərdi. Sol tərəfə salam verər: “əs-Sələ:mu aleykum 

va rahmətullah” deyər və onun sol yanağının ağlığı görsənərdi”. 
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 -  

72-ci fəsil: Namazda salam verdikdə əl ilə işarə etmək 

 

 - 

 

 

1326. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Səmura  demişdir: “Mən Allah Elçisi 

 ilə birlikdə namaz qıldım. Namazı bitirdikdə əlimizlə işarə edərək: “əs-

Sələ:mu aleykum, əs-Sələ:mu aleykum”- deyirdik. Allah Elçisi  bizə nəzər 

yetirib dedi: “Sizə nə olur ki, əllərinizlə tərpənən at quyruğu kimi işarə 

edirsiniz?! Biriniz (namazda) salam verdikdə, yanındakı dostuna tərəf 

çevrilsin, lakin əli ilə işarə etməsin!” 

 

 - 

73-cü fəsil: İmam salam verdikdə, ona tabe olanların da salam vermələri 

 

 - 

 

 

1327. ...Rəvayət edilir ki, İtban ibn Malik  demişdir: “Mənim tayfam olan 

Bəni Səlim tayfasına namaz qıldırırdım. Bir dəfə Allah Elçisinin  yanına 

gəlib dedim: “Mən görmə qabiliyyətini itirmişəm, tayfamın məscidi ilə 

evimin arasından da sel axır. Mən istəyirəm ki, sən gəlib mənim evimdə 

namaz qılasan, mən də həmin yeri məscid edim”. Peyğəmbər  dedi: 

“Allahın izni ilə mən bunu edərəm”. Səhər açıldıqda Allah Elçisi  Əbu 

Bəkrlə birlikdə gəldi. Günorta olmuşdu. Peyğəmbər  məndən (evimə 

girmək üçün) izin istədi, mən də ona izin verdim. Oturmamışdan qabaq 

mənə dedi: “Sənin evinin harasında namaz qılmağımı istəyirsən?” Mən də 

ona namaz qılmağını istədiyim yeri göstərdim. Allah Elçisi  qalxdı, biz də 
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onun arxasında səfə düzüldük. O, (namazı bitirib) salam verdikdən sonra 

biz də salam verdik”. 
 

 - 

74-cü fəsil: Fərz namazlarını bitirdikdən sonra qılınan (vitr) namazı  
 

 - 

 

 

1328. Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  İşa namazını 

qıldıqdan sonra Sübh namazına qədər on bir rükət namaz qılar, onu tək 

rükətlə tamamlayardı. Sizin birinizin əlli ayə oxuduğu vaxt qədər səcdə 

edərdi”. 
 

 - 

75-ci fəsil: Namazda salamdan və danışmaqdan sonra iki dəfə səhv səcdəsi 

etmək 

 

 - 

 

 

1329. ...Abdullah  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  (namazı bitirib) salam 

verdi, sonra ona (namazda səhv etdiyini) dedilər. Sonra iki dəfə səhv 

səcdəsi etdi. 
 

 -  

76-cı fəsil: Namazda salam verdikdən sonra iki dəfə səhv səcdəsi etmək 
 

 - 

 

 

1330. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  (namazı bitirib) 

salam verdi. Sonra oturduğu halda səhv səcdəsi etdi, sonra salam verdi. 

Ravi dedi: “Əbu Hureyra bunu Zul-Yədeynin hədisində xəbər vermişdir”. 
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 - 

 

 

1331. İmran ibn Husayn  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  üç rükət namaz 

qılıb salam verdi. Xirbəq adlı səhabə dedi: “Sən üç rükət qıldın”. 

Peyğəmbər  qalan bir rükəti də qıldı, sonra salam verdi. Sonra iki dəfə 

səhv səcdəsi etdi və yenə salam verdi. 
 

 -  

77-ci fəsil: İmamın (namazı bitirib) salam verməklə durub getmək arasında 

oturması 
 

 - 

 

 

1332. ...Rəvayət edilir ki, əl-Bəra ibn Azib  demişdir: “Allah Elçisi  

namazını qılanda ona diqqət etdim. Onun namazında olan qiyamın, 

rukunun, rukudan sonra düz durmanın, səcdənin, iki səcdə arasında 

oturuşun, yenə səcdənin və salam ilə durub getmək arasında olan vaxtın 

təqribən bərabər olduğunu gördüm”. 
   

 - 

 

   

1333. ...Ummu Sələmə  rəvayət edir ki, Allah Elçisinin  vaxtında qa-

dınlar camaatla namaz qıldıqda, namaz qurtaran kimi salam verib qalxar-

dılar. Allah Elçisi  və onunla namaz qılan kişilər isə bir qədər gözləyər-

dilər. Allah Elçisi  qalxdıqda, kişilər də qalxardı. 
 

 -  

78-ci fəsil: Namazdan sonra imamın camaata tərəf çevrilməsi 
 

 - 
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1334. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Yəzid ibn əl-Əsvədin atası  bir dəfə 

Allah Elçisi  ilə birlikdə Sübh namazını qıldı. Peyğəmbər  namazı 

bitirən kimi camaata tərəf döndü”. 

 

 -  

79-cu fəsil: Namazda imamın salam verməsindən sonra təkbir etmək 

 

 - 

 

 

1335. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Mən Allah Elçisinin  

namazını bitirməsini təkbir (zikr) səsi ilə bilərdim”. 

 

 -  

80-ci fəsil: Namazda salamdan sonra “əl-Muavvizəti”1 oxumağın əmr 

edilməsi  

 

 - 

 

 

1336. ...Rəvayət edilir ki, Uqbə ibn Amir  demişdir: “Allah Elçisi  hər 

namazdan sonra “əl-Muavvizəti” oxumağı əmr etdi”. 

 

 -  

81-ci fəsil: Namazda salamdan sonra bağışlanma diləmək 

 

 - 

 

 

1337. ...Allah Elçisinin  azad etdiyi kölə Səuban  rəvayət edir ki, Allah 

Elçisi  namazını bitirdikdən sonra üç dəfə “əstəğfirullah” deyər, sonra 

buyurardı: “Allahım! Salam (bütün nöqsanlardan və eyiblərdən uzaq) 

                                                      
1 Muavvizat - əl-Fələq və ən-Nəs surələrinin ümumiləşmiş adıdır. 
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Sənsən və əmin-amanlıq Səndəndir! Ey əzəmət və ehtiram Sahibi, Sən 

xeyirxahsan!”1 

 

 -  

82-ci fəsil: Bağışlanma dilədikdən sonra zikr etmək 

 

 - 

 

 

1338. ...Aişə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  namazda salam verdikdən 

sonra dedi: “Allahım! Salam (bütün nöqsanlardan və eyiblərdən uzaq) 

Sənsən və əmin-amanlıq Səndəndir! Ey əzəmət və ehtiram Sahibi, Sən 

xeyirxahsan!”2 

 

 -  

83-cü fəsil: Namazda salam verdikdən sonra “Lə: ilə:hə illəllah” demək 

   

 - 

 

   

1339. ...Abdullah ibn əz-Zubeyrin  minbərdə belə dediyi rəvayət 

olunur: “Allah Elçisi  namazı bitirib salam verdikdə, deyərdi: “Allahdan 

başqa  ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur! Mülk 

Onundur və həmd Onadır! O, hər şeyə Qadirdir! Qüdrət və güc yalnız 

Allahdadır! Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! Biz yalnız Ona 

ibadət edirik! Nemət Onundur, lütf Onundur və gözəl tərif Onadır! 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hummə Əntəs-Sələ:mu va minkəs-Sələ:mu, təbə:raktə yə: Zəl-Cələ:li val-

İkra:m! 
2 Transkripsiyası: Alla:hummə Əntəs-Sələ:mu va minkəs-Sələ:mu, təbə:raktə yə: Zəl-Cələ:li val-

İkra:m! 
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Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! Kafirlərə xoş gəlməsə də, biz 

dini yalnız Ona məxsus edirik!”1 

 

 -  

84-cü fəsil: Namazdan sonra “lə: ilə:hə illəllah” sözünün sayı və salamdan 

sonra deyilməsi 

 

 - 

 

 

1340. ...Rəvayət edilir ki, Əbuz-Zubeyr  demişdir: “Abdullah ibn əz-

Zubeyr namazdan sonra lə: ilə:hə illəllah deyərdi: “Allahdan başqa  

ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur! Mülk 

Onundur və həmd Onadır! O, hər şeyə Qadirdir! Qüdrət və güc yalnız 

Allahdadır! Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! Biz yalnız Ona 

ibadət edirik! Nemət Onundur, lütf Onundur və gözəl tərif Onadır! 

Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! Kafirlərə xoş gəlməsə də, biz 

dini yalnız Ona məxsus edirik!”2 Sonra İbn əz-Zubeyr belə deyərdi: “Allah 

Elçisi  hər namazdan sonra “lə: ilə:hə iləllah”ı bu cür deyərdi”. 

 

 -  

85-ci fəsil: Namazı bitirdikdən sonra edilən başqa bir zikr 

   

 - 

                                                      
1 Transkripsiyası: Lə ilə:hə iləlla:hu vahdəhu lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku va ləhul-həmdu va 

huvə alə: kulli şey in qadi:r, lə: həulə va lə: quvvətə illə: billəh, lə: ilə:hə illəllah, lə: nə'budu illə: 

iyyə:hu, əhlən-ni'məti val-fadli vas-sənə:il-həsəni, lə: ilə:hə illəlla:hu muxlisi:nə ləhud-di:nə 

valəu kərihəl-kə:firu:n! 
2 Transkripsiyası: Lə: ilə:hə iləlla:hu vahdəhu lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku va ləhul-həmdu va 

huvə alə: kulli şey in qadi:r, lə: ilə:hə illəllah, va lə: nə'budu illə: iyyə:hu, ləhun-ni'mətu va 

ləhul-fadlu va ləhus-sənə:ul-həsənu, lə: ilə:hə illəlla:hu muxlisi:nə ləhud-di:nə valəu kərihəl-

kə:firu:n! 
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1341. ...Muğira ibn Şöbənin  katibi Varradın  belə dediyi rəvayət edilir: 

“Muaviyə əl-Muğira ibn Şöbəyə məktub yazaraq dedi: “Mənə Allah 

Elçisindən  eşitdiyin bir şey haqda xəbər ver”. O da (yazaraq) dedi: 

“Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki 

yoxdur! Mülk Onundur və həmd Onadır! O, hər şeyə Qadirdir! Allahım! 

Sənin verdiyinə mane olacaq, mane olduğunu da verəcək bir kəs yoxdur! 

Heç bir hörmət sahibinə Sənin yanında hörməti fayda verməz!”1 

  

 

   

1342. ...Rəvayət edilir ki, Varrad demişdir: “əl-Muğira ibn Şöbə Muaviyəyə 

məktub yazaraq dedi: “Həqiqətən, Allah Elçisi namazda salamdan sonra 

deyərdi: “Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, O, təkdir, 

Onun şəriki yoxdur. Mülk Onundur və həmd Onadır! O, hər şeyə 

Qadirdir! Allahım! Sənin verdiyinə mane olacaq, mane olduğunu da 

verəcək bir kəs yoxdur. Heç bir hörmət sahibinə Sənin yanında hörməti 

fayda verməz!”2 

 

 -  

86-ci fəsil: Peyğəmbər  bu zikri neçə dəfə deyərdi? 

   

 - 

 

                                                      
1 Transkripsiyası: Lə: ilə:hə iləlla:hu vahdəhu lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku va ləhul-həmdu va 

huvə alə: kulli şey in qadi:r. Alla:hummə, lə: mə:nia limə: ə'taytə va lə: mu'tiyə limə: mənə'tə 

valə yənfəu zəl-cəddi minkəl-cədd! 
2 Transkripsiyası: Lə ilə:hə iləlla:hu vahdəhu lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku va ləhul-həmdu va 

huvə alə: kulli şey in qadi:r. Alla:hummə lə: mə:nia limə: ə'taytə və lə: mu'tiyə limə: mənə'tə va 

lə: yənfəu zəl-cəddi minkəl-cədd! 
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1343. ...Muğiranın katibi Vərrad  rəvayət edir ki, Muaviyə Muğiraya 

belə bir məktub yazmışdı: “Mənə Allah Elçisindən  eşitdiyin bir hədis 

yaz”. Muğira da ona cavabında belə yazdı: “Mən Allah Elçisinin  namazı 

bitirdikdən sonra üç dəfə belə dediyini eşitdim: “Allahdan başqa ibadətə 

layiq olan məbud yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk Onundur 

və həmd Onadır! O, hər şeyə Qadirdir!1”2 

 

 -  

87-ci fəsil: Namazda salam verdikdən sonra edilən başqa bir zikr

 

 - 

 

 

1344. ...Aişə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  bir məclisdə oturduqda və 

ya namaz qıldıqda bəzi kəlmələr deyərdi. Aişə Allah Elçisindən  bu 

haqda soruşduqda, o dedi: “Əgər bu kəlmələri bir xeyir etdikdən sonra 

desən, bu xeyir Qiyamət gününə qədər yazılar. Xeyir olmayan bir əməldən 

sonra desən, sənin üçün kəffarə olar. (Bu kəlmələr:) Allahım, Sən pak və 

müqəddəssən! Sənə həmd olsun! Səndən bağışlanma diləyir, Sənə tövbə 

edirəm!”3  
 

 -  

88-ci fəsil: Namazda salam verdikdən sonra edilən zikr və dua

 

 

                                                      
1 Transkripsiyası: Lə: ilə:hə illəllah, vahdəhu lə: şəri:kə ləh, ləhul-mulk va ləhul-həmd va huva 

alə: kulli şey in qadi:r! 
2 “Üç dəfə” sözü səhih deyil. 
3 Transkripsiyası: Subhə:nəkə Alla:hummə va bi-həmdik, əstəğfirukə va ətu:bu ileyk! 
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1345. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Yəhudi bir qadın yanıma 

gəlib belə dedi: “Həqiqətən, sidikdən təmizlənməməyə görə qəbir əzabı 

var”. Mən dedim: “Yalan deyirsən”. O dedi: “Xeyr, biz paltarımıza və 

dərimizə düşən sidik damcılarına görə o hissəni kəsərdik”. Allah Elçisi  

namaz qılmaq üçün evdən çıxmışdı. Bizim səsimiz yüksəldikdə, Peyğəm-

bər  dedi: “Nə olub?” Onun dediklərini Peyğəmbərə  xəbər verdikdə,1 o 

dedi: “O, doğru söyləyir”. O gündən Peyğəmbər  hər namazın sonunda 

bu duanı deməyə başladı: “Cəbrailin, Mikailin və İsrafilin Rəbbi! Cəhənnə-

min istisindən və qəbir əzabından Sənə sığınıram!2”3 

 

 -  

89-cu fəsil: Namazı bitirdikdən sonra edilən başqa bir dua

 

 - 

 

 

1346. ...Əta ibn Mərvan atasının  belə dediyini rəvayət edir, Kəb and 

içərək ona belə dedi: “Musa üçün dənizi yaran Allaha and olsun ki, biz 

Tövratda Allahın Peyğəmbəri Davudun  namazı bitirdikdə belə deməsini 

tapmışıq: “Allahım, mənim dinimi islah et, yaşayışım olan dünyamı 

yoluna qoy! Sənin qəzəbindən Sənin razılığına sığınıram! Sənin cəzandan 

Sənin əfvinə sığınıram! Səndən Sənə sığınıram! Sənin verdiyinə mane 

olacaq, mane olduğunu da verəcək bir kəs yoxdur! Heç bir hörmət sahibi-

nə Sənin yanında hörməti fayda verməz!”4 Bunu mənə Kəb danışdı. Ona 

                                                      
1 Peyğəmbərin  xanımlarının otaqları məscidə birləşik idi, ona görə otağın içərisində möhkəm 

danışdıqda məsciddə olan adam danışıq səsini eşidərdi.  
2 Transkripsiyası: Rabbə Cibri:lə va Mi:kə:i:lə va İsra:fil, əizni: min hərrin-nə:r va azə:bil-qabr! 
3 Hədisin isnadı zəifdir. 
4 Transkripsiyası: Alla:hummə, əslih li: di:nilləzi: cəaltəhu li: i'smətən, va əslih li: dunyə:yəl-ləti: 

cəaltə fi:hə: məa:şi:, Alla:hummə, inni: əu:zu birida:kə min səxatik, va əu:zu biafvikə min 

niqmətik, va əu:zu bikə minkə! Lə: mə:ni'a limə: ə'taytə va lə: mu'tiyə limə: mənə'tə va lə: 

yənfəu zəl-cəddi minkəl-cədd! 
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da Suheyb belə demişdir: “Həqiqətən, Muhəmməd  namazı bitirdikdən 

sonra bu sözləri deyərdi”.1 

 

 -  

90-cı fəsil: Namazdan sonra Allaha sığınmaq 

 

 - 

 

 

1347. ...Rəvayət edilir ki, Muslim ibn Əbu Bəkra  demişdir: “Atam 

namazın sonunda (və ya sonra) deyərdi: “Allahım, küfrdən, kasıblıqdan və 

qəbir əzabından Sənə sığınıram!”2 Mən də bunları deyirdim. Atam dedi: 

“Ey oğlum, bu duanı kimdən öyrənmisən?” Mən: “Səndən”- dedikdə, o 

dedi: “Həqiqətən, Allah Elçisi  bu sözləri namazdan sonra deyərdi”. 

 

 -  

91-ci fəsil: Namazda salam verdikdən sonra təsbihlərin sayı 

 

 - 

 

 

1348. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr  demişdir: “Allah Elçisi  

belə buyurdu: “İki xislət var ki, onlara əməl edən müsəlman mütləq 

Cənnətə girər. Bu iki şey çox asan şeylərdir, lakin onlara əməl edən çox 

azdır”. Sonra Allah Elçisi  sözünə davam edərək buyurdu: “Sizdən 

biriniz beş namazın ardı ilə on dəfə təsbih (Subhən-Allah), on dəfə təhmid 

                                                      
1 Hədisin isnadı zəifdir. 
2 Transkripsiyası: Alla:hummə inni: əu:zu bikə minəl-kufri val-fəqri, va azə:bil-qabri! 
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(Əlhəmdulilləh) və on dəfə təkbir (Allahu Əkbər) deyərsə, bu deyilənlər 

dildə yüz əllidir, tərəzidə isə min beş yüzdür”. Mən Allah Elçisinin  

bunları barmaqları ilə saydığını gördüm. Sonra Allah Elçisi  dedi: 

“Sizdən biriniz yatağına girdiyi zaman (otuz üç dəfə) “Subhən-Allah”, 

(otuz üç dəfə) “Əlhəmdulilləh” və (otuz dörd dəfə) “Allahu Əkbər” desin. 

Bu deyilənlər dildə yüzdür, tərəzidə isə mindir”. Allah Elçisi  buyurdu: 

“Elə isə sizdən hansı biriniz gecə-gündüz iki min beş yüz günah iş görür?” 

Səhabələrdən biri dedi: “Ey Allahın Elçisi! Necə ola bilər ki, biz onu 

qorumayaq?” O dedi: “Sizdən biriniz namaz qılarkən şeytan gəlib ona 

deyir: “Filan və filan işi xatırla”. O da bunları zikr etməz. Şeytan biriniz 

yatarkən yanına gəlib təsbih etmədən yatızdırır. Həmçinin namazında 

gəlib təsbih etmədən əvvəl bir ehtiyacını xatırladır”. 

 

 -  

92-ci fəsil: Təsbihləri saymağın başqa növü 

 

 - 

 

 

1349. ...Rəvayət edilir ki, Kəb ibn Ucra  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Bir-birinin ardı ilə gələn kəlmələri deyənlər məhrum olmazlar. 

Bunlar hər namazdan sonra otuz üç dəfə subhən-Allah, otuz üç dəfə 

əlhəmulilləh və otuz dörd dəfə Allahu Əkbər deməkdir”. 

 

 -  

93-cü fəsil: Təsbihləri saymağın başqa növü 

 

 - 

 

 

1350. ...Rəvayət edilir ki, Zeyd ibn Sabit  demişdir: “Səhabələr hər 

namazın ardı ilə otuz üç dəfə təsbih (Subhən-Allah), otuz üç dəfə təhmid 
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(Əlhəmdulilləh) və otuz dörd dəfə təkbir (Allahu Əkbər) etməklə əmr 

olundular. Ənsardan olan bir kişi yuxuda ona belə deyildiyini gördü: “Sizə 

otuz üç dəfə təsbih (Subhən-Allah), otuz üç dəfə təhmid (Əlhəmdulilləh) 

və otuz dörd dəfə təkbir (Allahu Əkbər) etmək əmr olunubmu?” Kişi: 

“Bəli”- dedi. Adam ona dedi: “Bunları iyirmi beş dəfə edin və buna təhlili 

(Lə iləhə illəllah) də əlavə edin!” Səhər açıldıqda, o, bunu Peyğəmbərə  

danışdı. Peyğəmbər  də buyurdu: “Belə də edin!” 

 
 

 

 

1351. ...İbn Ömər  rəvayət edir ki, bir kişiyə yuxuda belə deyildi: 

“Peyğəmbəriniz sizə nəyi əmr etdi?” O da belə cavab verdi: “Otuz üç dəfə 

təsbih (Subhən-Allah), otuz üç dəfə təhmid (Əlhəmdulilləh) və otuz dörd 

dəfə təkbir (Allahu Əkbər) deməyimizi əmr etdi. Bununla sayı yüz olur”. 

Adam dedi: “İyirmi beş dəfə təsbih (Subhən-Allah), iyirmi beş dəfə təhmid 

(Əlhəmdulilləh), iyirmi beş dəfə təkbir “Allahu Əkbər”, iyirmi beş dəfə də 

təhlili (Lə iləhə illəllah) deyin ki, yüz olsun!” Səhər açıldıqda, o, bunu 

Peyğəmbərə  danışdı. Allah Elçisi  də belə buyurdu: “Ənsarın dediyi 

kimi edin!” 

 

 -  

94-cü fəsil: Təsbihləri saymağın başqa növü 

 

 - 
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1352. ...Rəvayət edilir ki, Cuveyriyyə bint əl-Haris  məsciddə dua 

edərkən Peyğəmbər  onunla rastlaşdı. Peyğəmbər  günorta qayıtdıqda 

Cuveyriyyəyə dedi: “Sən indiyə qədər bu vəziyyətdə oturmusan?” O: 

“Bəli” dedi. Peyğəmbər  buyurdu: “Sənə deyəcəyin kəlmələr öyrədim-

mi?! “Yaratdıqlarının sayı qədər həmd edərək Allaha təriflər deyirik! 

Yaratdıqlarının sayı qədər həmd edərək Allaha təriflər deyirik! Yaratdıq-

larının sayı qədər həmd edərək Allaha təriflər deyirik! Özünün razı ol-

duğu qədər həmd edərək Allaha təriflər deyirik! Özünün razı olduğu 

qədər həmd edərək Allaha təriflər deyirik! Özünün razı olduğu qədər 

həmd edərək Allaha təriflər deyirik! Ərşinin ağırlığı qədər həmd edərək 

Allaha təriflər deyirik! Ərşinin ağırlığı qədər həmd edərək Allaha təriflər 

deyirik! Ərşinin ağırlığı qədər həmd edərək Allaha təriflər deyirik! Kəlmə-

lərinin çoxluğu qədər həmd edərək Allaha təriflər deyirik! Kəlmələrinin 

çoxluğu qədər həmd edərək Allaha təriflər deyirik! Kəlmələrinin çoxluğu 

qədər həmd edərək Allaha təriflər deyirik!”1 

 

 -  

95-cü fəsil: Təsbihləri saymağın başqa növü 

 

 - 

 

 

1353. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Kasıblar Allah Elçisinin 

 yanına gəlib dedilər: “Ey Allahın Elçisi! Varlılar da bizim kimi namaz 

qılır, bizim kimi oruc tuturlar, lakin onların mal-dövlətləri də var və 

(ondan) sədəqə verirlər və (Allah yolunda) xərcləyirlər”. Allah Elçisi  

dedi: “Namaz qıldıqda otuz üç dəfə “Subhən-Allah”, otuz üç dəfə 

“Əlhəmdulilləh”, otuz üç dəfə “Allahu Əkbər” və on dəfə “Lə iləhə 

                                                      
1 Transkripsiyası: Subhə:n-Alla:hi adədə xalqihi! Subhə:n-Alla:hi adədə xalqihi! Subhə:n-Alla:hi 

adədə xalqihi! Subhə:n-Alla:hi rida nəfsihi! Subhə:n-Alla:hi rida nəfsihi! Subhə:n-Alla:hi rida 

nəfsihi! Subhə:n-Alla:hi zinətə arşihi! Subhə:n-Alla:hi zinətə arşihi! Subhə:n-Alla:hi zinətə arşihi! 

Subhə:n-Alla:hi midə:də kəlimə:tihi! Subhə:n-Alla:hi midə:də kəlimə:tihi! Subhə:n-Alla:hi 

midə:də kəlimə:tihi! 
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illəllah” deyin! Bununla həm savab qazanmaq cəhətdən sizdən qabaqda 

olanlara çatar, həm də sizdən sonrakıları keçərsiniz”.1 

 

 -  

96-cı fəsil: Namazdan sonra ediləcək başqa bir dua 

 

 - 

 

 

1354. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Kim Sübh namazından sonra yüz dəfə “Subhən-Allah” və yüz 

dəfə “Lə iləhə illəllah” deyərsə, dənizdə olan köpüklər qədər olsa belə, 

günahları bağışlanar”. 

 

 - 

97-cü fəsil: Təsbihləri saymaq 

 

 - 

 

 

1355. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr  demişdir: “Mən Allah 

Elçisinin  təsbih etmək üçün barmaqlarını bükdüyünü gördüm”. 

 

 -  

98-ci fəsil: Namazı bitirib salam verdikdən sonra alında olan torpağı 

silməmək 

 

 - 

                                                      
1 “On dəfə “lə iləhə illəllah” deyin” hissəsi səhih deyil. 
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1356. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri  demişdir: “Allah Elçisi  

Ramazan ayının ortasında etikaf edərdi. İyirminci gecəni məsciddə keçirər, 

iyirmi birinci gün evinə qayıdardı. Onunla birlikdə etikaf edənlər də belə 

edərdilər. Sonra o, evinə qayıtdığı gecə qalxıb insanlara xütbə verdi və 

Allahın ona əmr etdiklərini insanlara xəbər verərək dedi: “Mən (Ramazan 

ayının) orta on günündə etikaf edirdim. Sonra mənə bildirildi ki, etikafı 

axırıncı on gündə edim. Mənimlə birlikdə etikaf edənlər öz etikaflarında 

qalsınlar. Mən bunu gecə (Qədr gecəsinin hansı gündə olduğunu yuxuda) 

gördüm, lakin bu mənə unutduruldu. Onu axırıncı on günün tək 

günlərində axtarın. Mən (yuxuda) su və palçıq üzərinə səcdə etdiyimi 

görmüşəm”. Əbu Səid deyir: “İyirmi birinci gecə yağış yağdı. Allah 

Elçisinin  məscidində namaz qıldığı yerə su yığılmışdı. Allah Elçisi  

namazı bitirdikdən sonra onun üzünə diqqət etdim, onun alnı palçıq və 

suya bulaşmışdı”. 

 

 - 

99-cu fəsil: İmamın namazda salam verdikdən sonra namazgahında 

oturması 

 

 - 

 

 

1357. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Səmura  demişdir: “Allah Elçisi  

Sübh namazını qıldıqdan sonra günəş çıxana qədər namaz qıldığı yerdə 

oturardı”. 

 

 - 
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1358. ...Rəvayət edilir ki, Səmmək ibn Hərb  demişdir: “Mən Cabir ibn 

Səmuraya dedim: “Sən Allah Elçisi  ilə birlikdə məclisdə olmusanmı?” O 

dedi: “Bəli. Allah Elçisi  Sübh namazını qıldıqdan sonra günəş çıxana 

qədər namaz qıldığı yerdə oturardı. Səhabələri ilə söhbət edər, səhabələri 

də cahillikdə olan hadisələr haqda söhbət edər və şeirlər deyərək 

gülərdilər. Allah Elçisi  də təbəssüm edərdi”. 

  

 -  

100-cü fəsil: Namazdan sonra arxaya çevrilmək 

 

 - 

 

 

1359. ...Rəvayət edilir ki, əs-Suddi  demişdir: “Namazdan sonra hansı 

tərəfə - sağa, yoxsa sol tərəfə çevrilmək barəsində Ənəs ibn Malikdən 

soruşdum. O dedi: “Mən Allah Elçisinin  arxadakılara doğru çox vaxt sağ 

tərəfindən çevrildiyini görmüşəm”.  

 

 - 

 

 

1360. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah  demişdir: “Sizdən heç kim “Namaz 

bitdikdə sağ tərəfdən dönmək vacibdir”- deyə nəfsində şeytana yer 

qoymasın, çünki mən Allah Elçisinin  namazdan sonra çox vaxt sol tərəf-

dən çevrildiyini görmüşəm”. 

 

 - 

 

 

1361. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisinin  ayaq üstə 

də, oturduğu halda da su içdiyini, ayaqyalın və ayaqqabı ilə də namaz 

qıldığını, (namazdan sonra) arxadakılara doğru sağ tərəfdən də, sol 

tərəfdən də çevrildiyini görmüşəm”. 
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 -  

101-ci fəsil: Qadınlar namaz qıldıqdan sonra məsciddən nə vaxt çıxırlar? 

 

 - 

 

 

1362. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Qadınlar Allah Elçisi  ilə 

birlikdə Sübh namazını qılar, namazda salam verdikdən sonra geyimlərinə 

bürünərək məsciddən çıxardılar. Hava qaranlıq olduğu üçün onlar tanın-

mazdılar”. 

 

 -  

102-ci fəsil: Namazda imamı qabaqlamağın qadağan olması 

 

 - 

 

 

1363. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik  demişdir: “Bir gün Allah Elçisi 

 bizə namaz qıldırdı. Sonra üzünü bizə tərəf çevirib dedi: “Həqiqətən, 

mən sizin imamınızam. Məni ruku və səcdə etməkdə, qiyama qalxmaqda 

və namazı məndən öncə bitirməkdə qabaqlamayın! Mən önümdə və 

arxamda olanları görürəm”. Sonra dedi: “Canım Əlində Olana and olsun! 

Mənim gördüyümü görsəydiniz, az gülüb çox ağlayardınız”. Biz dedik: 

“Sən nə görmüsən, ey Allahın Elçisi?” O dedi: “Mən Cənnəti və 

Cəhənnəmi görmüşəm”. 

   

 -  

103-cü fəsil: İmam namazı bitirənə qədər onunla namaz qılmağın savabı 

 

 - 
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1364. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr  demişdir: “Biz Allah Elçisi  ilə 

birlikdə Ramazan ayının orucunu tutduq. Ramazan ayının son yeddi günü 

qalana qədər bizimlə (təravih) namazını qılmadı. O, bizimlə gecənin ilk 

üçdəbiri keçdikdən sonra namaz qıldı. Sonra (ayın axırına) altı gün 

qaldıqda, yenə bizimlə (təravih) namazını qılmadı. Beş gün qaldıqda və 

gecənin yarısı keçdikdə, bizimlə (təravih) namazını qıldı. Biz dedik: “Ey 

Allahın Elçisi, əgər sən istəsəydin, biz bütün gecəni səninlə namaz qıla 

bilərdik”. O dedi: “Həqiqətən, kim imam namazı bitirənə kimi onunla bir-

likdə namaz qılarsa, onun üçün bütün gecəni namaz qılmış kimi yazılar”. 

Sonra dördüncü gecə bizimlə (təravih) namazını qılmadı. Ramazan ayının 

bitməsinə üç gecə qaldıqda, öz qızlarına və qadınlarına xəbər göndərdi və 

insanları toplayıb bizimlə (təravih) namazını qıldı. Namazda o qədər 

dayandıq ki, fələhə gecikməkdən qorxduq. Bundan sonra həmin ay bizim-

lə (təravih) namazını qılmadı”. Hədisin ravisi Davud dedi: “Fələh nədir?” 

O dedi: “Sahurdur”.    

 

 -  

104-cü fəsil: İmamın insanların çiyinləri arasından keçərək getməsinin 

icazəli olması 

 

 - 

 

 

1365. ...Rəvayət edilir ki, Uqbə ibn əl-Haris  demişdir: “Mən Mədinədə 

Peyğəmbər  ilə Əsr namazını qıldım. Sonra o, insanların çiyinlərinin 

arasından sürətlə çıxıb getdi. Bəziləri onun sürətlə çıxıb getməsinə təəccüb 

etdilər. Bəzi səhabələr onun ardı ilə getdilər. O, zövcələrindən birinin 

evinə daxil oldu, sonra çıxıb dedi: “Namazda, evimdə (əmanət olaraq 

verilmiş) bir qədər qızılın olması yadıma düşdü. Mən istəmədim ki, o 
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bizim yanımızda qalsın və əmr etdim ki, onu insanlar arasında bölüşdür-

sünlər”. 

 

 -  

105-ci fəsil: Bir kəsə “Namaz qılmısan?”- deyildikdə, onun “Xeyr!”- deməsi 

 

 - 

 

 

1366. ...Cabir ibn Abdullah  rəvayət edir ki, Ömər ibn əl-Xattab Xəndək 

döyüşündə Əsr namazını qıla bilmədiyinə görə günəş batdıqdan sonra 

Qureyş kafirlərini söyməyə başladı. O dedi: “Ey Allahın Elçisi, mən günəş 

batana qədər namazımı qıla bilmədim”. Allah Elçisi  dedi: “Allaha and 

olsun ki, mən də qıla bilməmişəm”. Biz Buthan deyilən yerə gəldik və 

Allah Elçisi  dəstəmaz aldı. Biz də dəstəmaz aldıq və günəş batdıqdan 

sonra Əsr namazını qıldıq. Ondan sonra da Məğrib namazını qıldıq”. 
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 -  

14. Cümə kitabı 
 

 - 

1-ci fəsil: Cümədə iştirak etmək 

 

 - 

-

- 

 

1367. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Biz axırıncı ümmətik, lakin Qiyamət günü öndə olacağıq. Hər-

çənd onlara bizdən əvvəl Kitab verilmişdir. Bu günü (Cümə gününü) 

Allah  onlara vacib etmişdi, lakin onlar ixtilafa düşdülər. Allah  bizi 

(bu günü ehtiramla keçirməyə) müvəffəq etdi və bu xüsusda insanlar bizim 

ardımızca gəldilər, yəhudilər sabahkı günü, xristianlar isə ondan sonrakı 

günü (təntənə ilə qeyd edirlər)”. 
 

 - 

 

 

1368. ...Rəvayət edilir ki, Huzeyfə  demişdir: “Allah Elçisi  belə buyur-

du: “Allah  bizdən öncə olanları Cümə günündən uzaq etdi. Yəhudilərin 

günü şənbə, xristianların günü isə bazar günü oldu. Bizi isə yaradıb Cümə 

gününə yönəltdi. Cümə, şənbə və bazar gününü təyin etdi. Onlar günlərdə 

bizdən sonra gəldikləri kimi Qiyamət günü də bizdən sonradırlar. Biz 

dünya əhlindən axırıncı olsaq da, Qiyamət günü yaradılmışlar arasında ilk 

hökm olunanlar olacağıq”. 
 

 -  

2-ci fəsil: Cüməni tərk etməyin qınanması  
 

 - 
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1369. ...Peyğəmbərlə  söhbət etmiş Əbul-Cəd əd-Damri  rəvayət edir ki, 

Peyğəmbər  belə buyurmuşdur: “Kim səhlənkarlıq edərək üç cüməni tərk 

edərsə, Allah onun qəlbini möhürləyər”. 

 

 - 

 

 

1370. ...İbn Abbas və İbn Ömər  rəvayət edirlər ki, Allah Elçisi  öz 

minbəri üzərində belə buyurdu: “İnsanlar ya Cüməyə gələcəklər, ya da 

Allah onların qəlblərinə möhür vuracaq və onlar qafillərdən olacaqlar”. 

 

 - 

 

 

1371. ...Rəvayət edilir ki, Peyğəmbərin  zövcəsi Həfsə  rəvayət edir ki, 

Peyğəmbər  belə buyurmuşdur: “Cüməyə gəlmək hər bir həddi-büluğa 

çatana vacibdir”. 

 

 -  

3-cü fəsil: Üzr olmadan Cüməni tərk edənin kəffarəsi  

 

 - 

 

 

1372. ...Rəvayət edilir ki, Səmura ibn Cundəb  demişdir: “Allah Elçisi  

belə buyurdu: “Kim Cümə (namazını) üzr olmadan tərk edərsə, qoy bir 

dinar sədəqə versin. Bir dinar tapa bilməsə, qoy yarım dinar sədəqə ver-

sin”.1 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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 -  

4-cü fəsil: Cümə gününün fəziləti haqda 

 

 - 

 

 

1373. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Üzərinə Günəşin doğduğu ən xeyirli gün Cümə günüdür. O 

gün Adəm  yaradılmış, o gün Cənnətə daxil edilmiş və o gün də oradan 

çıxarılmışdır”. 

 

 -  

5-ci fəsil: Cümə günü Peyğəmbərə  salavat deməyi çoxaltmaq 

 

 - 

 

 

1374. ...Əus ibn Əus  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Sizin 

ən fəzilətli gününüz Cümə günüdür. O gün Adəm  yaradıldı, o gün 

vəfat etdi və o gün Sura birinci və ikinci dəfə üfürüləcək. O gün mənə 

salavatı çoxaldın, çünki sizin salavatınız mənə çatdırılır”. Səhabələr 

dedilər: “Ey Allahın Elçisi! Bizim salavatlarımız sənə neçə çatacaq, axı 

sənin bədənin çürüyəcək?!” O dedi: “Həqiqətən, Allah torpağa  

peyğəmbərlərin  cəsədlərini yeməyi haram edib”. 

 

 -  

6-cı fəsil: Cümə günü misvakdan istifadə etməyin əmr edilməsi 

 

 - 
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1375. ...Abdur-Rahmən ibn Əbu Səid atasından  rəvayət edir ki, Allah 

Elçisi  belə buyurdu: “Cümə günü qüsl almaq, (dişlərini) misvakla təmiz-

ləmək və imkan daxilində ətirdən istifadə etmək hər bir həddi-büluğa 

çatana vacibdir”. Hədisin ravisi Abdur-Rahmən Bukeyr adlı ravini yad 

etməmiş və ətir haqda demişdir: “Qadın ətiri olsa belə”. 

 

 -  

7-ci fəsil: Cümə günü qüsl almağın əmr edilməsi 

 

 - 

 

 

1376. ...İbn Ömər  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Sizdən 

biriniz Cüməyə gələndə, qüsl alsın!” 

 

 - 

8-ci fəsil: Cümə günü qüsl almağın vacib olması 

 

 - 

 

 

1377. ...Əbu Səid əl-Xudri  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: 

“Cümə günü qüsl almaq hər bir həddi-büluğa çatan şəxsə vacibdir”. 

 

 - 

 

 

1378. ...Rəvayət edilir ki, Cabir  demişdir: “Allah Elçisi  belə buyurdu: 

“Hər bir müsəlman kişinin həftədə bir dəfə qüsl günü var, bu da Cümə 

günüdür”. 
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 - 

9-cu fəsil: Cümə qüslunu tərk etməyin icazəli olması 
 

 - 

 
 

1379. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Həqiqətən, bəzi insanlar 

kəndlərdə (hündür dağlıq yerlərdə) məskunlaşar və Cüməyə üst-başları 

çirkli halda gələrdilər. Külək əsdikdə onların üst-başlarından gələn pis 

qoxu insanlara əziyyət verərdi. Bu, Allah Elçisinə  deyildikə, belə buyur-

du: “Məgər onlar yuyunmurlar?!” 
 

 - 

 

 

1380. ...Rəvayət edilir ki, Səmura  demişdir: “Kim Cümə günü dəstəmaz 

alarsa, gözəl bir şey etmişdir. Kim də qüsl alarsa, daha fəzilətli bir şey 

etmişdir”. 
 

 -  

10-cu fəsil: Cümə qüslunun fəziləti 
 

 - 

 
 

1381. ...Əus ibn Əus  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Kim 

yuyunaraq qüsl alar, (Cüməyə) tezdən gedər, imama yaxın oturar və heç 

bir boş işlə məşğul olmazsa, onun atdığı hər bir addıma görə ona bir ilin 

orucu və (gecə) namazı sayılar”. 
 

 -  

11-ci fəsil: Cüməyə hazırlaşmaq 

 

 - 
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1382. ...Abdullah ibn Ömər  rəvayət edir ki, Ömər ibn əl-Xattab 

ipəkdən bir paltar görüb dedi: “Ey Allahın Elçisi, sən bunu alıb Cümə 

günü yanına gələn heyətlər üçün geyinə bilərsən”. Allah Elçisi  dedi: “Bu 

libası Axirətdə heç bir payı olmayan geyinər”. Sonra Allah Elçisinə  

həmin paltardan gətirdilər. O da bu paltarı Ömərə verdi. Ömər dedi: “Ey 

Allahın Elçisi! Sən Utaridin gətirdiyi bu paltar haqda dediyinə baxmayaraq 

geyinmək üçün bunu mənə verirsən?” Allah Elçisi  buyurdu: “Mən bunu 

sənə geyinmək üçün vermirəm”. Ömər də bunu Məkkədə olan müşrik 

qardaşına bağışladı”. 

 

 - 

 

 

1383. ...Abdur-Rahmən ibn Əbu Səid atasının  belə dediyini rəvayət 

etmişdir: “Allah Elçisi  belə buyurdu: “Cümə günü hər bir həddi-büluğa 

çatan şəxs qüsl almalı, (dişlərini) misvakla təmizləməli və imkan daxilində 

ətir vurmalıdır”. 

 

 -  

12-ci fəsil: Məscidə piyada getməyin fəziləti 

 

 - 

 

 

1384. ...Allah Elçisinin  səhabəsi Əus ibn Əus  demişdir: “Allah Elçisi  

belə buyurdu: “Kim Cümə günü yuyunaraq qüsl alsa, məscidə tezdən və 

miniyə minmədən piyada getsə, imama yaxın oturub heç bir boş söz 

danışmasa, onun atdığı hər addıma görə bir ilin əməli yazılar”. 
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 -  

13-cü fəsil: Cüməyə tez getmək haqda 

 

 - 

 

 

1385. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: 

“Cümə günü olduqda məscidin qapılarında mələklər durar və məscidə 

gələnləri yazarlar. İmam (xütbə vermək üçün) gəldikdə, mələklər 

səhifələrini bağlayarlar”. Allah Elçisi  davam edərək belə dedi: “Cüməyə 

tez gələn kök bir dəvə, sonra gələn inək, sonra gələn qoyun, sonra gələn 

ördək, sonra gələn toyuq, sonra da gələn yumurta qurban etmiş kimi 

sayılar”. 

 

 - 

 

 

1386. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: 

“Cümə günü məscidin hər qapısında mələklər dayanar və insanların 

dərəcələrinə (gəliş sırasına) görə yazarlar. İmam (xütbə vermək üçün) 

gəldikdə, mələklər səhifələrini bağlayar və xütbəyə qulaq asarlar. Cüməyə 

tez gələn kök bir dəvə, ondan sonra gələn inək, ondan sonra gələn qoç 

qurban etmiş kimi olar”. Sonra toyuq və yumurtanı da dedi”. 

 

 - 

 

 

1387. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: 

“Cümə günü məscidin qapılarında mələklər dayanar və insanları dərə-
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cələrinə (gəliş sırasına) görə yazarlar. İnsanlar da dərəcələrinə görə belədir; 

biri dəvə, biri inək, biri qoyun, biri toyuq, biri sərçə, biri də yumurta 

(sədəqə) vermiş kimidir”.1 

 

 -  

14-cü fəsil: Cümənin vaxtı 

 

 - 

 

 

1388. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Kim 

Cümə günü cənabət qüslu alsa, sonra məscidə getsə, sanki dəvə qurban 

etmiş kimi olar. Kim ikinci saatda getsə, sanki inək qurban etmiş kimi olar. 

Kim üçüncü saatda getsə, sanki qoç qurban etmiş kimi olar. Kim dördüncü 

saatda getsə, sanki bir toyuq qurban etmiş kimi olar. Kim beşinci saatda 

getsə, sanki yumurta qurban etmiş kimi olar. İmam (xütbə vermək üçün) 

gəldikdə isə mələklər xütbəyə qulaq asarlar”. 

 

 - 

 

 

1389. ...Cabir ibn Abdullah  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Cümə günü on iki saatdır. Bu saatların birində müsəlman 

bəndəyə Allahdan istədiyi verilir. Bu saatı Əsr namazından sonra axtarın”. 

 

 - 

 

 

                                                      
1 “Biri sərçə” hissəsi səhih deyil. 
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1390. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah  demişdir: “Biz Allah 

Elçisi  ilə birlikdə Cümə namazını qılar, sonra qayıdıb heyvanlarımızı 

rahatlayardıq”. Hədisin ravisi deyir: “Mən: “Hansı saatda?”- dedikidə, o: 

“Günəş zenitdə olarkən”- dedi”. 

 

 - 

 

 

1391. ...İyas ibn Sələmə ibn əl-Əkva atasının  belə dediyini rəvayət 

etmişdir: “Biz Allah Elçisi  ilə birlikdə Cümə namazını qılar, sonra 

qayıdardıq. (Bu zaman) kölgələnmək üçün divarın heç bir kölgəsi olmaz-

dı”. 

 

 -  

15-ci fəsil: Cümə namazının iki azanı 

 

 - 

 

 

1392. ...əs-Səib ibn Yəzid  rəvayət edir ki, Allah Elçisinin , Əbu Bəkrin 

və Ömərin vaxtında Cümə günü azan imam minbərdə oturduqda olurdu. 

Osmanın xilafəti dövründə insanlar çoxaldığı üçün Osman iki azanın 

verilməsini əmr etdi. Bu azan “Zəvra” adlı bazarda verilirdi. Beləliklə, bu, 

qayda halına keçdi”. 

  

 - 

 

 

1393. ...Rəvayət edilir ki, əs-Səib ibn Yəzid  demişdir: “Mədinə əhalisi 

çoxaldıqda, Osman üçüncü dəfə azan deyilməsini əmr etdi. Allah Elçisinin 

 vaxtında bir müəzzin var idi və azan Cümə günü imam minbərdə 

oturduqda oxunurdu”. 
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 - 

 

 

1394. ...Rəvayət edilir ki, əs-Səib ibn Yəzid  demişdir: “Allah Elçisi  

Cümə günü minbərdə oturduqda Bilal azan verərdi. Minbərdən endikdə 

isə iqaməni verərdi. Bu, Əbu Bəkr və Ömərin vaxtında da belə idi”. 

 

 -  

16-cı fəsil: Cümə günü imam camaat arasına çıxdıqdan sonra gələn adamın 

namaz qılması 

 

 - 

 

 

1395. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah  demişdir: “Allah Elçisi  

belə buyurdu: “Biriniz Cüməyə gəldikdə, imamın camaat arasına çıxdığını 

görsə belə, iki rükət namaz qılsın”. 

 

 -  

17-ci fəsil: Xütbə dedidkdə imamın yeri 

 

 - 

 

 

1396. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah  demişdir: “Allah Elçisi  

xütbə verdikdə, məsciddə olan xurma kötüklərindən birinə söykənərdi. 

Minbər düzəldikdə xütbəni minbərdə verməyə başladı. Kötük məscid 

əhlinin eşidəcəyi bir tərzdə dəvə balasının iniltisi kimi bir səs çıxarmağa 

başladı. Allah Elçisi  də minbərdən enib onu qucaqladı və o da sakit-

ləşdi”. 
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 -  

18-ci fəsil: Xütbə dedikdə, imamın ayaq üstə dayanması 
 

 - 

 

 

1397. ...Rəvayət edilir ki, Kəb ibn Ucra  demişdir: “O, məscidə daxil 

olduqda, Abdur-Rahmən ibn Ummul-Həkəm xütbəni oturaraq verirdi. O 

dedi: ”Buna baxın! O, oturaraq xütbə verir. Halbuki Allah  belə buyurur: 

“Onlar ticarət və ya əyləncə gördükləri zaman dağılışıb ona tərəf qaç-

dılar və səni minbərdə ayaq üstə olduğun halda tərk etdilər” (əl-Cumuə, 

11)”. 
 

 -  

19-cu fəsil: İmama yaxın durmağın fəziləti 
 

 - 

 

 

1398. ...Əus ibn Əus əs-Səqafi  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Kim yuyunaraq qüsl alar, (Cüməyə) tezdən gedər, imama yaxın 

oturar və heç bir boş işlə məşğul olmazsa, onun atdığı hər bir addıma bir 

ilin orucunun və (gecə) namazının savabı yazılar”. 
 

 -  

20-ci fəsil: Cümə günü imam minbərdə olarkən insanların çiyinlərinin 

arasında keçməyin qadağan olunması 
 

 - 

 

 

1399. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Busr  demişdir: “Mən Cümə günü 

Allah Elçisinin  yanında oturmuşdum. O dedi: “Bir kişi insanların 
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arasından keçərək gəldi və Allah Elçisi  ona dedi: “Otur! Həqiqətən, sən 

insanlara əziyyət verdin”. 

 

 -  

21-ci fəsil: Cümə günü imam xütbə verərkən gələn adamın namaz qılması 

 

 - 

 

 

1400. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah  demişdir: “Cümə günü 

Peyğəmbər  minbərdə olanda, bir kişi gəldi və Peyğəmbər  ona dedi: 

“Sən iki rükət namaz qılmısan?” O: “Xeyr”- dedi. Peyğəmbər  dedi: “O 

iki rükəti qıl!” 

 

 -  

22-ci fəsil: Cümə günü xütbə vaxtı susmaq 

 

 - 

 

 

1401. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Kim 

Cümə günü imam xütbə deyərkən dostuna “Sus!” desə, artıq boş şey 

danışmış sayılar”. 

 

 - 

 

 

1402. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Mən Allah Elçisinin  

belə buyurduğunu eşitdim: “Cümə günü imam xütbə verərkən dostuna 

“Sus!” deməyin artıq boş bir şey etməkdir”. 
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 -  

23-cü fəsil: Cümə günü susmağın və boş sözləri tərk etməyin fəziləti 
 

 - 

 

 

1403. ...Rəvayət edilir ki, Salman  demişdir: “Allah Elçisi  mənə dedi: 

“Kişi Cümə günü əmr olunduğu kimi təmizlənsə, sonra öz evindən çıxıb 

Cümə namazına gəlsə və namaz bitənə qədər sussa, bu onun üçün ondan 

əvvəlki cümə ilə bu cümə arasında edilənlərə kəffarə olar”. 
 

 -  

24-cü fəsil: Xütbənin oxunuş qaydası 
 

 - 

 

 

1404. ...Abdullah  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  bizə “Xutbətul-Hacə”ni 

öyrədərək belə buyurdu: “Allaha həmd olsun! Ondan yardım istəyirik, 

Ondan bağışlanma diləyirik. Nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən 

Ona sığınırıq. Allahın doğru yola yönəltdiyi şəxsi heç kəs azdıra bilməz və 

azdırdığı şəxsi də heç kim doğru yola yönəldə bilməz. Mən şəhadət edirəm 

ki, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur və şəhadət edirəm ki, 

Muhəmməd Onun qulu və elçisidir!” Sonra üç ayə oxudu: “Ey iman 

gətirənlər! Allahdan Ona layiq olan tərzdə qorxun və ancaq müsəlman 

olduğunuz halda ölün!” (Ali-İmran, 102); “Ey insanlar! Sizi tək bir 

candan xəlq edən, onun özündən zövcəsini yaradan və onlardan da bir 

çox kişi və qadın törədib yer üzünə yayan Rəbbinizdən qorxun! Adı ilə 

bir-birinizdən cürbəcür şeylər istədiyiniz Allahdan və qohumluq 
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əlaqələrini kəsməkdən çəkinin! Həqiqətən, Allah sizə nəzarət edir” (ən-

Nisə, 1); “Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz danışın” (əl-

Əhzab, 70)”. 
 

 -  

25-ci fəsil: Xütbə deyərkən imamın qüsl almağa təşviq etməsi 
 

 - 

 

 

1405. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər  demişdir: “Allah Elçisi  xütbə 

deyərkən belə buyurdu: “Sizdən biriniz Cümə namazına gəldikdə qüsl 

alsın!” 
 

 - 

 

 

1406. ...Rəvayət edilir ki, İbrahim ibn Nəşit  Səlim ibn Şihabdan Cümə 

qüslu haqda soruşduqda, o dedi: “Bu, sünnədir. Artıq Səlim ibn Abdullah 

atasından bu haqda Allah Elçisinin  minbərdə danışdığını rəvayət 

etmişdir”. 
 

 - 

 

 

1407. ...Abdullah ibn Ömər  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  minbərdə 

durarkən belə dedi: “Sizdən biriniz Cümə namazına gəldikdə qüsl alsın!” 
 

 -  

26-cı fəsil: İmamın Cümə günü xütbə verərkən insanları sədəqəyə təşviq 

etməsi 
 

 - 
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1408. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri  demişdir: “Peyğəmbər  

Cümə günü xütbə verərkən bir kişi kasıb bir paltarda gəldi və Allah Elçisi 

 ona dedi: “Namaz qılmısanmı?” O: “Xeyr”- dedi: Allah Elçisi  dedi: 

“İki rükət namaz qıl!” Sonra insanları sədəqə verməyə təşviq etdi. İnsanlar 

paltar sədəqə verdilər. Allah Elçisi  həmin paltarlardan ikisini o kişiyə 

verdi. Növbəti Cümə günü Allah Elçisi  xütbə verərkən (yenə o kişi) 

gəldi və Allah Elçisi  camaatı yenə sədəqə verməyə təşviq etdi. Həmin 

kişi ona verilən paltarlardan birini sədəqə üçün qoydu. Allah Elçisi  dedi: 

“Keçən Cümə o kişi köhnə paltarla gəlmişdi və mən insanları sədəqəyə 

təşviq etmişdim. İnsanlar da paltarlarından sədəqə etmişdilər. Mən də o 

paltarlardan ikisini bu kişiyə verilməsini əmr etmişdim. Bu gün də o gəldi 

və insanları sədəqə verməyə təşviq etdim. O, keçən həftə ona verilən 

paltarlardan birini sədəqə verdi”. Allah Elçisi  onu qınayaraq: “Paltarını 

götür!”- dedi”. 

 

 -  

27-ci fəsil: Minbərdə olarkən imamın camaata söz deməsi  

 

 - 

 

 

1409. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah  demişdir: “Peyğəmbər  

Cümə günü xütbə verərkən bir kişi gəldi. Peyğəmbər  ona: “Namaz 

qıldınmı?”- dedi. O: “Xeyr”- dedikdə, Peyğəmbər: “Dur namaz qıl!”- 

dedi”. 

 

 - 
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1410. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Bəkra  demişdir: “Mən Peyğəmbərin  

minbərdə dayandığını və Həsənin də onun yanında olduğunu gördüm. O, 

bir dəfə insanlara, bir dəfə də Həsənə çevrilərək diqqət edirdi. Sonra belə 

buyurdu: “Həqiqətən, bu oğlum seyyiddir (hörmətlidir). Ola bilsin ki, 

Allah onun vasitəsilə iki böyük müsəlman toplumun arasını düzəltsin”. 

 

 -  

28-ci fəsil: Xütbədə Quran oxumaq 

 

 - 

 

 

1411. ...Rəvayət edilir ki, Haris ibn ən-Numanın qızı  demişdir: “Mən 

Cümə günü Allah Elçisinin  ağzından “Qaf. Şərəfli Qurana and olsun!” 

(Qaf surəsini) əzbərləmişəm”. 

 

 -  

29-cu fəsil: Xütbədə işarə etmək 

 

 - 

 

 

1412. ...Husayn  rəvayət edir ki, Bişr ibn Mərvan Cümə günü minbərdə 

olarkən əllərini qaldırdı. Umarə ibn Ruveybə əs-Səqafi onu qınadı və 

şəhadət barmağı ilə işarə edərək dedi: “Allah Elçisi  bunun üzərinə heç 

bir şey əlavə etməmişdir”. 

 

 -  

30-cu fəsil: Cümə günü imamın xütbəni bitirməmiş minbərdən aşağı 

enməsi və yenidən minbərə qayıtması 

 

 - 
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1413. ...Abdullah ibn Bureydə atasının  belə dediyini rəvayət edir: 

“Peyğəmbər  xütbə deyirdi. Bu vaxt Həsən və Hüseyn gəldi. Onların 

üzərində qırmızı paltar var idi. Onlar ayaqları ilişə-ilişə gəlirdilər. 

Peyğəmbər  sözünü kəsərək minbərdən aşağı endi və onları qucağına 

götürüb dedi: “Allah doğru söyləmişdir: “...var-dövlətiniz də, övlad-

larınız da ancaq bir imtahandır. Böyük mükafat isə Allah yanındadır” 

(əl-Ənfal, 28). Mən bunların ayaqları paltarlarına ilişə-ilişə gəldiklərini 

gördüm, səbir edə bilmədim, sözümü kəsdim və onları qucağıma götür-

düm”. 

 

 -  

31-ci fəsil: Xütbəni nə qədər qısaltmaq olar 

 

 - 

 

 

1414. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Əbu Əufə  demişdir: “Allah Elçisi 

 çox zikr edər, boş sözlər danışmaz, namazı uzadar, xütbəni isə qısa edər, 

üstəlik, dul qadınlara və kasıblara baş çəkib onların ehtiyaclarını ödəməyi 

özünə ar bilməzdi”. 

 

 -  

32-ci fəsil: Xütbə neçə dəfə verilir 

 

 - 

 

  

1415. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Səmura  demişdir: “Mən Peyğəmbərin 

 yanında oturdum. Onun ayaq üstə xütbə verdiyini gördüm. Oturar, 

sonra qalxıb axırıncı xütbəsini verərdi”. 
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 -  

33-cü fəsil: İki xütbə arasını ayırmaq üçün oturmaq 

 

 - 

 

 

1416. ...Abdullah  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  ayaq üstə iki xütbə verər, 

onların arasını oturmaqla ayırardı. 

 

 -  

34-cü fəsil: İki xütbə arasında oturduqda susmaq 

 

 - 

 

 

1417. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Səmura  demişdir: “Mən Cümə günü 

Allah Elçisinin  ayaq üstə xütbə verdiyini gördüm. Sonra o oturdu və 

susdu. Sonra qalxıb başqa xütbə verdi. Kim sizə desə ki, “Allah Elçisi  

oturaraq xütbə verib”- o, yalan danışmışdır”. 

 
 

35-ci fəsil: İkinci xütbədə Quran oxumaq və zikr etmək 

 

 - 

 

 

1418. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Səmura  demişdir: “Peyğəmbər  

ayaq üstə xütbə verər, sonra oturar, sonra yenə qalxar, bəzi ayələr oxuyar 

və Allahı zikr edərdi. Onun xütbəsi də, namazı da vaxt baxımından bir-

birinə bərabər olardı”. 
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 -  

36-cı fəsil: Minbərdən aşağı düşdükdə dayanıb danışmaq 

 

 - 

 

 

1419. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs  demişdir: “Allah Elçisi  minbərdən aşağı 

düşər, bir kişi ehtiyacından dolayı ona yaxınlaşar, Peyğəmbər  onun 

ehtiyaclarına qulaq asmaq üçün onunla söhbət edərdi. Sonra namaz qıldığı 

yerə keçər və namazı qılardı”.1 

 

 -  

37-ci fəsil: Cümə namazının rükətlərinin sayı 

 

 - 

 

 

1420. ...Rəvayət edilir ki, Ömər  demişdir: “Cümə namazı iki rükətdir. 

Ramazan bayramı namazı iki rükətdir. Qurban bayramı namazı iki rükət-

dir. Səfər namazı tam olaraq iki rükətdir. Muhəmməd  belə demişdir”. 

 

 -  

38-ci fəsil: Cümə namazında “əl-Cumuə” və “əl-Munafiqun” surələrini 

oxumaq 

 

 - 

 

 

1421. ...İbn Abbas  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Cümə gününün Sübh 

namazında “Əlif. Ləm. Mim...” (əs-Səcdə) və “Doğrudanmı insanın...” 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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(əl-İnsan) surələrini, Cümə namazında “əl-Cumuə” və “əl-Munafiqun” 

surələrini oxuyardı”.  

 

 -  

39-cu fəsil: Cümə namazında “əl-Ə'lə” və “əl-Ğaşiyə” surələrini oxumaq 

 

 - 

 

 

1422. ...Rəvayət edilir ki, Səmura  demişdir: “Allah Elçisi  Cümə 

namazında “Ən Uca Rəbbinin adına təriflər de!” (əl-Ə'lə) və “Aləmi Çul-

ğalayanın xəbəri sənə gəlib çatdımı?” (əl-Ğaşiyə) surələrini oxuyardı”. 

 

 -  

40-cı fəsil: ən-Numan ibn Bəşirin  Cümə namazında nəyin oxunması 

barəsində ixtilafı haqda 

 

 - 

 

 

1423. ...Ubeydullah ibn Abdullah  rəvayət edir ki, əd-Dahhak ibn Qeys 

ən-Numan ibn Bəşirdən soruşdu: “Allah Elçisi  Cümə namazında “əl-

Cumuə” surəsindən başqa hansı surəni oxuyardı?” ən-Numan ibn Bəşir 

dedi: “O, “Aləmi Çulğalayanın xəbəri sənə gəlib çatdımı?” (əl-Ğaşiyə 

surəsini) oxuyardı”. 

 

 - 

 

 

1424. ...Rəvayət edilir ki, ən-Numan ibn Bəşir  demişdir: “Allah Elçisi  

Cümə namazında “Ən Uca Rəbbinin adına təriflər de!” (əl-Ə'lə) və 

“Aləmi Çulğalayanın xəbəri sənə gəlib çatdımı?” (əl-Ğaşiyə) surələrini 
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oxuyardı. Hərdən Cümə ilə bayram namazları üst-üstə düşərdi. Onda da 

həmin surələri oxuyardı”. 

 

 -  

41-ci fəsil: Cümə namazının bir rükətinə çatan haqda 

 

 - 

 

 

1425. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Kim 

Cümə namazının bir rükətinə çatsa, artıq (tam şəkildə) Cüməyə çatmış 

olar”.1 

 

 -  

42-ci fəsil: Cümə namazından sonra məsciddə qılınan namazların sayı 

 

 - 

 

 

1426. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Sizdən biriniz Cümə namazını qıldıqdan sonra dörd rükət na-

maz qılsın”. 

 

 -  

43-cü fəsil: İmamın Cümə namazından sonra namaz qılması  

 

 - 

 

 

1427. ...İbn Ömər  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Cümə namazından 

sonra çıxıb gedənə qədər namaz qılmazdı. (Evinə) qayıdanda isə iki rükət 

namaz qılardı. 

 

                                                      
1 “Cümə”, “cüməyə” sözləri səhih deyil.  
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 - 

 

 

1428. ...Səlim atasının  belə dediyini rəvayət edir: “Allah Elçisi  Cümə 

namazından sonra evində iki rükət namaz qılardı”. 

 

 -  

44-cü fəsil: Cümə namazından sonrakı iki rükəti uzadaraq qılmaq 

 

 - 

 

 

1429. ...Nafi  rəvayət edir ki, İbn Ömər Cümə namazından sonrakı iki 

rükəti uzadaraq qılar və deyərdi: “Allah Elçisi  belə edərdi”.1 

 

 -  

45-ci fəsil: Cümə günü duaların qəbul olunan saatı haqda 

 

 - 

 

                                                      
1 “Uzadaraq” sözü səhih deyil. 
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1430. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Tur dağına getmişdim 

və orada Kəbi gördüm. Biz orada bir gün qaldıq. Mən ona Allah Elçisi  

haqqında danışdım. O da mənə Tövrat haqda danışdı. Mən ona dedim: 

“Allah Elçisi  belə deyib: “Üzərinə Günəşin doğduğu ən xeyirli gün 

Cümə günüdür. O gün Adəm yaradıldı, o gün Cənnətdən qovuldu, o gün 

də onun tövbəsi qəbul edildi. O gün o öldü və o gün də Qiyamət qopacaq. 

Yer üzərində Adəm övladından başqa elə bir canlı yoxdur ki, Cümə günü 

şəfəq açılana qədər Qiyamətin qopmasına görə qorxu içində olmasın. Bu 

gündə elə bir saat var ki, mömin bu saatda namazda Allahdan bir şey 

istəsə, Allah bunu ona verər”. Kəb dedi: “Bu hər ildədirmi?” Mən ona 

dedim: “Əksinə, bu, hər Cümə günüdür”. Kəb Tövratı oxudu və sonra 

dedi: “Allah Elçisi  düz demişdir. Bu, hər Cümə günüdür.” Mən çıxıb 

getdikdə, yolda Bəsra ibn Əbu Bəsra əl-Ğifarini gördüm. O, mənə dedi: 

“Sən hardan gəlirsən?” Mən dedim: “Tur dağından”. O dedi: “Əgər mən 

səni ora getməmişdən qabaq görsəydim, sən ora getməzdin”. Mən dedim: 

“Nəyə görə?” O dedi: “ Allah Elçisinin  belə dediyini eşitmişəm: “Üç 

məsciddən başqa (yerə) ziyarət üçün səfər edilməz; Məscidul-Haram 

(Kəbə), mənim məscidim (Mədinədəki məscid) və Beytul-Məqdisdə (Aqsa) 

olan məscid”. Sonra mən Abdullah ibn Səlam ilə rastlaşdım və ona dedim: 

“Mən Tur dağına çıxmış və Kəblə görüşmüşdüm. Onunla bir gün qalaraq 

Allah Elçisi  haqda danışdım. O da mənə Tövrat haqda danışdı. Mən ona 

dedim: “Allah Elçisi  belə deyib: “Günəşin üzərinə doğduğu ən xeyirli 

gün Cümə günüdür. O gün Adəm yaradıldı, o gün Cənnətdən qovuldu, o 

gün də onun tövbəsi qəbul edildi. O gün o öldü və o gün də Qiyamət 

qopacaq. Yer üzərində Adəm övladından başqa elə bir canlı yoxdur ki, 

Cümə günü şəfəq açılana qədər Qiyamətin qopmasına görə qorxu içində 

olmasın. Bu gündə elə bir saat var ki, mömin bu saatda namazda Allahdan 

bir şey istəsə, Allah bunu ona verər”. Kəb dedi: “Bu, hər ildə bir gündür”. 

Abdullah ibn Səlam dedi: “Kəb düz deməyib”. Mən dedim: “Sonra Kəb 

ayə oxudu və dedi: “Allah Elçisi  düz demişdir. Bu, hər Cümədədir”. 

Abdullah dedi: “Kəb doğru söyləmişdir. Mən bunun hansı saat olduğunu 



                                                                                                                           

158 
 

bilirəm. Mən dedim: “Ey qardaşım, bu haqda mənə xəbər ver”. O dedi: 

“Bu, Cümə gününün günəş batmamışdan qabaq son saatıdır”. Mən dedim: 

“Sən bunu Allah Elçisindən  eşitdinmi?” O dedi: “Sən Allah Elçisinin  

belə buyurduğunu eşitməmisənmi?! “Mömin bəndə bu saatda namazda 

Allahdan bir şey istəyərsə, istədiyi ona verilər”. Halbuki, bu saatda namaz 

qılınmır. Sən Allah Elçisindən  eşitməmisənmi?! O demişdi: “Kim namaz 

qılıb oturduğu yerdə namazı gözləyərsə, namazı qılana qədər namazda 

olmuş kimi sayılar”. Mən: “Bəli, belədir”- dedim. O da dedi: “Bəli, belə-

dir”. 

 

 - 

 

 

1431. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: 

“Həqiqətən, Cümə günündə elə bir saat var ki, hər hansı müsəlman bəndə 

həmin saatda Allahdan  bir şey istəyərsə, Allah ona istədiyini verər”. 

 

 - 

 

 

1432. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Əbul-Qasim (yəni 

Peyğəmbər ) buyurdu: “Həqiqətən, Cümə günündə elə bir saat var ki, 

həmin saatda hər hansı müsəlman qul namazda Allahdan  bir şey istə-

yərsə, Allah ona istədiyini verər”. Biz dedik: “Bu saat az və qısadır”. 
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 - 

15. Səfərdə namazı qısaltmaq kitabı 

 

-

1-ci fəsil: Namazı qısaltmaq 

 

- 

 

 

1433. ...Rəvayət edilir ki, Yə'lə ibn Umeyyə  demişdir: “Mən Ömər ibn 

əl-Xattaba  dedim: “Yer üzündə səfərə çıxdığınız zaman kafirlərin sizə 

zərər yetirəcəklərindən qorxarsınızsa, namazı qısaltmanıza görə sizə gü-

nah gəlməz” (ən-Nisa, 101). Artıq insanlar əmin-amanlıqdadırlar”. Ömər 

də dedi: “Mən də sənin kimi təəccüb etmişdim və Allah Elçisindən  bu 

haqda soruşduqda, o dedi: “Bu, Allahın sizə verdiyi sədəqədir. Allahın 

sədəqəsini qəbul edin”. 

 

- 

 

 

1434. ... Rəvayət edilir ki, Umeyyə ibn Abdullah ibn Xalid  Abdullah ibn 

Ömərə dedi: “Biz daimi yaşanılan yerdə və qorxu halında qılınan namaz 

haqda Quranda oxumuşuq, lakin səfər namazı haqda oxumamışıq”. İbn 

Ömər ona dedi: “Ey qardaşım oğlu! Həqiqətən, biz heç bir şey bilmə-

diyimiz halda Allah  bizə Muhəmmədi  göndərdi. Biz də Muhəmmədin 

 necə etdiyini görmüşüksə, elə də edirik”. 

 

- 
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1435. ...İbn Abbas  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Məkkədən Mədinəyə 

tərəf yola çıxdı. Aləmlərin Rəbbindən başqa heç nədən qorxmadığı halda 

namazlarını iki rükət olaraq qıldı. 

 

- 

 

 

1436. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Biz Allah Elçisi  ilə 

birlikdə Məkkə ilə Mədinə arasında yol gedəndə Allahdan  başqa heç 

nədən qorxmadığımız halda namazları iki rükət qıldıq”. 

 

- 

 

 

1437. ...Rəvayət edilir ki, İbn əs-Simt  demişdir: “Ömər ibn əl-Xattabın  

Zul-Huleyfədə namazı iki rükət qıldığını gördüm və ondan bu haqda 

soruşdum. O dedi: “Mən Allah Elçisinin  necə etdiyini görmüşəmsə, elə 

də edirəm”. 

 

- 

 

 

1438. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs  demişdir: “Allah Elçisi  ilə birlikdə 

Mədinədən Məkkəyə doğru səfərə çıxdıq. O, Məkkədə on gün qaldı və 

namazları qısaldaraq qıldı”. 

 

- 

 

 

1439. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah  demişdir: “Mən Allah Elçisi  ilə 

birlikdə səfərdə olarkən namazları iki rükət olaraq qıldım. Əbu Bəkr və 

Ömərlə birlikdə səfərdə olarkən də namazları iki rükət qıldım”. 
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- 

 

 

1440. ...Rəvayət edilir ki, Ömər  demişdir: “Peyğəmbərin  dili ilə Cümə 

namazını iki rükət, Ramazan bayramı namazını iki rükət, Qurban bayramı 

namazını iki rükət və səfər namazını da iki rükət olaraq qılmaq tam qılmaq 

kimidir”. 

 

- 

 

 

1441. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Peyğəmbərimizin  

dili ilə yaşadığın yerdə olan namaz dörd rükət, səfərdə olan namaz iki 

rükət, qorxu namazı isə bir rükət olaraq fərz edildi”. 

 

- 

 

 

1442. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Allah  Peyğəmbəri-

mizin  dili ilə yaşadığın yerdə qılınan namazı dörd rükət, səfərdə qılınan 

namazı iki rükət, qorxu namazını isə bir rükət olaraq fərz etmişdir”. 

 

-  

2-ci fəsil: Məkkədə qılınan namaz 

 

- 

 

 

1443. ...Rəvayət edilir ki, Musa ibn Sələmə  demişdir: “Mən İbn Abbasa 

 dedim: “Məkkədə tək olduğum halda namazları necə qılım?” O dedi: 

“Əbul-Qasimin  sünnəsində olduğu kimi - iki rükət qıl!” 
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- 

 

 

1444. ...Rəvayət edilir ki, Musa ibn Sələmə  İbn Abbasdan  soruşdu: 

“Bəthədə olduğuma görə camaata çatmadım, namazı necə qılım?” O dedi: 

“Əbul-Qasimin  sünnəsində olduğu kimi - iki rükət qıl!” 

 

  -  

3-cü fəsil: Minada qılınan namaz 

 

- 

 

 

1445. ...Rəvayət edilir ki, Harisə ibn Vəhb əl-Xuzai  demişdir: “Mən 

Minada insanların əmin-amanlıq içində və çox olduqları halda namazları 

Peyğəmbərlə  iki rükət qıldım”. 

 

- 

 

 

1446. ...Rəvayət edilir ki, Harisə ibn Vəhb  demişdir: “Peyğəmbər  

Minada insanların əmin-amanlıq içində olduqları halda bizə namazları iki 

rükət olaraq qıldırdı”. 

 

- 

 

 

1447. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik  demişdir: “Mən Minada Allah 

Elçisi  ilə, Əbu Bəkrlə, Ömərlə və Osmanın xilafətinin əvvəllərində 

namazları iki rükət olaraq qılmışam”. 

 

- 
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1448. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah  demişdir: “Mən Minada Allah Elçisi 

 ilə birlikdə namazları iki rükət qıldım”. 

 

- 

 

 

1449. ...Rəvayət edilir ki, Abdur-Rahmən ibn Yəzid  demişdir: “Osman 

Minada bizə namazları dörd rükət qıldırdı. Bu xəbər Abdullaha çatdıqda, 

o dedi: “Amma mən Allah Elçisi  ilə birlikdə namazları iki rükət olaraq 

qılmışdım”. 

 

- 

 

 

1450. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər  demişdir: “Mən Minada Peyğəm-

bərlə , Əbu Bəkrlə və Ömərlə namazları iki rükət olaraq qılmışam”. 

 

- 

 

 

1451. ...Abdullah ibn Ömər atasının  belə dediyini rəvayət edir: “Allah 

Elçisi  Minada namazları iki rükət qılmışdı. Əbu Bəkr də iki rükət 

qılmışdı. Ömər də iki rükət qılmışdı. Osman xilafətin əvvəlində iki rükət 

qılmışdı”. 

 

-  

4-cü fəsil: Namazın qısaldıldığı yer 

 

- 
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1452. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik  demişdir: “Mən Allah Elçisi  

ilə birlikdə Mədinədən Məkkəyə yola çıxdım. O, bizimlə birlikdə qayıdana 

qədər namazları iki rükət qılardı”. Hədisin ravisi soruşdu: “O, Məkkədə 

qaldımı?” Ənəs dedi: “Bəli, biz Məkkədə on gün qaldıq”. 

 

- 

 

 

1453. ...İbn Abbas  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Məkkədə on beş gün 

qaldı və namazları iki rükət-iki rükət qıldı. 

 

- 

 

 

1454. ...Rəvayət edilir ki, əl-Aləi ibn əl-Hədrami  demişdir: “Allah Elçisi 

 belə buyurdu: “Mühacirlər Həcci bitirdikdən sonra Məkkədə üç gün 

qalırlar”. 

 

- 

 

 

1455. ...Rəvayət edilir ki, əl-Aləi ibn əl-Hədrami  demişdir: “Peyğəmbər 

 belə buyurdu: “Mühacirlər Həcci bitirdikdən sonra Məkkədə üç gün 

qalırlar”. 

 

- 

 

 

1456. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  Allah Elçisi ilə birlikdə Mədinədən 

Məkkəyə gedərək ümrə ziyarətini etdi. Məkkəyə çatdıqda dedi: “Ey 

Allahın Elçisi, atam-anam sənə fəda olsun! Sən namazları qısaltdın, mən 



Sunən ən-Nəsəi                                                      Səfərdə namazı qısaltmaq kitabı 

165 
 

isə tam qıldım. Mən oruc tutmadım, sən isə oruc tutdun”. Peyğəmbər  

mənə irad tutmadı və dedi: “Sən gözəl etmisən, ey Aişə!”1 

 

-  

5-ci fəsil: Səfərdə sünnə namazlarının tərk edilməsi 

 

- 

 

 

1457. ...Rəvayət edilir ki, Vəbəra ibn Abdur-Rahmən  demişdir: “İbn 

Ömər səfərdə qılınan iki rükət namaza heç bir şey əlavə etməz, ondan 

qabaq və ondan sonra da heç nə qılmazdı. Ona deyildi: “Bu nədir?” O 

dedi: “Mən Allah Elçisinin  belə etdiyini görmüşəm”. 

 

- 

 

 

1458. ...Rəvayət edilir ki, İsa ibn Həfs ibn Asim  demişdir: “Atam belə 

dedi: “Bir dəfə mən İbn Ömərlə birlikdə səfərdə idim. O, Zöhr və Əsr 

namazını iki rükət qıldı. Sonra xalçasına tərəf çevrildi. İnsanların namaz 

qıldıqlarını gördü və dedi: “Onlar nə edirlər?” Mən dedim: “Onlar nafilə 

namaz qılırlar”. O dedi: “Əgər mən bundan qabaq və ya bundan sonra 

namaz qılsaydım, onu tamamlayardım (yəni fərz namazlarını dörd rükət 

qılsaydım, sünnə namazlarını da qılardım). Mən Allah Elçisi  ilə birlikdə 

yol çıxmışam. O, səfərdə iki rükətdən artıq namaz qılmazdı. Əbu Bəkr, 

Ömər və Osman da ölənə kimi belə etdilər”.   
 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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 -  

16. Kusuf (günəşin və ayın tutulması) kitabı 

 

 - 

1-ci fəsil: Günəş və ay tutulması 

 

 - 

 

1459. <Rəvayət edilir ki, Əbu Bəkrə  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Həqiqətən, günəş və ay Uca Allahın varlığının əlamətlərindən-

dir. Onlar heç kimin ölməsi və ya dünyaya gəlməsi səbəbi ilə tutulmurlar. 

Allah  bununla Öz qullarını qorxudur”. 

 

 - 

2-ci fəsil: Günəş tutulduqda təsbih, təkbir və dua etmək 

 

 - 

 

 

1460. ...Rəvayət edilir ki, Abdur-Rahmən ibn Səmura  demişdir: “Mən 

Mədinədə öz oxlarımı ataraq məşq edirdim. Bu zaman günəş tutuldu. Mən 

oxlarımı toplayıb dedim: “Mən günəş tutulduqda Allah Elçisinin  nə 

etdiyinə baxmalıyam”. O, məsciddə idi. Günəş açılana qədər təsbih və 

təkbir edib dua etdi. Sonra qalxdı, dörd səcdədən ibarət olan iki rükət 

namaz qıldı”. 

 

 -  

3-cü fəsil: Günəş tutulduqda namaz qılmağın əmr edilməsi 
 

 - 
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1461. ...Abdullah ibn Ömər  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyur-

du: “Həqiqətən, günəş və ay heç kimin ölməsi və ya dünyaya gəlməsi 

səbəbi ilə tutulmurlar. Onlar Uca Allahın varlığının əlamətlərindəndir. 

Onların (tutulmalarını) gördükdə namaz qılın!” 
 

 -  

4-cü fəsil: Ay tutulduqda namaz qılmağın əmr olunması 

 - 

 

1462. <Rəvayət edilir ki, Əbu Məsud  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Həqiqətən, Günəş və ay heç kimin ölməsinə görə tutulmurlar. 

Onlar Allahın  varlığının əlamətlərindəndir. Onları (tutulmalarını) 

gördükdə namaz qılın!”

 

 - 

5-ci fəsil: Günəş tutulduqda hava açılana qədər namaz qılmaq 

 

 - 

 

 

1463. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Bəkrə  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Həqiqətən, günəş və ay Allahın  varlığının dəlillərindən bir 

dəlildir. Onlar heç kimin ölməsi və ya doğulması səbəbi ilə tutulmur. 

Onların tutulmasını gördükdə hava açılana qədər namaz qılın”. 

 

 - 
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1464. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Bəkrə  demişdir: “Biz Peyğəmbərlə  

birlikdə oturmuşduq. Bu vaxt günəş tutuldu və Peyğəmbər  paltarını 

yığıb qalxdı və günəş açılana (hava açılana) qədər iki rükət namaz qıldı”. 

 

 -  

6-cı fəsil: Kusuf namazı üçün camaatın namaza çağırılması 
 

 - 

 

 

1465. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisinin  dövründə 

günəş tutulmuşdu. Peyğəmbər  insanları camaat namazına çağırmaq 

üçün bir carçıya əmr verdi. Camaat toplandı və səfə düzüldülər. Allah 

Elçisi  onlara dörd ruku və dörd səcdəsi olan iki rükətli namaz qıldırdı”. 

 

 -  

7-ci fəsil: Kusuf namazında olan səflər (cərgələr) 
 

 - 

 

 

1466. ...Urva ibn əz-Zubeyr  rəvayət edir ki, Peyğəmğəmbərin  zövcəsi 

Aişə demişdir: “Allah Elçisinin  yaşadığı dövrdə günəş tutulmuşdu. 

Allah Elçisi  (evindən) məscidə çıxdı və namaza dayanıb təkbir etdi. 

İnsanlar da onun arxasında səfdə dayandılar. O, dörd ruku və dörd səcdə 

etdi, namazı bitirməsindən əvvəl isə günəşin üzü açıldı”. 

 

 -  

8-ci fəsil: Kusuf namazının necəliyi 
 

 - 
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1467. ...İbn Abbas  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  günəş tutulan zaman 

səkkiz rukusu və dörd səcdəsi olan bir namaz qıldı. Ətadan da bu cür 

rəvayət olunmuşdur.1 

 

 - 

 

 

1468. ...İbn Abbas  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  günəşin və ya ayın 

tutulması namazını qıldıqda Quran oxudu, sonra ruku etdi. Sonra qalxıb 

Quran oxudu, sonra ruku etdi. Sonra qalxıb Quran oxudu, sonra ruku etdi. 

Sonra qalxıb Quran oxudu, sonra ruku etdi. Sonra səcdə etdi. Bundan 

sonrakı rükətdə də belə etdi. 2 

 

 -  

9-cu fəsil: Kusuf namazının başqa bir növü 

 

 - 

 

 

1469. ...Abdullah ibn Abbas  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  günəş 

tutulduğu gün dörd ruku və dörd səcdəsi olan iki rükətli namaz qıldı. 

 

 -  

10-cu fəsil: Kusuf namazının başqa bir növü 

 

 - 

 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
2 Hədis zəifdir. 
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1470. ...Rəvayət edilir ki, Ubeyd ibn Umeyr  demişdir: “Doğruluğuna 

inandığım biri – inandığım biri deməklə zənn edirəm ki, Aişəni qəsd edir - 

belə demşdir: “Allah Elçisinin  zamanında günəş tutulmuşdu. Allah 

Elçisi  insanlarla brlikdə uzun bir namaza başladı, sonra ruku etdi, sonra 

qiyamda durdu. Sonra ruku etdi, sonra qiyamda durdu. Sonra ruku etdi və 

bu şəkildə iki rükət namaz qıldı. Hər rükətdə üç ruku etdi. Üçüncü rukunu 

etdikdən sonra səcdə etdi. Bəzi kişilər özlərindən getdilər. İş o yerə çatdı 

ki, onları ayıltmaq üçün üzərilərinə bir qab su tökdülər. Allah Elçisi  ruku 

etmək istədikdə “Allahu Əkbər”, başını qaldırmaq istədikdə isə “Səmi 

Alla:hu limən həmidəh” deyirdi. Onun namazı bitirməsindən əvvəl 

günəşin üzü açıldı. Namazdan sonra qalxaraq Allaha həmd-səna etdi və 

dedi: “Həqiqətən, günəş və ay heç kimin ölümünə və ya doğulmasına görə 

tutulmurlar. Onlar Allahın varlığının dəlillərindən bir dəlildir. Allah 

onlarla insanları qorxuzur. Onlar tutulduqda onların üzü açılana qədər 

zikr ilə Allaha  yönəlin”.1 

 

 - --

 

 

1471. Aişə  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  altı ruku və dörd səcdədən 

ibarət olan namaz qıldı. Mən Muaza dedim: “Bunu Peyğəmbərdənmi  

rəvayət edirsən?!” O dedi: “Bunun belə olmasına heç bir şübhə yoxdur”.2  

 

 -  

11-ci fəsil: Kusuf namazının Aişədən  rəvayət olunan başqa bir növü 

 

 - 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
2 Hədis zəifdir. 
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1472. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisinin  zamanında 

günəş tutulmuşdu. O, qalxıb təkbir etdi və insanlar da onun arxasında səf 

tutdular. Allah Elçisi  qiraətini1 uzun etdi. Sonra təkbir edib uzun bir 

ruku etdi. Sonra başını qaldırdı və dedi: “Səmi Alla:hu limən həmidəh, 

Rabbənə: va ləkəl-həmd!”2 Sonra qalxdı və birinci qiraətindən qısa, amma 

yenə uzun qiraət etdi. Sonra birinci rukudan qısa, amma yenə də uzun bir 

ruku etdi. Sonra dedi: “Səmi Alla:hu limən həmidəh, Rabbənə: və ləkəl-

həmd”. Sonra səcdə etdi. O biri rükətdə də etdiklərini təkrar etdi. Dörd 

ruku və dörd səcdəni tamamladı. Allah Elçisi  namazını bitirmədən 

günəşin üzü açıldı. O, qalxdı və Allaha həmd-səna etdikdən sonra insan-

lara xitab etdi: “Həqiqətən, günəş və ay Allahın varlığının dəlillərindən bir 

dəlildir. Onlar heç kimin ölümünə və ya doğulmasına görə tutulmurlar. 

Siz onların tutulmasını gördükdə bu hal sizdən gedənə qədər namaz 

qılın!” Allah Elçisi  dedi: “Mən öz məqamımı və sizə vəd etdiyim hər şeyi 

gördüm. Siz mənim namazda önə getdiyimi gördüyünüzdə, mən Cənnət-

dən bir meyvə götürmək istəyirdim. Mən namazda arxaya çəkilmək 

istədikdə, Cəhənnəmin parçalarının bir-birinə girdiyini gördüm. Orada 

(Kəbəyə qurban deyilən dəvələrin) minilməməsi və yüklənməməsi adətini 

qoyan İbn Luheyi gördüm”. 

 

 - 

 

1473. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisinin  zamanında 

günəş tutuldu və carçı “camaat namazına toplaşın!”- deyə nida etdi. 

                                                      
1 Qiraət - namaz qılanda və ya digər vaxtlarda Qurani-Kərimin oxunması. 
2 Tərcüməsi: Allah Ona həmd edəni eşitdi! Ey Rəbbimiz, Sənə həmd olsun!  
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İnsanlar toplandıqda, Allah Elçisi  onlara iki rükətdə dörd ruku və dörd 

səcdədən ibarət olan namaz qıldırdı”. 

 

 - 

 

 

1474. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisinin  zamanında 

günəş tutulmuşdu. Allah Elçisi  də insanlara namaz qıldırdı. Namazın 

qiyamında uzun müddət qaldı. Sonra uzun bir ruku etdi. Sonra qiyama 

qalxdı və onu uzun etdi, lakin birinci qiyamdan qısa idi.  Sonra uzun bir 

ruku etdi, lakin birinci rukudan qısa idi. Sonra dikəldi və səcdə etdi. Sonra 

qalxıb sonrakı rükəti buna oxşar şəkildə qıldı. Günəşin üzü açıldıqdan 

sonra namazı bitirdi və insanlara xitab edərək Allaha həmd-səna etdi, 

sonra da dedi: “Həqiqətən, günəş və ay Allahın varlığının dəlillərindən bir 

dəlildir. Onlar kiminsə ölümünə və ya dünyaya gəlməsinə görə 

tutulmurlar. Onların tutulduğunu gördükdə Allaha  dua edin, təkbir 

edin və sədəqə verin”. Daha sonra buyurdu: “Ey Muhəmməd ümməti! 

Qullarının zina etməsinə Allahdan  daha çox qısqanan heç kim yoxdur. 

Ey Muhəmməd ümməti! Allaha and olsun ki, mənim bildiklərimi 

bilsəydininz, az gülüb çox ağlayardınız”. 

 

 - 
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1475. ...Aişə  rəvayət edir ki, bir yəhudi onun yanına gəlib belə dedi: 

“Allah səni qəbir əzabından qorusun!” Aişə dedi: “Ey Allahın Elçisi, məgər 

insanlar qəbirlərində əzab olunacaqlar?” Allah Elçisi  dedi: “(Qəbir 

əzabından) Allaha sığınıram!” Aişə dedi: “Peyğəmbər  bayıra çıxdı, bu 

zaman günəş tutuldu. Biz də otaqlarımızdan çıxdıq, qadınlar da ətrafıma 

toplandı”. Allah Elçisi  bizə tərəf çevrildi. Bu hadisə də səhər tezdən baş 

vermişdi. O, namaz qılaraq uzun bir qiyam etdi. Sonra uzun bir ruku etdi. 

Sonra başını rukudan qaldırdı və əvvəlkindən daha qısa qiyamda durdu. 

Sonra əvvəlkindən qısa ruku etdi. Sonra səcdə etdi. Sonra ikincü rükəti də 

bunun kimi qıldı. Amma qiyam və rukuları əvvəlkilərdən qısa etdi. Sonra 

səcdə etdi. Bu vaxt günəşin üzü açıldı. O, namazı bitirdikdən sonra 

minbərə qalxdı və dedi: “Həqiqətən, insanlar qəbirlərində Məsih Dəccalın 

fitnəsi kimi imtahan olunacaqlar”. Aişə dedi: “Biz onun qəbir əzabından 

Allaha sığındığını eşidirdik”. 

 

 -  

12-ci fəsil: Kusuf namazının başqa bir növü 

 

 - 

 

 

 

1476. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Bir yəhudi onun yanına gəlib 

belə dedi: “Allah səni qəbir əzabından qorusun!” Allah Elçisi  gəldikdə, 

mən ona dedim: “Ey Allahın Elçisi, insanlar qəbirlərində əzab olunacaq-

larmı?” Allah Elçisi  dedi: “(Qəbir əzabından) Allaha sığınıram!” O, bir 

miniyə mindi və bu zaman günəş tutuldu. Mən qadınlarla birlikdə otaq-

larımızın arasında idik. Allah Elçisi  miniklə gəldi və insanlarla birlikdə 

namaz qıldı. Qiyamı uzun etdi, sonra uzun bir ruku etdi. Sonra başını 

rukudan qaldırdı və uzun bir qiyamda durdu. Sonra ruku etdi. Sonra uzun 

bir səcdə etdi. Sonra qiyama durdu, lakin ilk qiyamdan qısa etdi. Sonra 
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uzun bir ruku etdi, lakin bu, birinci rukudan qısa idi. Sonra uzun bir 

qiyam etdi, lakin bu, birinci qiyamdan qısa idi. Sonra uzun bir ruku etdi, 

lakin bu, birinci rukudan qısa idi. Sonra başını qaldırdı və birinci 

qiyamdan qısa olan qiyam etdi. Bu şəkildə dörd ruku və dörd səcdə etdi. 

Bu vaxt günəşin üzü açıldı və o dedi: “Həqiqətən, siz qəbirlərinizdə 

Dəccalın fitnəsi kimi imtahan olunacaqsınız”. Aişə dedi: “Mən bundan 

sonra onun qəbir əzabından Allaha sığındığını eşitdim”. 

 

 - 

 

 

1477. ...Aişə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Zəm-zəm quyusunun 

yanında dörd ruku və dörd səcdədən ibarət olan (günəş) tutulması 

namazını qıldı.1 

 

 - 

 

 

1478. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah  demişdir: “Allah 

Elçisinin  zamanında isti bir gündə günəş tutulmuşdu. Allah Elçisi  

səhabələri ilə birlikdə namaz qıldı və qiyamı elə uzun etdi ki, bəzi insanlar 

yorğunluqdan yıxılırdı. Sonra uzun bir ruku etdi. Sonra dikəldi və uzun 

müddət bu halda qaldı. Sonra yenə uzun bir ruku etdi. Sonra dikəldi və 

uzun müddət bu halda qaldı. Sonra iki dəfə səcdə etdi. Sonra qalxdı və 

(daha bir rükət qılaraq) bunun kimi təkrar etdi. Gah qabağa gedir, gah da 

arxaya çəkilirdi. Bu cür dörd ruku və dörd səcdə etdi. Camaat belə deyirdi: 

“Günəş və ay böyük insanlardan kiminsə ölümünə görə tutulur”. Peyğəm-

bər  dedi: “Həqiqətən, onlar Allahın varlığının dəlillərindəndir ki, onları 

sizə göstərir. Onlar tutulduqda, açılana qədər namaz qılın!” 
 

                                                      
1 “Zəm-zəm quyusunun yanında” hissəsi səhih deyil. 
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 -  

13-cü fəsil: Kusuf namazının başqa bir növü 

 

 - 

  

 

1479. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr  demişdir: “Allah Elçisinin 

 zamanında günəş tutulmuşdu. O, “camaat namazına toplaşın!”- deyə 

nida etməyi əmr etdi. Allah Elçisi  insanlara (birinci rükətdə) iki rukusu 

və bir səcdəsi olan namaz qıldırdı. Sonra qalxıb yenə iki rukusu və bir 

səcdəsi olan namaz qıldırdı. Aişə deyir: “Mən bundan qabaq bu rukudan 

və səcdədən uzununu etməmişdim”. 

  

 - 

 

 

1480. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr  demişdir: “Günəş tutul-

duqda Allah Elçisi  bir rükətdə iki ruku və iki səcdə etdi. Sonra qalxıb bir 

rükətdə də iki ruku və iki səcdə etdi. Sonra günəş açıldı. Aişə deyir: “Allah 

Elçisi  bu səcdələrdən və rukulardan uzun səcdə və ruku etməmişdi”. 

 

 - 

 

1481. ...Aişə  rəvayət edir ki, Allah Elçisinin  zamanında günəş tutul-

muşdu. Allah Elçisi  dəstəmaz aldı və carçıya camaat namazı üçün çağırış 

etməyi əmr etdi. Namaza durdu və qiyamını uzun etdi. Aişə deyir: “Mən 

hesab edirəm ki, o, “əl-Bəqərə” surəsini oxuyurdu”. Sonra uzun bir ruku 
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etdi. Sonra dedi: “Səmi Alla:hu limən həmidəh!” Sonra eyni şəkildə qiyam-

da durdu və səcdə etmədi. Sonra yenə ruku və səcdə etdi. Sonra qalxaraq 

bundan əvvəl etdiyi kimi etdi. Sonra iki ruku və səcdə etdi. Sonra oturdu 

və bu əsnada günəşin üzü açıldı”. 

 

 -  

14-cü fəsil: Kusuf namazının başqa bir növü 

 

 - 

 

 

 

1482. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr  demişdir: “Allah Elçisinin 

 zamanında günəş tutulmuşdu. Allah Elçisi  namaza durdu, onunla 

birlikdə olanlar da namaza durdular. O, qiyamı uzun etdi. Sonra ruku etdi 

və rukusunu uzun etdi. Sonra başını qaldıraraq dikəldi və səcdə etdi. 

Səcdəsini də uzun etdi. Sonra başını qaldırıb oturdu və uzun bir oturuş 

etdi. Sonra yenə səcdə etdi. Bu səcdəsini də uzun etdi. Sonra qalxdı və 

ikinci rükəti də əvvəlki rükətin qiyamı, rukusu, səcdəsi və oturuşu kimi 

uzadaraq qıldı. İkinci rükətin səcdəsində dərindən nəfəs alaraq ağlayır və 

belə deyirdi: “Mən onların arasında ikən bunu vəd etməmişdin, biz 

bağışlanma dilədiyimiz müddətdə bunu bizə vəd etməmişdin!” Sonra 

başını qaldırdı və günəşin üzü açıldı. Namazdan qalxaraq camaata xitab 

etdi, Allaha həmd edib Onu təriflədikdən sonra belə buyurdu: “Həqiqətən, 

günəş və ay Allahın  varlığının dəlillərindən bir dəlildir. Onların tutul-

duğunu gördükdə Allahı  zikr etməyə tələsin! Muhəmmədin canı Əlində 
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Olana and olsun ki, mənə Cənnət yaxınlaşdırıldı və əlimi uzatsaydım, 

ondan bir şey götürərdim. Artıq mənə Cəhənnəm də yaxınlaşdırıldı və 

mən sizə toxunar deyə ondan çəkindim. Mən orada bir qadın gördüm ki, 

bir pişiyi tutub bağlı yerdə saxladığına görə ona əzab verilir. Pişiyi yerin 

həşəratlarından yeməyə qoymamış və özü də onu yedizdirməmişdi. Mən 

gördüm ki, pişik qadını o tərəf-bu tərəfdən cırmaqlayır. Həmçinin mənim 

qurbanlıq dəvələrimi oğurlayanı - Bəni əd-Dadəa tayfasından olan şəxsi də 

gördüm. Od içində dəyənəklə təqib olunurdular. Həmçinin Cəhənnəmdə 

əyri əsası ilə həcc edənlərdən oğurluq edən birisini də gördüm. O, od 

içində öz əsasına söykənərək belə deyirdi: “Mən əsa ilə oğurluq edənəm”. 

 

 - 

 

 

1483. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisinin  

zamanında günəş tutulmuşdu. O, qalxıb insanlarla birlikdə namaz qıldı və 

qiyamı uzun etdi. Sonra ruku etdi və rukunu da uzun etdi. Sonra qiyama 

qalxdı və onu uzun etdi, lakin bu qiyam birinci qiyamdan qısa idi. Sonra 

ruku etdi, lakin bu ruku birinci rukudan qısa idi. Sonra uzun bir səcdə 

etdi. Sonra dikəldi və daha bir səcdə etdi, lakin bu səcdə əvvəlkindən qısa 

idi. Sonra qalxıb buna oxşar daha bir rükət qıldı. Sonra iki dəfə səcdə etdi 

və onlarda da bundan qabaqkıları etdi və namazı bitirdi. Sonra dedi: 

“Həqiqətən, günəş və ay Allahın varlığının dəlillərindən bir dəlildir. Onlar 

kiminsə ölümü və ya dünyaya gəlməsinə görə tutulmurlar. Onların 

tutulduğunu gördükdə, Allahı  zikr etməyə və namaz qılmağa tələsin!” 

 

 -  

15-ci fəsil: Kusuf namazının başqa bir növü 

 

 - 
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1484. ...Rəvayət edilir ki, bir gün Bəsrə əhlindən olan Sələbə ibn Abbəd əl-

Abdi  xütbədə Səmura ibn Cundəbə qulaq asırdı. Səmura ibn Cundəb 

bu xütbəsində Allah Elçisindən  bir hədis danışaraq dedi: “Allah 

Elçisinin  zamanında bir gün mən və ənsardan olan bir oğlan hədəfə ox 

atmaq üzrə məşq edirdik. Günəş üfüqdə iki və ya üç nizə hündürlükdə 

olarkən tutuldu. Birimiz digərinə dedi: “Tez məscidə gedək! Allaha and 

olsun ki, Allah Elçisi  bu məsələdə ümmətinə bir şeylər əmr edəcək”. Biz 

məscidə tərəf getik və bu anda Allah Elçisi  də (məscidə) insanlara tərəf 

gəlirdi. Allah Elçisi  önə keçdi və namaza durdu. Qiyamını bizim ən 

uzun gördüyümüz qiyam etdi. Namazda bundan qabaq belə qiyam 

etməmişdi. Ondan heç bir səs eşitmirdik. Sonra bizim gördüyümüz ən 

uzun rukunu etdi. Namazda bundan qabaq belə ruku etməmişdi. Yenə 

ondan heç nə eşitmirdik. Sonra bizim gördüyümüz ən uzun səcdəni etdi. 

Namazda bundan qabaq belə səcdə etməmişdi. Yenə ondan heç nə 

eşitmirdik. Sonra bunun kimi ikinci rükətdə də belə etdi. Sonra ikinci 

rükətin oturuşunda günəşin üzü açılmağa başladı. Sonra salam verdi, 

Allaha həmd və təriflər etdi. Allahdan başqa ibadətə layiq məbudun 

olmadığına və Muhəmmədin Allahın Elçisi  olduğuna şahidlik etdi”.1 

 

 -  

16-cı fəsil: Kusuf namazının başqa bir növü 

 

 - 

 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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1485. <Rəvayət edilir ki, ən-Numan ibn Bəşir  demişdir: “Allah Elçisinin 

 zamanında günəş tutulmuşdu. Allah Elçisi  təlaş içində və paltarını 

yuxarı çəkə-çəkə məscidə gəldi. Günəşin üzü açılana qədər bizimlə namaz 

qıldı. Günəşin üzü açıldıqda isə dedi: “İnsanlar elə fikirləşirlər ki, günəş və 

ay böyük insanlardan hansınınsa ölümünə görə tutulur. Bu, belə deyil. 

Şübhəsiz ki, günəş və ay heç kimin ölümünə və ya doğulmasına görə 

tutulmur. Onlar Allahın  varlığının dəlillərindən bir dəlildir. Allah  

yaratdıqlarına bir şey etmək istədikdə, Ona tabe olurlar. Belə şey gördük-

də, fərz namazlarını qıldığınız kimi namaz qılın!”1 

 

 - 

 

 

1486. ...Rəvayət edilir ki, Qabisa ibn Muxariq əl-Hilali  demişdir: “Biz 

Mədinədə Allah Elçisinin  yanında olduqda günəş tutuldu. Allah Elçisi  

təlaş içində və (ayaqlarına maneçilik törətməmək üçün) libasının ətəyini 

bir qədər qaldıraraq gəldi. İki rükət uzun olan namaz qıldırdı. Onun 

namazı bitirməsi günəşin açılması ilə üst-üstə düşdü. O, Allahı həmd və 

tərif etdi, sonra da dedi: “Həqiqətən, günəş və ay Allahın varlığının 

dəlillərindən bir dəlildir. Onlar heç kimin ölümünə və ya doğulmasına 

görə tutulmur. Belə bir şey gördükdə, fərz namazlarını qıldığınız kimi 

namazlar qılın!”2 

 

 - 

 

 

1487. ...Qabisa əl-Hilali  rəvayət edir ki, günəş tutulmuşdu və Allahın 

Peyğəmbəri  iki rükətdə iki rukulu namaz qıldı, sonra da belə buyurudu: 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
2 Hədis zəifdir. 
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“Həqiqətən, günəş və ay kiminsə ölümünə görə tutulmur. Onlar Allahın 

yaratdığı iki məxluqdur. Allah  yaratdıqları arasında istədiyi dəyişikliyi 

edir. Allah  hansı məxluq üzərində bir dəyişiklik etmək istəsə, onlar 

buna boyun əyərlər. Onların hansınınsa tutulmasını gördükə hava açılana 

və ya Allah başqa bir şey əmr edənə qədər namaz qılın!”1 

 

 - 

 

 

1488. ən-Numan ibn Bəşir  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: 

“Günəş və ay tutulduqda, namazınızı ən gözəl şəkildə qılın!”2 

 

 - 

 

 

1489. ...Numan ibn Bəşir  rəvayət edir ki, günəş tutulduqda, Allah Elçisi 

 bizim namazımız kimi namaz qıldı, ruku və səcdə etdi.3 

 

 - 

 

 

1490. ...Numan ibn Bəşir  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  bir gün tələsik 

məscidə gəldi. Bu zaman günəş tutulmuşdu. Hava açılana qədər namaz 

qıldı, sonra isə dedi: “Cahiliyyə insanları deyərdilər: “Günəş və ay yer 

üzünün böyük insanlarına görə tutulurlar”. Həqiqətən, günəş və ay heç 

kimin ölümünə və ya doğulmasına görə tutulmurlar. Onlar Allahın yarat-

dıqlarından bir məxluqdur. Allah Öz yaratdıqlarına istədiyini edir. Onlar-

dan hansısa tutulduqda, açılana qədər və ya Allah başqa bir əmr edincəyə 

qədər namaz qılın”.4 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
2 Hədis zəifdir. 
3 Hədis zəifdir. 
4 Hədis zəifdir. 
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 - 

 

 

1491. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Bəkrə  demişdir: “Biz Allah Elçisinin  

yanında ikən günəş tutuldu. Allah Elçisi  (ayaqlarına maneçilik törətmə-

mək üçün) libasının ətəyini bir qədər qaldıraraq məscidə gəldi. İnsanlar da 

ora toplandılar. O, bizə iki rükət namaz qıldırdı. Günəş açıldıqda isə belə 

buyurdu: “Həqiqətən, günəş və ay Allahın  varlığının dəlillərindən bir 

dəlildir. Allah  onlarla Öz qullarını qorxudur. Onlar kiminsə ölümünə və 

ya doğulmasına görə tutulmur. Onların tutulmasını gördükdə, hava 

açılana qədər namaz qılın”. Onun oğlu var idi, adı da İbrahim idi. İnsanlar 

günəşin tutulmasını İbrahimin ölümü ilə əlaqələndirirdilər”. 

 

 - 

 

 

1492. ...Əbu Bəkrə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  günəş tutulan zaman 

sizin namazınız kimi iki rükət namaz qıldı. 

 

 -  

17-ci fəsil: Kusuf namazında qiraət nə qədər olmaldır? 

 

 - 
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1493. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Abbas  demişdir: “Günəş tutul-

muşdu və Allah Elçisi  namaz qıldı. İnsanlar da onunla birlikdə namaz 

qıldılar. O, uzun bir qiyam etdi və “əl-Bəqərə” surəsi qədər oxudu. Sonra 

uzun bir ruku etdi. Sonra qalxıb qiyamda durdu, lakin bu, ilk qiyamdan 

qısa idi. Sonra uzun bir ruku etdi, lakin bu ruku ilk rukudan qısa idi. Sonra 

səcdə etdi. Sonra uzun bir qiyam etdi, lakin bu qiyam əvvəlkindən qısa idi. 

Sonra uzun bir ruku etdi, lakin bu ruku ilk rukudan qısa idi. Sonra qalxıb 

qiyamda durdu, lakin bu, ilk qiyamdan qısa idi. Sonra uzun bir ruku etdi, 

lakin bu ruku ilk rukudan qısa idi. Sonra səcdə etdi, sonra da namazını 

bitirdi. Bu zaman günəşin üzü açılmışdı. Sonra dedi: “Həqiqətən, günəş və 

ay Allahın varlığının dəlillərindən bir dəlildir. Onlar kiminsə ölümünə və 

ya doğulmasına görə tutulmur. Siz bunu gördükdə Allahı  zikr edin!” 

Allah onlarla Öz qullarını qorxudur. Onların tutulmasını gördükdə hava 

açılana qədər namaz qılın!” Səhabələr eddilər: “Ey Allahın Elçisi! Biz 

gördük ki, sən namazda ikən sanki əlinlə nəyisə tutmaq istəyirsən. Sonra 

gördük ki, sən arxaya çəkilirsən”. O dedi: “Mən Cənnəti gördüm – və ya 

Cənnət mən göstərildi. Ondan bir budaq götürmək istədim. Əgər bunu 

götürsəydim, dünya mövcud olduğu müddətdə siz bundan yeyərdiniz və 

bu salxım bitməzdi. Mən bundan əvvəl belə bir mənzərə görməmişdim. 

Belə ki, Cəhənnəm əhlinin çoxunun qadınlar olduğunu gördüm”. Səha-

bələr dedilər: “Nəyə görə, ey Allahın Elçisi?” Allah Elçisi  dedi: “Onların 

küfrlərinə görə”. Dedilər: “Onlar Allahamı küfr edirlər?” O dedi: “Onlar 

öz ailələrinə küfr edirlər. Onlara edilən yaxşılığa naşükürlük edirlər. Əgər 

sən onlara ömür boyu yaxşılıq etsən, sonra səndən başqa bir şey görsə, 

deyər: ”Mən indiyə kimi səndən heç bir xeyir görmədim”. 

 

 - 

18-ci fəsil: Kusuf namazında qiraəti səsli oxumaq 

 

 - 

 

 

1494. <Aişə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  dörd rukulu və dörd səcdəli 

namaz qıldı. Bu namazda qiraəti səsli etdi. Hər dəfə başını rukudan qaldır-
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dıqda deyərdi: “Səmi Alla:hu limən həmidəh, Rabbənə: və ləkəl-həmd!”1 

 

 -  

19-cu fəsil: Kusuf namazında qiraəti səssiz oxumaq 

 

 - 

 

 

1495. <Səmura  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  onlarla günəşin tutulması 

namazını qıldı. Biz onun səsini (qiraət oxunuşu) eşitmədik.2 

 

 -  

20-ci fəsil: Kusuf namazında səcdələrdə deyilən sözlər 

 

 - 

 

 

1496. <Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr  demişdir: “Allah Elçisinin 

 zamanında günəş tutulmuşdu. Allah Elçisi  namaz qıldı və qiyamını 

uzun etdi. Sonra uzun bir ruku etdi. Sonra rukudan qalxdı və bunu uzun 

etdi”. Hədisin ravisi Şöbə deyir: “Zənn edirəm ki, səcdəsini də uzun etdi”. 

Səcdəsində ağlayır və üfürərək belə deyirdi: “Ya Rəbbim, mən bağışlanma 

dilədiyim müddətdə Sən bunu mənə vəd etməmişdin. Mən onların 

arasında olduğum müddətdə Sən bunu mənə vəd etməmişdin”. Namazı 

bitirdikdən sonra isə dedi: “Cənnət (qarşıma) gətirildi, əlimi uzatsaydım, 

onun meyvələrindən dərərdim. Cəhənnəm də (qarşıma) gətirildi, onun 

                                                      
1 Tərcüməsi: Allah Ona həmd edəni eşitdi! Ey Rəbbimiz, Sənə həmd olsun!  
2 Hədis zəifdir. 
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istisinin sizə toxunmasından qorxduğum üçün üfləməyə başladım. Orda 

mənim iki qurbanlıq inəyimi oğurlayanı gördüm. Həmçinin orda Bəni 

Dudu tayfasından olan, əsasının ucu ilə həcc edənlərdən oğurluq edənləri 

gördüm. Həmin şəxsə bu deyiləndə, deyərmiş: “Bu, mənim əsamın işidir 

(əsama ilişib)”. Mən orada uzun qara qadını gördüm. Ona bir pişiyə görə 

əzab verilirdi. O, pişiyi tutub bağlamış, onu yedizdirib-içizdirmirdi, ona su 

vermirdi. Buraxmırdı ki, yerdə olan həşəratlardan yesin. (Beləliklə də 

pişik) ölmüşdü. Həqiqətən, günəş və ay kiminsə ölümünə və ya dünyaya 

gəlməsinə görə tutulmur. Onlar Allahın varlığına sübut olan dəlillərdən 

bir dəlildir. Onlardan biri tutulduqda - və ya “onlardan belə bir hal 

gördükdə”-  Allahı  zikr etməyə tələsin!” 

 

 -  

21-ci fəsil: Kusuf namazlarında təşəhhüd və salam 

 

 - 

 

 

1497. <Rəvayət edilir ki, Abdur-Rahmən ibn Nəmr  əz-Zuhridən kusuf 

namazında olan sünnə haqda soruşdu. əz-Zuhri dedi: “Bizə Urva ibn əz-

Zubeyr Aişənin belə dediyini rəvayət etmişdir: “Günəş tutulduqda Allah 

Elçisi  bir kişiyə (insanları) camaat namazına çağırmaq üçün əmr etdi. 

İnsanlar toplandıqda Allah Elçisi  onlarla namaz qılaraq təkbir etdi, sonra 

qiyamda oxunuşu uzun etdi. Sonra təkbir edib qiyamı qədər və ya ondan 

da uzun olan ruku etdi. Sonra başını rukudan qaldıraraq: “Səmi Alla:hu 

limən həmidəh!”- dedi. Sonra qiyamda oxunuşu uzun, lakin birinci qiyam-
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dan bir qədər qısa etdi. Sonra təkbir edib uzun, lakin birinci rukudan bir 

qədər qısa olan ruku etdi. Sonra başını rukudan qaldıraraq: “Səmi Alla:hu 

limən həmidəh!”- dedi. Sonra təkbir edib ruku və ya qiyam qədər uzun 

olan səcdə etdi. Sonra təkbir edib başını səcdədən qaldırdı. Sonra təkbir 

edib yenə səcdəyə getdi. Sonra təkbir edib ayağa qalxdı və uzun olan, lakin 

əvvəlki oxunuşdan daha qısa oxunuş eti. Sonra təkbir edib uzun olan, 

lakin ilk rukudan qısa olan ruku etdi. Sonra başını rukudan qaldıraraq: 

“Səmi Alla:hu limən həmidəh”- dedi. Sonra ayaq üstə uzun olan, lakin 

ikinci rükətin birinci oxunuşundan qısa bir oxunuş etdi. Sonra təkbir edib 

uzun olan, lakin əvvəlki rukudan qısa olan ruku etdi. Sonra təkbir edib 

başını rukudan qaldıraraq: “Səmi Alla:hu limən həmidəh”- dedi. Sonra 

təkbir edib əvvəlki səcdələrdən qısa səcdə etdi. Sonra təşəhhüdü dedi. 

Sonra salam verdi. Sonra qalxıb insanlar arasında Allaha həmd edib Onu 

təriflədi. Sonra da dedi: “Həqiqətən, günəş və ay kiminsə ölümünə və ya 

dünyaya gəlməsinə görə tutulmur. Onlar Allahın varlığına sübut olan 

dəlillərdən bir dəlildir. Onların və ya birinin tutulduğunu gördükdə, zikr 

etmək və namazla Allaha  sığının!” 

 

 - 

 

 

1498. <Rəvayət edilir ki, Əsma bint Əbu Bəkr  demişdir: “Allah Elçisi 

 günəş tutulduqda namaz qıldı. Qiyamını uzun etdi, sonra uzun bir ruku 

etdi. Sonra başını rukudan qaldırıb yenidən uzun bir qiyamda durdu. 

Sonra uzun bir ruku etdi. Sonra rukudan başını qaldırdı. Sonra uzun bir 

səcdə etdi. Sonra başını səcdədən qaldırdı və yenə uzun bir səcdə etdi. 

Sonra ayağa durdu və qiyamını uzun etdi. Sonra uzun bir ruku etdi. Sonra 

başını rukudan qaldırdı və uzun bir qiyamda durdu. Sonra uzun bir ruku 

etdi. Sonra başını rukudan qaldırdı. Sonra səcdə etdi və səcdəsini uzun 

etdi. Sonra başını səcdədən qaldırdı və yenidən uzun bir səcdə etdi. Sonra 

başını səcdədən qaldırdı və namazını bitirdi”. 
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 -  

22-ci fəsil: Kusuf namazından sonra minbərdə dayanmaq 

 

 - 

 

 

1499. <Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Bir gün Peyğəmbər  

evindən çıxıb məscidə girdikdə, günəş tutuldu. Biz də öz otaqlarımızdan 

çıxdıq və qadınlar da bizim yanımıza toplandılar. Səhər vaxtı idi və Allah 

Elçisi  bizim yanımıza gəldi. O, qiyamı uzun olan namaz qıldı. Sonra 

uzun ruku etdi, sonra başını rukudan qaldırdı və əvvəlkindən bir az qısa 

qiyamda durdu. Sonra əvvəlkindən bir az qısa ruku etdi. Sonra səcdə etdi. 

Sonra ikinci dəfə ayağa durdu və bunun mislində olanları etdi. Amma bu 

rükət birinci rükətdən qısa oldu. Sonra səcdə etdi və günəşin üzü açıldı. 

Sonra namazı bitirib minbərə qalxdı və dedi: “Həqiqətən, insanlar qəbirdə 

Dəccalın fitnəsi kimi fitnəyə məruz qalacaqlar”. 

 

 -  

23-cü fəsil: Günəş və ay tutulduqda olan xütbə 

 

 - 

 

 

1500. <Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisinin  zamanında 

günəş tutulmuşdu. O, qalxıb qiyamı çox uzun namaz qıldı. Sonra ruku etdi 

və rukusu çox uzun idi. Sonra başını (rukudan) qaldırdı və yenə qiyamı 
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çox uzun oldu, lakin birinci qiyamdan qısa idi. Sonra ruku etdi, lakin 

birinci rukudan qısa etdi. Sonra səcdə etdi və başını səcdədən qaldırdı. 

Sonra qiyamda durdu, lakin birinci qiyamdan qısa etdi. Sonra ruku etdi, 

lakin birinci rukudan qısa etdi. Sonra başını rukudan qaldırdı və qiyamını 

uzun etdi, lakin əvvəlki qiyamdan qısa etdi. Sonra ruku etdi, lakin 

rukusunu əvvəlkindən qısa etdi. Sonra səcdə etdi. Namazı bitirdikdə, artıq 

günəşin üzü açılmışdı. O, insanlara xitab edərək Allaha həmd və səna etdi. 

Sonra dedi: “Həqiqətən, günəş və ay heç kimin ölümü və ya doğulmasına 

görə tutulmur. Onları gördükdə, namaz qılın, sədəqə verin və Allahı  

zikr edin!” Sonra dedi: “Ey Muhəmməd ümməti! Həqiqətən, Allahın qadın 

və ya kişi qulu zina etdikdə, heç kim Ondan daha çox qısqanc ola bilməz. 

Ey Muhəmməd ümməti! Mən bildiklərimi bilsəydiniz, az gülüb çox 

ağlayardınız”. 

 

 - 

 

 

1501. <Səmura  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  günəş tutulduqda xütbə 

verdi və dedi: “Bundan sonra<”.1 

 

 -  

24-cü fəsil: Günəş və ay tutulduqda dua etməyin əmr edilməsi 

 

 - 

 

 

1502. <Rəvayət edilir ki, Əbu Bəkra  demişdir: “Biz Peyğəmbərin  

yanında idik. Günəş tutuldu və o, tələsərək ridasını yuxarı çəkə-çəkə məs-

cidə tərəf getdi. İnsanlar da ona tərəf gəldilər. Onlarla sizin qıldığınız kimi 

iki rükət namaz qıldı. Günəşin üzü açıldıqda, insanlara xitab edərək dedi: 

“Həqiqətən, günəş və ay Allahın varlığının əlamətlərindəndir. Allah bu-

nunla Öz qullarını qorxudur. Onlar heç kimin ölməsi səbəbi ilə tutulmur. 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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Onlardan birinin tutulduğunu gördükdə, bu hal sizdən gedənə qədər 

namaz qılıb dua edin!” 

 

 -  

25-ci fəsil: Günəş və ay tutulduqda bağışlanma diləməyin əmr edilməsi 

 

 - 

 

 

1503. <Rəvayət edilir ki, Əbu Musa  demişdir: “Günəş tutulduqda, 

Peyğəmbər  Qiyamətin baş verəcəyindən təlaşa düşüb ayağa qalxdı və 

məscidə getdi. Bundan qabaq mənim görmədiyim, qiyamı, rukusu və 

səcdələri uzun olan bir namaz qıldı, sonra da dedi: “Həqiqətən, Allahın 

göndərdiyi bu ayələr (günəşin tutulması) heç kimin ölümü və ya doğul-

masına görə baş vermir. Allah onları qullarını qorxutmaq üçün göndərir. 

Onları gördükdə Allahı zikr etməyə, Ona dua etməyə və Ondan bağış-

lanma diləməyə tələsin!” 
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 -  

17. İstisqa (yağışın yağması üçün dua etmək) kitabı 
 

 - 

1-ci fəsil: İmam nə vaxt yağış üçün dua edir? 
 

 - 

 

1504. <Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik  demişdir: “Bir kişi Allah 

Elçisinin  yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi, mal-qaramız qırıldı, yollar 

kəsildi, Allaha  dua et!” Allah Elçisi  də dua etdi və həmin cümədən 

gələn cüməyə qədər yağış yağdı. Yenə bir kişi Allah Elçisinin  yanına 

gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi, (yağan yağış səbəbi ilə) evlərimiz dağıldı, 

yollarımız kəsildi və mal-qaramız qırıldı”. Allah Elçisi  (dua edərək) 

dedi: “Allahım, (bu yağışı) dağların başına, təpələrə və vadilərin ortala-

rına, ağacların bitdiyi yerlərə yağdır! Paltar çıxdığı kimi buludları da 

Mədinədən uzaqlaşdır”.
 

 - 

2-ci fəsil: İmamın yağış duası üçün musalləyə1 çıxması 

 - 

 

 

1505. <Yuxuda azanın göstərildiyini görən Abdullah ibn Zeyd  demiş-

dir: “Allah Elçisi  yağışın yağması üçün dua etdikdə musalləyə çıxdı, 

                                                      
1 Musallə - namazgah. Peyğəmbər  adətən bayram namazlarını, günəşin və ayın tutulması 

namazlarını, yağışın yağması üçün qılınan namazı məsciddə deyil, camaatı yığaraq açıq yerdə 

qılardı. 
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qibləyə yönəldi, əbasının tərs tərəfini geyindi və iki rükət namaz qıldı”.

 

 - 

3-cü fəsil: Yağış duası üçün namazgaha çıxan imama müstəhəb olanlar 

 - 

1506. <Hişam ibn İshaq ibn Abdullah ibn Kinanə  atasının belə dediyini 

rəvayət etmişdir: “Bir nəfər məni Allah Elçisinin  yağış namazının necə-

liyi haqda soruşmaq üçün İbn Abbasın yanına göndərdi. O dedi: “Allah 

Elçisi  Allaha möhtac halda, təvazökarlıq və sadəlik içində çıxdı. Sizin 

xütbənizə bənzəməyən bir xütbə verdi və iki rükət namaz qıldı”.

 

 - 

1507. <Abdullah ibn Zeyd  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  yağış yağması 

üçün dua etməyə çıxanda əynində qara libas var idi.

 

 - 

4-cü fəsil: Yağış duası etdikdə imamın minbərdə oturması 

 - 

 

 

1508. <Hişam ibn İshaq ibn Abdullah ibn Kinanə atasının  belə dediyini 

rəvayət etmişdir: “İbn Abbasdan Allah Elçisinin  yağış istəmək üçün 

qıldığı namazı haqqında soruşdum. O dedi: “Allah Elçisi  üst-başı 

dağınıq halda (libasını səhmana salmadan), təvazökarlıq və sadəlik içində 

çıxdı. Minbərdə oturdu və xütbə verdi, lakin bu xütbə sizin xütbənizə 

oxşamırdı. Xütbəsində dua edər, yalvarıb-yaxarar və təkbir edərdi. (Sonra 

da) bayram namazları kimi iki rükət namaz qıldı”.
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 -  

5-ci fəsil: Yağış duası etdikdə imamın kürəyini insanlara çevirməsi 
 

 - 

 

1509. <Abbad ibn Təmim rəvayət edir ki, onun əmisi Allah Elçisi  ilə 

yağış duası üçün çıxmışdı. Allah Elçisi  əbasını tərsinə geyindi, kürəyini 

insanlara çevirib dua etdi. Sonra iki rükət səsli namaz qıldı. 
 

 -  

6-cı fəsil: Yağış istəmək üçün dua etdikdə imamın əbasının tərs üzünü 

çevirməsi 
 

 - 

 

1510. <Abbad ibn Təmim əmisindən  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  

yağışın yağması üçün dua etdi, iki rükət namaz qıldı və əbasının tərs 

üzünü çevirdi. 
 

 -  

7-ci fəsil: İmam əbasının tərs üzünü nə zaman çevirir? 

 

 - 

 

 

1511. <Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Zeyd  demişdir: “Allah Elçisi  

yağışın yağması üçün dua etməyə çıxdı, qibləyə döndükdə əbasının tərs 

üzünü çevirdi. 
 

 -  

8-ci fəsil: (İstisqa zamanı) imamın əllərini qaldırması  
 

 - 
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1512. <Abbad ibn Təmim  rəvayət edir ki, əmisi Allah Elçisinin  

yağışın yağması üçün dua etdikdə qibləyə yönəldiyini, əbasının tərs üzünü 

çevirdiyini və əllərini qaldırdığını görmüşdür. 

 

 -  

9-cu fəsil: (İstisqa zamanı) əllər necə qaldırılır? 

 

 - 

 

1513. <Rəvayət edilir ki, Ənəs  demişdir: “Allah Elçisi  dua zamanı 

yalnız yağışın yağması üçün dua etdikdə əllərini qaldırardı. O, əllərini 

qoltuğunun ağlığı görünənə qədər qaldırardı”. 

 

 - 

 

 

1514. <Rəvayət edilir ki, Əbu Ləhm  Allah Elçisinin  zeytun ağac-

larının yanında əllərini qaldıraraq yağışın yağması üçün dua etdiyini 

görmüşdür. 

 

 - 

 

 

 

1515. ...Rəvayət edilir ki,  Ənəs ibn Malik  demişdir: “Bir dəfə biz cümə 

günü məsciddə idik. Allah Elçisi  insanlara xütbə deyirdi. Bir kişi ayağa 

qalxaraq belə dedi: “Ey Allahın Elçisi! Yollar kəsildi, mal-qara tələf oldu, 

yurdumuzda quraqlıqdır. Allaha dua et ki, bizə yağış yağdırsın!” Allah 

Elçisi  əllərini üzünə tərəf qaldırdı və: “Allahım, bizə yağış endir!”- dedi. 
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Allaha and olsun ki, Allah Elçisi  minbərdən düşməmiş yağış yağmağa 

başladı. Yağış növbəti cüməyə qədər davam etdi.  Sonra bir kişi, bilmədim 

o, Allah Elçisindən  yağış yağmasını istəyən kişi idi ya yox, ayağa qalxdı 

və dedi: “Ey Allahın Elçisi! Yollar tutuldu, suyun çoxluğundan mal-qara 

tələf oldu. Allaha yağışı dayandırması üçün dua et!” Allah Elçisi  dedi: 

“Allahım, üzərimizdən çəkib ətrafımıza - dağlara, ağacların olduğu yerə 

yağdır!” Ənəs dedi: “Allaha and olsun! Allah Elçisi  duasını bitirməmiş 

buludlar parçalandı və biz heç bir bulud görmədik”. 

 

 -  

10-cu fəsil: Yağış duası haqda 

 

 - 

 

1516. <Ənəs ibn Malik  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: 

“Allahım, bizə yağış ver!” 

 

 - 

 

 

 

1517. <Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Peyğəmbər  cümə 

günü xütbə verdikdə, insanlardan bəziləri belə dedilər: “Ey Allahın 

Peyğəmbəri! (Uzun müddət) yağış yağmır, heyvanlar məhv oldu. Allaha 

dua et ki, bizə yağış yağdırsın!” Peyğəmbər  dedi: “Allahım, bizə yağış 

endir, Allahım bizə yağış endir!” (Ənəs) deyir: “Allaha and olsun! Səmada 

heç bir bulud olmadığı halda, bir bulud əmələ gəldi və ətrafa yayılmağa 

başladı. Sonra ondan yağış yağmağa başladı. Allah Elçisi  minbərdən 

aşağı düşüb (cümə) namazını qıldırdı. Sonra insanlar dağılışdılar. Yağış 

növbəti cümə gününə qədər yağmağa davam etdi. (Növbəti cümədə) Allah 

Elçisi  xütbə demək istədikdə, bəzi kimsələr möhkəm səslə dedilər: “Ey 
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Allahın Peyğəmbəri! Evlər dağıldı, yollar kəsildi. Allaha dua et ki, yağışı 

dayandırsın”. Allah Elçisi  təbəssüm edib dedi: “Allahım, yağışı üzəri-

mizə deyil, ətrafımıza yağdır!” Mədinəyə yağan yağış kəsilərək ətrafa 

yağmağa başladı. Mədinəyə bir damcı belə yağış düşmədi. Mədinəyə 

baxdıqda (yağışın ortasında) bir dairə kimi qalmışdı“. 

 

 - 

 

 

 

1518. ...Ənəs ibn Malik  rəvayət edir ki, bir dəfə Allah Elçisi  ayaq üstə 

xütbə deyərkən bir kişi məscidə daxil oldu və ayaq üstə Allah Elçisinə  

belə dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mal-qara tələf oldu, yollar kəsildi. Allaha dua 

et ki, bizə yağış yağdırsın!” Allah Elçisi  əllərini qaldırdı və dedi: 

“Allahım, bizə yağış endir! Allahım, bizə yağış endir!” Ənəs dedi: “Allaha 

and olsun ki, göydə nə bir bulud, nə də buluddan bir parça qalmadı. Səli 

dağı ilə aramızda buludları görməyimizə maneə olan heç bir ev yox idi. 

Səmada qalxan kimi buludlar meydana gəldi. Buludlar toplandıqdan sonra 

ətrafa yayılmağa başladı”. Ənəs sözünə davam edərək deyir: “Allaha and 

olsun ki, bir həftə ərzində günəşi görmədik. Sonra cümə günü məscidə 

həmin qapıdan bir kişi daxil oldu. Allah Elçisi  də bu zaman xütbə 

deyirdi. Kişi ayaq üstə duraraq belə dedi: “Ey Allahın Elçisi, mal-qara tələf 

oldu, yollar kəsildi. Yağışı dayandırması üçün Allaha dua et!” Allah Elçisi 

 əllərini qaldırıb dedi: “Allahım, bu yağışı üzərimizdən ətrafımıza - 

dağlara, təpələrə, vadilərin içinə, ağacların olduğu yerə endir!” Bu vaxt 

buludlar dağıldı, biz də məsciddən çıxıb günəşin altında gəzişməyə 

başladıq”. Şərik deyir: “Ənəsə sual verərək dedim: “Bu, əvvəlki yağış tələb 

edən kişi idi?” O: “Xeyr”- dedi. 

 



Sunən ən-Nəsəi                                                                                   İstisqa kitabı 

195 
 

 -  

11-ci fəsil: Duadan sonra namaz qılmaq 

 

 - 

 

 

1519. <Abbad ibn Təmim  Allah Elçisinin  səhabəsi olan əmisinin belə 

dediyini rəvayət edir: “Bir gün Allah Elçisi  yağışın yağması üçün dua 

etməyə çıxdı, kürəyini insanlara çevirdi, qibləyə dönmüş vəziyyətdə 

əbasını tərsinə geyindi. Sonra iki rükət namaz qıldı”. Ravi İbn Əbu Zibin 

hədisində deyilir: “Hər iki rükətdə Quran oxudu”. 

 

 -  

12-ci fəsil: Yağış namazı neçə rükətdir? 

 

 - 

 

 

1520. <Abdullah ibn Zeyd  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  yağış duası 

etmək üçün çıxdı və qibləyə yönələrək iki rükət namaz qıldı. 

 

 -  

13-cü fəsil: İstisqa namazının necəliyi 

 

 - 

 

 

1521. <Hişam ibn İshaq ibn Abdullah ibn Kinənə atasının  belə dediyini 

rəvayət etmişdir: “Əmirlərdən biri məni istisqa haqda (öyrənmək üçün) 

İbn Abbasın yanına göndərdi. İbn Abbas dedi: “Onun özünün məndən 

soruşmasına nə mane olur? Allah Elçisi  Allahın hüzuruna təvazökar, 
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fədakar, müti və ehtiyaclı halda çıxdı. İki bayram namazında olduğu kimi 

iki rükət namaz qıldı və sizin xütbənizdən fərqli xütbə dedi”. 

 

 -  

14-cü fəsil: İstisqa namazında qiraətin səsli deyilməsi 

 

 - 

 

 

1522. <Abbad ibn Təmim əmisindən  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  

yağışın yağması üçün dua etməyə çıxdı, iki rükət namaz qıldı və qiraətini 

səsli etdi. 
 

 -  

15-ci fəsil: Yağış yağarkən deyilən dua 

 

 - 

 

 

1523. <Aişə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  yağış yağdıqda belə dua 

edərdi: “Allahım, bu yağışı bizim üçün faydalı et!” 

 

 -  

16-cı fəsil: Ulduzlardan nəsə ummağın pis bir şey olması 

 

 - 

 

 

1524. <Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

dedi: “Allah  belə buyurur: “Qullarıma nemətlərdən bir nemət verdikdə, 

bəziləri küfrə düşərək belə deyirlər: “Filan ulduza görə (bizə nemət) 

verildi”. 

 

 - 
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1525. <Rəvayət edilir ki, Zeyd ibn Xalid əl-Cuhəni  demişdir: “Peyğəm-

bərin  dövründə yağış yağmışdı. Allah Elçisi  dedi: “Bu gecə Rəbbinizin 

nə dediyini eşitdinizmi? Allah buyurdu: “Mən qullarıma nemət verdikdə, 

onlardan bir tayfa küfr edərək belə deyər: “Bizə filan ulduza görə yağış 

yağdı”. Amma Mənə iman edən və yağışa görə Mənə həmd edənə gəlincə, 

Mənə iman etmiş və ulduzun (yağış yağdırmasını) inkar etmişdir. Kim 

“bizə filan ulduza görə yağış yağdı”- desə, Mənə küfr etmiş və ulduzun 

(yağış yağdırmasına) iman etmişdir”.  
 

 - 

 

 

1526. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri  demişdir: “Allah Elçisi  

belə buyurdu: “Əgər Allah  qullarına beş il yağış yağdırmasa, sonra isə 

onlara yağış göndərsə, onlardan kafir olanlar deyərlər: “Yağış bizə əl-

Midcəh ulduzuna görə yağdı”.1 
 

 -  

17-ci fəsil: Yağış zərər verdikdə dayanması üçün imamın dua etməsi 
 

 - 

 

 

1527. <Rəvayət edilir ki, Ənəs  demişdir: “Bir il quraqlıq olmuşdu. 

Müsəlmanlardan bir nəfər cümə günü ayağa qalxıb Peyğəmbərə  dedi: 

“Ey Allahın Elçisi, yağış yağmadı, torpaq çat-çat oldu, mal-qara tələf 

oldu”. Peyğəmbər  əllərini elə qaldırdı ki, qoltuqaltının ağlığını gördüm. 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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Göydə heç bir bulud görmürdük. O, Allahdan  yağış istədi. Cüməni 

qılmamış evləri yaxında olanlar evə necə gedəcəkləri haqda düşünməyə 

başladılar. Yağış bir həftə yağdı. Növbəti Cümə camaat dedi: “Ey Allahın 

Elçisi, evlərimiz dağıldı, minik heyvanlarına minmək mümkün deyil”. 

Allah Elçisi  Adəm övladının necə tez bezikdiyini görərək təbəssüm etdi 

və əllərini qaldıraraq dedi: “Allahım, yağışı üzərimizə deyil, ətrafımıza 

yağdır!” Yağış da dərhal kəsildi”. 
 

 -  

18-ci fəsil: Yağışın kəsilməsi üçün dua etdikdə əllərin qaldırılması 
 

 - 

 

 

1528. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik  demişdir: “Allah Elçisinin  

dövründə insanlara quraqlıq üz vermişdi. Allah Elçisi  cümə günü 

minbərdə xütbə deyərkən yanında idim. Bir bədəvi ayağa qalxıb dedi: “Ey 

Allahın Elçisi, mal-qara həlak oldu, ailəmiz ac qaldı. Bizim üçün Allaha 

dua et (yağış yağdırsın)!” Allah Elçisi  dua etmək üçün əllərini qaldırdı. 

Biz göydə heç bir bulud görmürdük. Canım Əlində Olana and olsun! 

Dağlar boyda bulud meydana gəldi. Allah Elçisi  minbərdən aşağı 

enməmiş saqqalının yağış damcları ilə islandığını gördüm. Səhərisi, birisi 

gün və növbəti cüməyə qədər bizə yağış yağdı. Həmin bədəvi və ya 

başqası ayağa qalxıb dedi: “Ey Allahın Elçisi, binalar uçdu, mallarımız su 

altında qaldı, bizim üçün Allaha dua et ki, yağışı dayandırsın!” Allah Elçisi 

 əllərini qaldırıb dua edərək belə dedi: “Allahım, yağışı bizim üzərimizə 

deyil, ətrafımıza yağdır!” Əli ilə hansı tərəfə işarə edirdisə, buludlar həmin 

ərazidə dağılırdı. Elə oldu ki, Mədinə ortada qaldı. Yağış ətrafa yağmağa 

başladı və vadilər sel ilə doldu. Kənar ərazilərdən gələnlər bol yağış və 

bərəkət xəbərləri ilə gəldilər”. 



Sunən ən-Nəsəi                                                                      Qorxu namazı kitabı 

199 
 

 -  

18. Qorxu namazı kitabı 
 

 - 

 

 

1529. <Rəvayət edilir ki, Sələbə ibn Zəhdəm  demişdir: “Bir dəfə biz 

Təbəristanda Səid ibn əl-Asın yanında idik. Bizim yanımızda Huzeyfə ibn 

əl-Yəmən də var idi. O dedi: “Sizdən hansınız Allah Elçisi  ilə birlikdə 

qorxu namazını qılıb?” Huzeyfə: “Mən qılmışam”-  dedi və bunu vəsf etdi: 

“Allah Elçisi  arxada səf olan dəstədə olanlara bir rükət qorxu namazı 

qıldırdı. Digər dəstədə olanlar onlarla düşmənin arasında durmuşdular. 

Səfdə duran dəstədə olanlar düşmənlə döyüşən dəstədə olanların yerinə 

keçdilər. Düşmənlə döyüşən dəstədə olanlar isə Allah Elçisinin  

arxasında bir rükət qıldılar”. 
 

 - 

 

1530. <Rəvayət edilir ki, Sələbə ibn Zəhdəm  demişdir: “Bir dəfə biz 

Təbəristanda Səid ibn əl-Asın yanında idik. O dedi: “Sizdən hansınız Allah 

Elçisi  ilə birlikdə qorxu namazını qılıb?” Huzeyfə: “Mən qılmışam”-  

dedi. Huzeyfə ayağa qalxdı və insanlar da arxasında iki səf oldular. Bir 

qismi arxasında, bir qismi də düşmənlə üz-üzə durdular. Öncə arxasın-

dakılara bir rükət qıldırdı. Sonra onlar düşmənin qarşısında olanlarla yer-

lərini dəyişdirdilər. Onlar Huzeyfənin arxasında səfdə durdular. Huzeyfə 

onlara da bir rükət namaz qıldırdı. Onlar (qılmadıqları rükətləri) qəza 

etmədilər”. 
 

 - 
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1531. ...Eyni hədisdir. 

 
 - 

 

 
1532. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Allah sizin Peyğəm-

bərinizin  dili ilə namazı daimi yaşayış yerində dörd, səfərdə iki, qorxu 

halında isə bir rükət qılmağı fərz etmişdir”. 

 
 - 

 

1533. <İbn Abbas  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Zu-Qarad döyüşündə 

namaz qıldırdı. İnsanlar iki səf oldular. Səflərdən biri onun arxasında, 

digəri isə düşmənlə üz-üzə durdu. Arxasındakılara bir rükət qıldırdıqdan 

sonra onlar digərlərinin yerinə keçdilər. Düşmənlə üz-üzə duranlar isə 

gəlib Peyğəmbərin  arxasında durdular. Peyğəmbər  onlara da bir rükət 

qıldırdı. Camaatdan heç kəs (qalan bir rükəti) qəza etmədi.  

 
 - 

 

 
1534. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Allah Elçisi  ayağa 

durduqda, insanlar da ayağa durdular. O, təkbir etdikdə, insanlar da tək-

bir etdilər. O, ruku etdikdə, insanlardan da bir qismi ruku etdi. Sonra 

səcdə etdikdə, insanlar da səcdə etdilər. Sonra ikinci rükətə qalxdılar. Pey-

ğəmbərlə  səcdə edənlər digər döyüşən qardaşlarının yerinə keçdilər. 

Digərləri gəlib Peyğəmbərlə  birlikdə ruku və səcdə etdilər. Camaatın 

hamısı eyni vaxtda təkbir edirdilər, lakin bir qismi gözləyirdi”. 
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 - 

 

1535. <Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Qorxu namazı 

(döyüşdə düşmənlə üzbəüz dayanan) sizi qoruyanların arxasında ima-

mınızın sizinlə birlikdə qıldığı iki səcdəli namazdır. Amma rükətləri hər 

dəstə bir-birindən ayrı şəkildə ard-arda qılır. Onlar Allah Elçisi  ilə 

birlikdə camaatla namaz qılarkən bir dəstə ayaq üstə gözləyər, digər dəstə 

isə Allah Elçisi  ilə birlikdə səcdə edərdi. Allah Elçisi  qalxar, onlar da 

hamısı onunla birlikdə ayağa qalxardılar. Sonra Allah Elçisi  ruku edər, 

onlar da onunla birlikdə ruku edərdilər. İlk dəfə qiyamda olanlar Allah 

Elçisi  ilə birlikdə səcdə edərdilər. Allah Elçisi  oturduqda, onunla 

birlikdə səcdə edənlər namazlarını tamamlayardılar. Sonra onlar oturar və 

Allah Elçisi  onlarla birlikdə salam verərdi”.   

 

 - 

 

 

1536. <Səhl ibn Əbu Həsmə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  onlara qorxu 

namazı qıldırdıqda, onları iki hissəyə ayırdı. Bir qismi onun arxasında 

səfdə durdu, digər qismi isə düşmənlə üzbəüz durdu. Arxasındakılara bir 

rükət namaz qıldırdıqdan sonra onlar digərləri ilə yerlərini dəyişdirdilər. 

Onlara da bir rükət namaz qıldırdı. Sonra hər iki dəstə bir rükəti qəza 

etdi”. 

 

 - 
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1537. ...Salih ibn Xavvat  Allah Elçisi  ilə birlikdə qorxu namazı qılan 

bir nəfərdən rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Zatir-Riqa döyüşündə qorxu 

namazını qıldı. Bir dəstə onunla birlikdə namaz üçün safda olduğu halda, 

digər dəstə düşmənlə üz-üzə idi. Onunla olan dəstəyə bir rükət namaz 

qıldırdı və ayağa durdu. Onlar isə özləri namazı tamamladılar. Sonra isə 

düşmən ilə üz-üzə dayananlarla yerlərini dəyişdilər. Allah Elçisi  bu 

dəstə ilə də qalan bir rükəti qıldı və oturdu. Onlar da qılmadıqları bir 

rükəti təkbaşına qıldılar. Sonra Allah Elçisi  onlarla birlikdə salam verdi”.  

 

 - 

 

1538. ...Səlim atasından  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  iki dəstədən birinə 

namaz qıldırdıqda, digər dəstə düşmənə qarşı dayanmışdı. Sonra namaz 

qılanlarla düşmənə qarşı dayananlar yerlərini dəyişdirdilər. Allah Elçisi  

qalan bir rükəti də onlarla qılıb salam verdi. Sonra dəstələrdən biri, daha 

sonra digər dəstədə olanlar qalan bir rükəti tamamladılar.  
 

 - 

 

 

1539. ...Səlim ibn Abdullah atasının  belə dediyini rəvat etmişdir: “Allah 

Elçisi  ilə birlikdə Nəcd tərəfdə bir döyüşdə iştirak etmişdim. Düşmənlə 

qarşılaşdıqda səfdə durduq və Allah Elçisi  bizə namaz qıldırdı. Onunla 

birlikdə bir dəstə namaza qalxdı, digər dəstə isə düşmənə qarşı dayandı. 

Allah Elçisi  ruku etdi və onunla birlikdə olan dəstədə olanlar da ruku və 

iki səcdə etdilər. Sonra namaz qılmayan dəstədə olanlar onların yerlərinə 

keçdilər. Bu dəstədə olanlar da bir ruku və iki səcdə etdikdən sonra Allah 

Elçisi  salam verdi. Müsəlmanlardan olan hər bir kişi özlüyündə bir ruku 

və iki səcdəli namaz qıldı”. 

 



Sunən ən-Nəsəi                                                                      Qorxu namazı kitabı 

203 
 

 - 

 

 

1540. ...Rəvayət edilir ki, Zuhri  demişdir: “Abdullah ibn Ömər  

deyirdi: “Bir dəfə Allah Elçisi  ilə birlikdə qorxu namazını qılırdım. 

Peyğəmbər  təkbir etdi və bizdən bir dəstə onun arxasında səfdə durdu. 

Digər bir dəstə isə düşmənə qarşı durdu. Peyğəmbər  bizimlə birlikdə bir 

ruku və iki səcdə edərək bir rükət qıldı, sonra biz çevrilib düşmənə qarşı 

durduq. Digər dəstə də gəlib bizim yerimizə keçdi. Peyğəmbər  onlara da 

eyni şəkildə bir rükət namaz qıldırdı. Sonra da salam verdi. Daha sonra 

hər iki dəstədən olanlar təklikdə namazlarını bir rükətdə bir ruku və iki 

səcdə ilə tamamladılar”.  
 

 - 

 

 

1541. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Ömər  demişdir: “Allah Elçisi  

qorxu namazını qıldırdı. O, ayağa durdu və təkbir etdi. Arxasında bir 

dəstə onunla namaz qıldığı halda, digər dəstə düşmənin qarşısında 

dayanmışdı. Allah Elçisi  onlarla bir ruku və iki səcdə edərək bir rükət 

qıldı. Sonra onlar salam vermədən namazdan çıxdılar. Bu dəstə düşmənə 

qarşı dayananların yerinə keçdi. (Düşmənin qarşısında əvvəl dayanan) 

dəstə gəlib Allah Elçisinin  arxasında səfdə duraraq bir ruku və iki səcdə 

edərək namazlarını qıldılar. Sonra Allah Elçisi  salam verərək namazı iki 

ruku və dörd səcdə olaraq tamamlamış oldu. Sonra hər kəs bir ruku və iki 

səcdə olmaqla bir rükət namaz qılaraq namazlarını tamamlamış oldular”. 
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 - 

 

 

1542. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər  demişdir: “Bəzi döyüşlərdə Allah 

Elçisi  qorxu namazı qıldırmışdı. Bir dəstədə olanlar onunla birlikdə 

səfdə durub namaz qılarkən, digər dəstədə olanlar düşmən ilə qarşı-

qarşıya idi. Allah Elçisi  yanındakılara bir rükət namaz qıldırdı. Sonra bu 

dəstədə olanlar getdi və digər dəstədə olanlar gəldi. Allah Elçisi  onlara 

da bir rükət qıldırdı, sonra hər iki dəstədə olanlar təkbaşına bir rükət 

qıldılar”. 
 

 - 

 

 

1543. ...Rəvayət edilir ki, Mərvan ibn əl-Həkəm  Əbu Hureyradan 

soruşdu: “Sən Allah Elçisi  ilə qorxu namazını qılmısanmı?” Əbu 

Hureyra: “Bəli!”- dedi. Mərvan dedi: “Nə vaxt?” Əbu Hureyra dedi: “Nəcd 

döyüşü vaxtı. Allah Elçisi  Əsr namazını qılmaq üçün qalxdı və onunla 

yanaşı bir dəstə də namaza qalxdı. Digər dəstə isə arxaları qibləyə doğru 

olduqları halda düşmənə qarşı durdular. Allah Elçisi  təkbir etdi və hər 

iki dəstədə olanlar təkbir etdilər. Sonra Allah Elçisi  ruku etdi və onun 

yanında olan dəstədə olanlar ruku etdilər. Sonra səcdə etdi, onlar da səcdə 

etdilər. Digər dəstədə olanlar isə düşmənə qarşı durmuşdular. Sonra Allah 

Elçisi  qalxdıqda, onun yanındakı dəstədə olanlar qalxıb düşmənə qarşı 

dayanmaq üçün getdilər. Düşmənə qarşı duran dəstədə olanlar gəlib ruku 
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və səcdə etdilər. Bu zaman Allah Elçisi  ayaq üstə durmuşdu. Sonra 

qalxdılar və Allah Elçisi  ruku etdi, onlar da ruku etdilər. O, səcdə 

etdikdə, onlar da səcdə etdilər. Sonra düşmənə qarşı duran dəstədə olanlar 

gəlib ruku və səcdə etdilər. Allah Elçisi  də oturub gözləyirdi. Onun 

yanında olanlar da oturmuşdular. Sonra Allah Elçisi  salam verdikdə, 

hamı salam verdi. Allah Elçisinə  iki rükət, hər dəstədən olanlara da iki 

rükət düşdü”.  
 

 - 

 

 

1544. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  Dacnən 

və Usfan arasında olan bir yerdə müşriklərin mühasirəsində idi. Müşriklər 

dedilər: “Həqiqətən, onların bu namazdan sonra elə bir namazları var ki, 

onlara övladlarından və qızlarından daha sevimlidir. İşlərinizi toparlayın 

və onlara bir dəfə həmlə edib (məhv edin)”. Sonra Cəbrail  nazil oldu. 

Peyğəmbərə  öz səhabələrini iki dəstəyə bölməyi, bir dəstə ilə namaz 

qılmasını, o biri dəstənin isə silahlarını və ehtiyatlarını götürərək düşmənə 

tərəf dayanmasını əmr etdi”. Peyğəmbər  onlarla (bir dəstə ilə) bir rükət 

qıldı, sonra onlar arxaya çəkildilər və ikinci dəstə qabağa gəldi. Onlarla da 

bir rükət qıldı. Bu, onların hər biri üçün Peyğəmbər  ilə bir rükət oldu, 

Peyğəmbər  isə iki rükət qılmış oldu”. 

 

 - 

 

 

1545. ...Cabir ibn Abdullah  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  onlarla qorxu 

namazı qılmışdı. Allah Elçisi  ayağa durdu, bir səf onun qabağında və bir 

səf də arxasında dayandı. Allah Elçisi  onun arxasında dayananlarla bir-

likdə bir ruku və iki səcdə etdi. Sonra qabaqda dayananlar arxada dayanan 
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səhabə dostları ilə yerlərini dəyişdilər. Allah Elçisi  onun arxasına keçən 

səflə birlikdə bir ruku və iki səcdə etdi. Sonra da salam verdi. Allah Elçisi 

 üçün namaz iki rükət oldu. Hər dəstədə olan səhabələr üçün isə bir 

rükət oldu. 

 

 - 

 

 

1546. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah  demişdir: “Biz Allah 

Elçisi  ilə birlikdə idik. Namaza iqamə verildi və Allah Elçisi  namaza 

qalxdı. Camaatdan olan bir dəstə onun arxasında dayandı və bir dəstə də 

düşmənə tərəf dayandı. Allah Elçisi  onun arxasında olanlarla birlikdə bir 

ruku və iki səcdə etdi. Sonra arxada dayanan dəstədə olanlar düşmənlə üz-

üzə dayanan dəstə ilə yerlərini dəyişdilər. Allah Elçisi  onlarla birlikdə 

bir ruku və iki səcdə etdi, arxasında olanlarla birlikdə salam verdi. Düş-

mənlə üzbəüz dayananlar da salam verdilər”. 
 

 - 

 

 

1547. <Rəvayət edilir ki, Cabir  demişdir: “Biz Allah Elçisi  ilə birlikdə 

qorxu namazını qıldıq və onun arxasında iki səfdə düzləndik. Düşmən isə 

bizimlə qiblənin arasında idi. Allah Elçisi  təkbir etdikdə, biz də təkbir 

etdik. O, ruku etdikdə, biz də ruku etdik. O, rukudan qalxdıqda, biz də 

rukudan qalxdıq. Səcdə etmək istədikdə, onun arxasında olan birinci səfdə 

olanlar onunla birlikdə səcdə etdilər. İkinci səfdə olanlar isə ayaq üstə 
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dayandılar. Sonra Allah Elçisi  qalxdıqda, onun arxasında olanlar da 

qalxdılar. Sonra birinci səfdə olanlarla ikinci səfdə olanlar yerlərini dəyiş-

dilər. Allah Elçisi  ruku etdikdə, biz də ruku etdik. Sonra o, rukudan 

dikəldikdə, biz də rukudan qalxdıq. Sonra səcdənin vaxtı gəldikdə, Allah 

Elçisi  səcdə etdi, ikinci səfdə olanlar ayaq üstə dayandılar. Allah Elçisi  

və onun arxasında olanlar qalxdıqda, digərləri səcdə etdilər, sonra da 

salam verdilər”. 

 

 - 

 

1548. <Rəvayət edilir ki, Cabir  demişdir: “Biz Allah Elçisi  ilə birlikdə 

Nəxl deyilən yerdə idik. Düşmən isə bizimlə qiblənin arasında idi. Allah 

Elçisi  təkbir etdikdə, (orduda olanlar) hamısı onunla birlikdə təkbir 

etdilər. Sonra o, ruku etdikdə, onlar hamısı onunla birlikdə ruku etdilər. 

Daha sonra Peyğəmbər  səcdə etdikdə, onun arxasında səfdə olanlar 

onunla birlikdə səcdə etdilər. İkinci səfdə olanlar isə ayaq üstə dayanıb 

onları qorudular. Onlar səcdədən qalxdıqda, səcdə etməyənlər səcdə 

etdilər. Sonra ikinci səfdə olanlar onların yerinə keçdilər. Sonra Allah Elçisi 

 ruku etdi, onun arxasında olanlar da ruku etdilər. Sonra Allah Elçisi  

rukudan qalxdıqda, onlar da rukudan qalxdılar. Daha sonra Peyğəmbər  

səcdə etdi, onun arxasında onlar da səcdə etdilər. Digərləri isə ayaq üstə 

dayanıb onları qorudular. Onlar səcdə edib oturdular, digərləri də səcdə 

etdilər. Sonra Allah Elçisi  salam verdi”. Cabir dedi: “Sizin əmirlərinizin 

etdiyi kimi etdi”. 

 

 - 

-

- 
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1549. ...Əbu Ayyəş əz-Zuraqi  rəvayət edir ki, Şöbə belə demişdir: “O, 

mənə məktub yazmışdı, mən də məktubu oxumuşdum. Bunu ondan 

eşitmişdim deyə əzbərləmişdim. Mənim əzbərlədiyim hədisdə İbn Bəşşar 

belə dedi: “Peyğəmbər  düşmənlə Usfan (döyüşündə) qarşılaşmışdı. 

Müşriklərə Xalid ibn Valid başçılıq edirdi. Peyğəmbər  səhabələrlə Zöhr 

namazını qıldı. Müşriklər dedilər: “Onların bu namazdan sonra elə bir 

namazları var ki, onlara mal-dövlətlərindən və övladlarından daha 

sevimlidir”. Allah Elçisi  səhabələrlə birlikdə Əsr namazını qıldı. Onları 

öz arxasında iki səf olaraq düzdü və onların hamısı ilə birlikdə ruku etdi. 

Onlar başlarını rukudan qaldırdıqda, Allah Elçisi  arxasında dayanan 

birinci səfdə olanlarla birlikdə səcdə etdi. Arxada olan (ikinci səfdə olanlar) 

isə ayaq üstə durdular. (Birinci səfdə olanlar) başlarını səcdədən qaldır

dıqda, digər səfdə olanlar Allah Elçisi  ilə səcdə etdilər. Sonra arxada 

qalan səf qabağa, qabaqda olan səf isə arxaya keçərək bir-biri ilə yerlərini 

dəyişdilər. Sonra Allah Elçisi  hamısı ilə birlikdə ruku etdi. Rukudan 

başlarını qaldırdıqda, onun arxasında olan səfdəkilər səcdə etdi, o birilər 

isə ayaq üstə dayandılar. Onlar səcdəni bitirdikdə, digərləri səcdə etdilər. 

Sonra Peyğəmbər  salam verdi”. 

 

 - 

--

 

 

1550. <Rəvayət edilir ki, Əbu Ayyəş əz-Zuraqi  belə demişdir: “Allah 

Elçisi  ilə birlikdə Usfan (döyüşündə) idik. Biz Allah Elçisi  ilə birlikdə 
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Zöhr namazını qıldıq. Müşriklərə Xalid ibn Valid başçılıq edirdi. Müşriklər 

dedilər: “Artıq biz onlar namazda ikən onları tapdıq”. Bu zaman Zöhr ilə 

Əsr namazı arasında qorxu namazı haqda ayə nazil oldu. Allah Elçisi  

bizimlə Əsr namazını qıldı. Biz iki dəstəyə ayrıldıq. Bir dəstə Allah Elçisi  

ilə birlikdə namazı qıldı, digər dəstə isə onları qoruyurdu. Allah Elçisi  

təkbir etdikdə, onu qoruyanlarla birlikdə hamı təkbir etdi. Sonra 

Peyğəmbər  ruku etdi, biz də hamımız ruku etdik. (Bu zaman) onun 

arxasında olanlar səcdə etdilər. Sonra geriyə çəkildilər. Digər dəstədə 

olanlar qabağa keçib səcdə etdilər. Sonra Allah Elçisi  qalxıb hamı ilə - 

arxasında olanlar və onları qoruyanlarla birlikdə (ikinci dəfə) ruku etdi. 

Sonra onun arxasında olanlarla səcdə etdi. Daha sonra onlar geriyə 

çəkildilər və öz dostları ilə səflərini dəyişdilər. Arxada olanlar önə keçərək 

səcdə etdilər. Sonra Allah Elçisi  salam verdi. Bu, dəstələrin hər biri üçün 

iki rükət oldu, iki rükətlərini də imamları ilə qıldılar. Allah Elçisi  (qorxu 

namazını) bir dəfə də Bənu Suleym qəbiləsində qıldı”. 

 

 - 

 

 

1551. ...Əbu Bəkrə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  bir toplum camaatla iki 

rükət qorxu namazını qıldı və salam verdi.  Sonra başqa toplumla da iki 

rükət namaz qıldı və salam verdi. Beləliklə Peyğəmbər  dörd rükət 

namaz qılmış oldu. 

 

 - 

 

 

1552. ...Cabir ibn Abdullah  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  səhabələrdən 

olan bir dəstə ilə iki rükət namaz qıldı, sonra salam verdi. Həmçinin digər 

dəstə ilə də iki rükət namaz qıldı, sonra da salam verdi. 
 

 - 
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1553. ...Rəvayət edilir ki, Səhl ibn Əbu Həsmə  qorxu namazı haqqında 

belə demişdir: “İmam qibləyə yönəlir. Bir dəstə onunla, bir dəstə də 

düşmənlə üzbəüz dayanır. İmam ruku etdikdə, onlar da ruku edirlər. 

Onlar öz yerlərində iki səcdə edirlər (bir rükət qılırlar), sonra da düşmənə 

tərəf dayananlarla yerlərini dəyişirlər. İmam onlarla bir rükət qılaraq iki 

səcdə etdikdə, imam üçün iki rükət, onlar üçün isə bir rükət sayılır. Sonra 

onlar bir rükətdə bir ruku və iki səcdə edirlər”. 

 

 - 

 

 

1554. ...Cabir ibn Abdullah  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  səhabələri ilə 

qorxu namazını qıldı. Bir dəstə Peyğəmbərlə  namaz qıldı, digər dəstə isə 

düşmənlə üz-üzə durdu. Allah Elçisi  onlarla iki rükət qıldı. Sonra onlar 

qalxıb düşmənlə üz-üzə duranların yerinə keçdilər, o biri dəstədə olanlar 

gəlib Allah Elçisi  ilə iki rükət qıldılar, sonra da salam verdilər. 

 

 - 

 

 

1555. ...Əbu Bəkrə  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  onun arxasında olan 

insanlarla birlikdə qorxu namazını iki rükət qıldı. Sonra başqaları gəldi və 

onlarla da iki rükət qıldı. Namaz Peyğəmbər  üçün dörd rükət, hər dəstə 

üçün isə iki rükət oldu. 
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 -  

19. Bayram namazları kitabı 
 

 - 

1-ci fəsil: İki bayram namazı 
 

 - 

 

 

1556. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik  demişdir: “Cahiliyyə əhlində 

hər il iki bayram var idi. Onlar bu bayramlarda sevinib oynayırdılar. 

Peyğəmbər  Mədinəyə gələndə dedi: “Sizin iki bayramınız var idi və siz 

bu bayramlarda oynayırdınız. Allah sizin üçün bu bayramları daha xeyirli 

iki bayramla əvəz etdi. Bunlar əl-Fitr (Ramazan) və əl-Ədhə (Qurban) 

bayramlarıdır”. 
 

 -  

2-ci fəsil: Bayram namazlarına səhər tezdən getmək 

 

 - 

 

1557. ...Əbu Umeyr ibn Ənəs  öz əmilərindən rəvayət edir ki, bir toplum 

ayı görüb Peyğəmbərin  yanına gəldi. Peyğəmbər  onlara günəş bir az 

qalxdıqdan sonra oruclarını açmağı və səhər tezdən bayram namazına 

gəlmələrini əmr etdi. 
 

 -  

3-cü fəsil: Həddi-büluğ yaşına yaxın olan uşaqlar və bakirə qızların 

bayram namazlarına gəlməsi 
 

 - 
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1558. ...Rəvayət edilir ki, Həfsə  demişdir: “Ummu Atiyyənin yanında 

Allah Elçisi  yad edildikdə, “Atam-anam ona fəda olsun”- deyərdi. Mən 

dedim: “Sən bunu Allah Elçisindən  belə eşitdin?” O dedi: “Bəli, atam-

anam ona fəda olsun!” O dedi: “Qoy həddi-büluğ yaşına yaxın uşaqlar, 

bakirə qızlar və heyzli qadınlar bayram namazını müşahidə edib müsəl-

manların çağırışına cavab versinlər. Heyzli qadınlar namazgahdan bir az 

kənarda dursunlar”. 

 

 -  

4-cü fəsil: Heyzli qadınların namazgahdan kənarda dayanması 

 

 - 

 

1559. ...Rəvayət edilir ki, Muhəmməd  demişdir: “Ummu Atiyyəni 

gördükdə, ona dedim: “Sən bunu Peyğəmbərdən  eşitdinmi?” O, elə 

adam idi ki, onun yanında Peyğəmbər  yad edildikdə, həmişə: “Atam-

anam ona fəda olsun!”- deyərdi. Atiyyə deyir ki, Peyğəmbər  belə 

buyurdu: “Qoy həddi-büluğ yaşına yaxın uşaqlar və bakirə qızlar 

müsəlmanların bayram namazını müşahidə etsinlər. Heyzli qadın isə 

insanların namazgahından kənarda dursun”. 

   

 -  

5-ci fəsil: Bayram namazları üçün gözəl geyinib bəzənmək  

 

 - 

 

1560. ...Rəvayət edilir ki, Səlim  öz atasının (İbn Ömərdən ) belə 

dediyini rəvayət etmişdir: “Ömər ibn əl-Xattab bazarda ipəkdən bir paltar 

gördü. Onu alıb Allah Elçisinin  yanına gəldi və dedi: “Ey Allahın Elçisi, 
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bunu götür! Bayram namazlarına və sənin yanına gələn heyətlərin qarşı-

sına çıxmaq üçün geyinərsən”. Allah Elçisi  dedi: “Həqiqətən, bu libas 

Axirətdə heç bir payı olmayan insanların və ya heç bir nəsibi olmayanların 

geyimidir”. Ömər Allahın istədiyi qədər gözlədi. Sonra Allah Elçisi  ona 

ipəkdən bir cübbə göndərdi. Ömər cübbəni götürüb Allah Elçisinin  

yanına getdi və dedi: “Ey Allahın Elçisi, sən dedin ki, bu, Axirətdə heç bir 

payı olmayanların libasıdır, sonra isə onu mənə göndərdin”. Allah Elçisi  

dedi: “Onu satmaq və öz ehtiyaclarını ödəmək üçün göndərdim!” 

 

 -  

6-cı fəsil: Bayram günü imamdan qabaq namaz qılmamaq  

 

 - 

 

1561. ...Sələbə ibn Zəhdəm  rəvayət edir ki, bayram günü Əli öz əvəzinə 

Əbu Məsudu insanların üzərində qoyub getdi və dedi: “Ey insanlar! 

Həqiqətən, imamdan qabaq namaz qılmaq sünnədən deyil”. 

 

 -  

7-ci fəsil: Bayram namazları üçün azanın verilməməsi  

 

 - 

 

1562. ...Rəvayət edilir ki, Cabir  demişdir: “Allah Elçisi  xütbədən qabaq 

azan və iqamə vermədən bizə bayram namazını qıldırdı”. 

 

 -  

8-ci fəsil: Bayram günü verilən xütbə  

 

 - 
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1563. ...Rəvayət edilir ki, əl-Bəra ibn Azib  məscidin dirəklərinin birinin 

yanında durub dedi: “Peyğəmbər  Qurban bayramı günü bizə xütbə 

verərək belə dedi: “Bizim bu gündə başladığımız ilk şey namaz, sonra isə 

qurban kəsməkdir. Kim belə etsə, sünnəmizə müvafiq olmuş olur. Kim 

bundan (bayram namazından) qabaq qurban kəsərsə, sanki öz ailəsi üçün 

ət kəsmiş olur”. Bureydə ibn Dinar (namazdan qabaq) qurban kəsmişdi və 

dedi: “Ey Allahın Elçisi, məndə namazdan qabaq kəsdiyimdən daha xeyirli 

bir illik heyvan var, (onu kəsimmi)?” Allah Elçisi  dedi: “Kəs, amma 

səndən sonra heç kim belə etməsin”. 

 

 -  

9-cu fəsil: Bayram namazlarının xütbədən qabaq olması  

 

 - 

 

1564. ...İbn Ömər  rəvayət edir ki, Allah Elçisi , Əbu Bəkr və Ömər 

bayram namazlarını xütbədən qabaq qılardılar. 

 

 -  

10-cu fəsil: Bayram namazlarında sütrə olaraq əsadan istifadə etmək  

 

 - 

 

1565. ...İbn Ömər  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Ramazan və Qurban 

bayramı günü əsasını çıxarar və onu mərkəzdə basdırıb sütrə olaraq ona 

tərəf namaz qılardı. 

 

 -  

11-ci fəsil: Bayram namazlarında rükətlərin sayı  

 

 - 
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1566. ...Rəvayət edilir ki, Ömər ibn əl-Xattab  demişdir: “Qurban bayramı 

namazının, Ramazan bayramı namazının, səfər namazının və Cümə 

namazının heç bir qısaltma olmadan, tam şəkildə iki rükət olduğu 

Peyğəmbərin  dili ilə bildirilmişdir”. 

 

 -  

12-ci fəsil: Bayram namazlarında “Qaf” və “əl-Qamər” surələrini oxumaq  

 

 - 

 

1567. ...Rəvayət edilir ki, Ubeydullah ibn Abdullah  demişdir: “Ömər 

Qurban bayramı günü çıxdı. Əbu Vaqid əl-Leysi ondan soruşdu: 

“Peyğəmbər  bayram günü (namazda) hansı surələri oxuyardı?” O da 

buyurdu: “Qaf” və “əl-Qamər” surələrini oxuyardı”.   

 

 -  

13-cü fəsil: Bayram namazlarında “əl-Ə'lə” və “əl-Ğaşiyə” surələrini 

oxumaq  

 

 - 

 

1568. ...ən-Numən ibn Bəşir  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  bayram və 

Cümə namazlarında “əl-Ə'lə” və “əl-Ğaşiyə” surələrini oxuyardı. Bəzən bu 

günlər bir gündə üst-üstə düşəndə, o, onların ikisini də oxuyardı. 

 

 -  

14-cü fəsil: Bayram namazlarında xütbənin namazdan sonra olması 

 

 - 
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1569. ...Rəvayət edilir ki, Əta  demişdir: “Mən İbn Abbasın belə dediyini 

eşitdim: “Mən Allah Elçisi  ilə birlikdə olarkən, bayram günündə 

xütbədən qabaq namaza başladığının, sonra xütbə verməsinin şahidi 

oldum”. 
 

 - 

 

1570. ...Rəvayət edilir ki, əl-Bəra ibn Azib  demişdir: “Allah Elçisi  

Qurban bayramı günü namazdan sonra bizə xütbə dedi”. 
 

 -  

15-ci fəsil: Bayram namazlarında xütbəni dinləmək üçün oturub-

oturmamaqda seçim etmək 

 

 - 

 

1571. ...Abdullah ibn əs-Səib  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  bayram 

namazını qıldı və dedi: “Kim getmək istəyirsə, getsin. Kim qalmaq 

istəyirsə, qalsın”. 
 

 -  

16-ci fəsil: Bayram xütbəsi üçün bəzənmək 

 

 - 

 

1572. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Ramsə  demişdir: “Peyğəmbəri  iki yaşıl 

parçadan olan paltarda xütbə verərkən gördüm”. 
 

 -  

17-ci fəsil: Dəvə üzərində xütbə vermək 

 

 - 
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1573. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Kahil əl-Əhməsi  demişdir: “Mən Peyğəm-

bərin  dəvənin üzərində xütbə dediyini gördüm. Bu əsnada həbəşi (Bilal) 

dəvənin yüyənindən tutmuşdu”. 

 

 -  

18-ci fəsil: Xütbə dedikdə imamın ayaq üstə durması 

 

 - 

 

1574. ...Rəvayət edilir ki, Simak  demişdir: “Mən Cabirdən soruşdum: 

“Allah Elçisi  ayaq üstə xütbə deyibmi?” O dedi: “Allah Elçisi  xütbəni 

ayaq üstə deyirdi. Sonra bir az oturar, sonra da qalxardı”. 

 

 -  

19-cu fəsil: Xütbə dedikdə imamın kiməsə söykənib dayanması 

 

 - 

 

1575. ...Rəvayət edilir ki, Cabir  demişdir: “Mən Allah Elçisinin  bayram 

namazını qılmasının şahidi oldum. O, birinci xütbədən qabaq azan və 

iqaməsiz namaza başladı. Namazı bitirdikdə, Bilala söykənərək ayağa 

qalxdı. Allaha həmd etdi və Ona təriflər dedi. İnsanlara moizə etdi və 

onlara itaəti xatırladaraq buna təşviq etdi. Sonra Bilal ilə birlikdə qadınlara 

tərəf getdi. Qadınlara Allahdan qorxmağı əmr etdi. Qadınlara moizə etdi 

və onlara xatırlatdı. Allaha həmd etdi və təriflər dedi. Sonra qadınları 

özünə itaət etməyə təşviq etdi və dedi: “Sədəqə verin! Həqiqətən, sizin 

çoxunuz Cəhənnəmin odunudur”. Qarayanız və alçaqboy bir qadın dedi: 

“Nə üçün, ey Allahın Elçisi?” Peyğəmbər  dedi: “Siz çox şikayət edirsiniz. 

Ailələrinizə nankorluq edirsiniz”. Onlar da öz boyunbağlarını, sırğalarını 
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və üzüklərini sədəqə etmək üçün Bilalın tutduğu parçanın içinə atmağa 

başladılar”. 

 

 - 

20-ci fəsil: Xütbə dedikdə imamın üzünü insanlara çevirməsi 

 

 - 

 

 

1576. ...Əbu Səid əl-Xudri  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Ramazan və 

Qurban bayramı günləri namazgaha gəlib insanlara namaz qıldırar, xütbə 

zamanı ikinci oturuşda qalxar və insanlar oturduqları halda üzünü 

insanlara tərəf çevirərdi. Əgər kimisə bir işin arxasınca göndərməyə 

ehtiyacı olardısa, bunu insanlara deyərdi. Bir iş olmadıqda, insanlara 

sədəqə verməyə əmr edərək üç dəfə: “Sədəqə verin!”- deyərdi. Ən çox 

sədəqə verən də qadınlar idi. 

 

 -  

21-ci fəsil: Xütbədə susmaq 

 

 - 

 

1577. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Əgər 

imam xütbə verərkən sən dostuna “sus!” desən, artıq danışmısan”. 

 

 -  

22-ci fəsil: Xütbənin keyfiyyəti 

 

 - 
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1578. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah  demişdir: “Allah Elçisi  

xütbəsində Allaha həmd edər və Onu tərifləyər, sonra deyərdi: “Allahın 

doğru yola yönəltdiyi şəxsi heç kəs azdıra bilməz və azdırdığı şəxsi də heç 

kim doğru yola yönəldə bilməz. Həqiqətən, sözlərin ən doğrusu Allahın 

Kitabıdır. Yolların ən gözəli də Muhəmmədin yoludur. İşlərin ən şərlisi 

sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulan hər bir şey bidət, hər bidət 

zəlalət, hər zəlalət isə oddadır”. Sonra dedi: “Mən Qiyamət saatı ilə yanaşı 

iki barmaq kimi yaxın vaxtla göndərildim”. Peyğəmbər  Qiyamət 

xatırlandıqda, sanki ordunu döyüşə yönəldirmiş kimi qəzəbi şiddətlənər, 

yanaqları qızarar, səsi ucalar və buyurardı: “Kim ölümündən sonra bir mal 

buraxsa, bu, onun ailəsinə aiddir. Kim özündən sonra bir borc və ya yetim 

qoyub gedərsə, o, mənə aiddir. Belə şeylərdə mən möminlərə daha 

yaxınam”. 

 

 -  

23-ci fəsil: Xütbədə imamın sədəqə verməyə təşviq etməsi 

 

 - 

 

1579. ...Əbu Səid əl-Xudri  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  bayram günü 

çıxıb iki rükət namaz qılar, sonra xütbə deyər və xütbədə sədəqə verməyi 

əmr edərdi. Ən çox sədəqə verən qadınlar olardı. Əgər onun ehtiyacı olar 

və ya kimisə bir işin arxasınca göndərmək istəyərdisə, bunu söyləyərdi. Bir 

iş olmayanda isə qayıdıb gedərdi”. 

 

 - 
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1580. ...əl-Həsən  rəvayət edir ki, İbn Abbas Bəsrədə xütbə verərək belə 

dedi: “Orucunuzun zəkatını verin!” İnsanlar başa düşmədikləri üçün bir-

birinə baxdılar. İbn Abbas dedi: “Burada Mədinə əhlindən olan varmı!? 

Qalxın öz qardaşlarınızı öyrədin, onlar bilmirlər. Həqiqətən, Allah Elçisi  

fitrə zəkatını kiçiyə və böyüyə, azad olana və köləyə, kişiyə və qadına 

yarım saa buğda və ya bir saa xurma və ya arpa verməyi əmr etdi”. 

 

 - 

 

1581. ...Rəvayət edilir ki, əl-Bəra  demişdir: “Allah Elçisi  Qurban 

bayramı günü namazdan sonra bizə xütbə deyərək buyurdu: “Kim bizim 

namazımızı qılıb qurban kəsərsə, bizim sünnəmizə uyğun hərəkət etmiş 

olar. Kim namazdan qabaq qurban kəsərsə, adi ət kəsmiş sayılar”. Əbu 

Burdə ibn Niyar dedi: “Ey Allahın Elçisi! Vallahi, mən artıq namaza 

gəlməmiş qurban kəsmişəm. Bu günün yeyib-içmək olduğunu bildiyimə 

görə tələsib ailəmə və qonşularıma bunu yedizdirdim”. Allah Elçisi  

dedi: “Bu, adi ət kəsmək sayılır”. Səhabə dedi: “Mənim bundan daha 

xeyirli və iki qoyunun ətini verəcək heyvanım da var. Bunu (kəssəm) 

mənim üçün keçərlidirmi?” Allah Elçisi  dedi: “Bəli, amma səndən sonra 

heç kim üçün keçərli deyil”. 

 

 -  

24-cü fəsil: Xütbənin qısalığı 

 

 - 

1582. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Səmura  demişdir: “Mən Peyğəmbər 

 ilə birlikdə namaz qıldım. Onun namazı da, xütbə deməyi də qısa idi”. 
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 -  

25-ci fəsil: İki xütbə arasında səs salmadan oturmaq 

 

 - 

 

 

1583. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Səmura  demişdir: “Mən Allah 

Elçisinin  ayaq üstə duraraq xütbə dediyini gördüm. Sonra oturdu və 

danışmadı. Sonra qalxdı və başqa bir xütbə dedi. Kim sənə Peyğəmbərin  

oturaraq xütbə dediyini söyləsə, ona inanma!” 

 

 -  

26-cı fəsil: İkinci xütbədə oxunan ayə və zikrlər 

 

 - 

 

1584. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Səmura  demişdir: “Peyğəmbər  

ayaq üstə xütbə deyər, sonra oturar, daha sonra isə qalxıb bəzi ayələri 

oxuyub Allahı zikr edərdi. Onun xütbəsi və namazı qısa olardı”. 

 

 -  

27-cı fəsil: İmamın xütbədən ayrılaraq minbərdən aşağı enməsi 

 

 - 

 

1585. ...İbn Bureydə atasının  belə dediyini rəvayət etmişdir: “Allah Elçisi 

 xütbə deyərkən Həsən və Hüseyn – onlara Allahın salamı oslun - gəldi. 

Onların üzərində qırmızı köynək var idi. Onlar gəzə-gəzə büdrəyərək gah 

yıxılır, gah da dururdular. Peyğəmbər  minbərdən düşərək onları 

qucağına götürdü və dedi: “Allah ayəsində doğru buyurmuşdur: “Həqiqə-



                                                                   

222 
 

tən, var-dövlətiniz və övladlarınız ancaq bir sınaqdır” (ət-Təğabun, 15). 

Mən onların öz köynəklərində gəzə-gəzə büdrəyərək gah yıxılıb, gah da 

durduqlarını görəndə səbir edə bilmədim, minbərdən enib onları 

qucağıma götürdüm”. 
 

 -  

28-cı fəsil: Xütbəni bitirdikdən sonra imamın qadınları sədəqə verməyə 

təşviq etməsi 
 

 - 

 

1586. ...Rəvayət edilir ki, Abdur-Rahmən ibn Abis  demişdir: “Bir kişinin 

İbn Abbasa belə dediyini eşitdim: “Sən Allah Elçisi  ilə birlikdə bayram 

namazında oldunmu?” İbn Abbas dedi: “Bəli. Əgər mənim onunla 

qohumluğum olmasaydı, yaşım az olduğuna görə çıxmazdım. Allah Elçisi 

 Kəsir ibn Saltın evinin yanında məlum olan bir yerə gələrək orada 

namaz qıldı və xütbə dedi. Sonra qadınlara üz tutaraq onlara moizə verdi, 

onlara xatırlatdı və sədəqə verməyi əmr etdi. Qadınlar da öz əllərindəki 

zinət əşyalarını Bilalın ətəyinə atırdılar”. 
 

 -  

29-cu fəsil: Bayram namazlarından qabaq və sonra namaz qılmaq haqda 

 

 - 

 

1587. ...İbn Abbas  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  bayram günü gəlib iki 

rükət namaz qıldı. Bu namazdan nə qabaq, nə də sonra namaz qılmadı. 
 

 -  

30-cu fəsil: İmamın bayram günü qurban kəsməsi və qurbanın sayı 
 

 - 
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1588. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik  demişdir: “Allah Elçisi  bizə 

Qurban bayramı günü xütbə dedi və iki dənə qumral qoç kəsdi”. 
 

 - 

 

1589. ...Abdullah ibn Ömər  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  dəvə və ya 

qoç qurban kəsdikdə, namazgahda kəsərdi. 
 

 -  

31-cu fəsil: İki bayramın cümə ilə eyni gündə olması və orada iştirak etmək 

haqda 

 

 - 

 

1590. ...Rəvayət edilir ki, ən-Numan ibn Bəşir  demişdir: “Allah Elçisi  

cümədə və bayram namazlarında “əl-Ə'lə” və “əl-Ğaşiyə” surələrini 

oxuyardı. Əgər cümə ilə bayram bir günə düşərdisə, eynilə həmin surələri 

oxuyardı”. 
 

 -  

32-ci fəsil: Bayram namazında iştirak edənin cüməyə gəlməməsi rüsxəti 
 

 - 

 

1591. ...Rəvayət edilir ki, İyas ibn Əbu Ramlə  demişdir: “Müaviyənin 

Zeyd ibn Ərqamdan belə soruşduğunu eşitdim: “Sən Allah Elçisi  ilə 

bayramlarda bir yerdə olmusanmı?” O dedi: “Bəli. O, bayram namazını 

günün ilk vaxtında qıldı, sonra cüməyə gəlməməyə rüsxət verdi”. 
 

 - 
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1592. ...Rəvayət edilir ki, Vəhb ibn Keysən  demişdir: “İbn əz-Zubeyrin 

vaxtında cümə ilə bayram bir günə düşmüşdü. O, camaatın içinə bir az gec 

çıxdı. Belə ki, günəş bir qədər yüksəlmişdi. Sonra çıxıb uzun bir xütbə 

dedi. Sonra (minbərdən) aşağı düşərək namaz qıldı. Bundan sonra isə 

həmin gün camaata cüməni qıldırmadı. Bu hadisə İbn Abbasa deyildikdə, 

İbn Abbas dedi: “O, sünnəyə müvafiq olmuşdur”. 
 

 -  

33-cü fəsil: Bayram günü dəf çalmaq 
 

 - 

 

1593. ...Aişə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  onun yanına gəldi. Aişənin 

yanında dəf çalan iki cariyə qız uşağı var idi. Əbu Bəkr onların üstünə 

acıqlandıqda, Peyğəmbər  ona dedi: “Onları rahat burax! Hər bir qövmün 

bir bayramı var”. 
 

 -  

34-cü fəsil: Bayram günü imamın qabağında oynamaq 
 

 - 

 

1594. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Bayram günü həbəşilər 

gələrək Peyğəmbərin  qarşısında oynayırdılar. O, məni çağırdı və mən də 

onun çiyninin üstündən onlara tamaşa edirdim. Mən özüm gedənə qədər 

onlara tamaşa etdim”. 
 

 -  

35-ci fəsil: Bayram günü məsciddə oynamaq haqda və qadınların da buna 

baxması 
 

 - 
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1595. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  məni öz ridası 

ilə örtmüşdü. Mən də həbəşilərin məsciddə oynamağına baxırdım. Mən 

usanana qədər onlara baxdım. Ona görə azyaşlı qızların oynamaq həvəsini 

- qədrini başa düşün (anlayışla qarşılayın)”. 

 

 - 

 

 

1596. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Həbəşilər məsciddə 

oynayarkən Ömər məscidə daxil oldu. Ömər onları danlayanda, Allah 

Elçisi  dedi: “Ey Ömər, onları burax! Onlar Ərdifə oğullarıdır1”. 

 

 -  

36-ci fəsil: Bayram günü yüksək səslə nəşid2 deməyin və dəf çalmağın 

icazəli olması 

 

 - 

--

 

 

1597. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Əbu Bəkr əs-Siddiq mənim 

yanıma gəldi. Yanımda dəf çalan iki cariyə var idi və yüksək səslə mahnı 

oxuyurdular. Allah Elçisi  də öz paltarına bürünmüşdü. O, üzünü açaraq 

belə dedi: “Ey Əbu Bəkr, onlarla işin olmasın! Həqiqətən, bu, bayram və 

Mina günləridir3”. Həmin gün Allah Elçisi  Mədinədə idi”. 

                                                      
1 Həbəşilərin başqa adlarından biri. Bəzilərinə görə bu sözlə onların məhz hansısa bir tayfadan 

olmaları nəzərdə tutulur.  
2 Nəşid - avaz ilə deyilən şeirdir. Müasir nəşidlər isə İslam alimlərinə görə dinə gətirilmiş 

yenilikdir.  
3 Mina - Həcc ziyarətinə gedən zəvvarlar Zil-Hiccə ayının 10-dan 12-dək Məkkənin yaxınlığında 

yerləşən “Mina” adlı yerdə qalırlar. Həcc ziyarətinin rükünlərındən olan böyük, orta və kiçik 

cəmərələrə daş atma, eləcə də Qurban bayramına aid əməllər burada yerinə yetirilir. 

https://az.wikipedia.org/wiki/H%C9%99cc
https://az.wikipedia.org/wiki/Zilhicc%C9%99
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 -  

20. Gecə namazı və gündüz edilən əlavə ibadətlər 

 

 -  

1-ci fəsil: Evdə namaz qılmağa təşviq etmək və onun fəziləti 

 

 - 

 

1598. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Ömər  demişdir: “Allah Elçisi  

belə buyurdu: “Evlərinizdə də namaz qılın ki, qəbiristanlığa bənzəməsin”. 

 

 - 

 

 

1599. ...Zeyd ibn Sabit  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  məsciddə həsirdən 

balaca bir otaq düzəltdi və orada gecə namazlarını qılmağa başladı. İnsan-

lar da onun yanına toplaşmağa başladılar. Sonra onlar həmin otaqdan 

Peyğəmbərin  səsini eşitmədilər və onun yatdığını zənn etdilər. Onlardan 

bəziləri səslərini eşidib yanlarına çıxması üçün öskürək kimi səslər 

çıxarmağa başladılar. Peyğəmbər  dedi: “Sizin bu elədiyinizi görürəm. 

Sizə nə olub? Mən bu namazların sizə fərz olunmasından qorxdum. Əgər 

bu namaz sizə fərz olunsaydı, bunu qıla bilməzdiniz. Ey insanlar, 

evlərinizdə də namaz qılın! Həqiqətən, fərz namazlarından sonra kişinin 

ən üstün namazı evində qıldığı namazdır!” 

 

 - 

 

 

1600.  ...Rəvayət edilir ki, Kəb ibn Ucra  demişdir: “Allah Elçisi  Bəni 

Abduləşhəl tayfasının məscidində Məğrib namazını qıldı. O, namazını 
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qılıb qurtarandan sonra camaat nafilə namaz qılmağa başladı. Peyğəmbər 

 dedi: “Sizə bu namazı evinizdə qılmağı əmr edirəm”. 

 

 -  

2-ci fəsil: Gecə namazı 

 

 - 

 

 

  

 

1601. ...Rəvayət edilir ki, Səd ibn Hişam  demişdir: “Mən İbn Abbas ilə 

qarşılaşdım və ondan vitr barəsində soruşdum. O da dedi: “Sənə Allah 

Elçisinin  vitr namazını yer üzündə ən yaxşı bilən biri haqda xəbər 

verimmi?” Mən: “Bəli”- dedim. O dedi: “Bu Aişədir, get, ondan soruş və 

onun cavabını mənə bildir”. Onun yanına gedərkən Hakim ibn Əflah ilə 

qarşılaşdım. Onu da özümlə götürmək istədim. O dedi: “Mən onun yaxını 

deyiləm. Mən ona iki tayfa arasında bir şey danışmağı qadağan etmişdim. 

O isə bundan üz döndərdi”. Hişam dedi: “Mən ona mənimlə Aişənin 
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yanına gəlməsi üçün and verdim”. Aişə Həkimə dedi: “Sənin yanında olan 

kimdir?” Mən dedim: “Səd ibn Hişam”. O dedi: “Hansı Hişam?” Mən 

dedim: ”Amirin oğlu”. O, Amir üçün Allahdan rəhmət dilədi və dedi: 

“Amir çox yaxşı insan idi”. Dedim: “Ey möminlərin anası, mənə Allah 

Elçisinin  əxlaqı haqda xəbər ver!” O dedi: “Sən Quran oxumursanmı!?” 

Dedim: “Əlbəttə, oxuyuram”. O dedi: “Həqiqətən, Peyğəmbərin  əxlaqı 

Quran idi”. Mən durub getmək istədim, birdən ağlıma Allah Elçisinin  

gecə namazı haqda soruşmaq gəldi. Mən dedim: “Ey möminlərin anası, 

mənə Peyğəmbərin  gecə namazı haqda xəbər ver”. O dedi: “Sən “əl-

Muzəmmil” surəsini oxumamısanmı?” Dedim: “Bəli, oxumuşam”. O dedi: 

“Həqiqətən, Allah  bu surənin əvvəlində gecə namazını fərz etmişdi. 

Peyğəmbər  və onun səhabələri ayaqları şişənə qədər bunu qılırdılar. 

Allah bu surənin axırını təxminən on iki ay endirmədi. Sonra Allah  bu 

surənin axırında asanlıq endirdi və gecə namazı fərz olduqdan sonra nafilə 

oldu”. Mən durmaq istədikdə, yadıma Allah Elçisinin  vitr namazı haqda 

soruşmaq düşdü. Mən dedim: “Ey möminlərin anası, mənə Allah Elçisinin 

 vitr namazı haqda xəbər ver”. O dedi: “Biz onun üçün misvakını və 

dəstamaz suyunu hazırlayardıq. Allah  gecə vaxtı istədiyini yuxudan 

qaldırardı. Peyğəmbər  dişlərini misvakla təmizləyib dəstəmaz alardı. 

Sonra oturmadan səkkiz rükət namaz qılardı. Səkkizinci rükətdə oturar, 

Allahı zikr edər və dua edərdi. Sonra bizim eşitdiyimiz şəkildə salam 

verərdi. Sonra həmin yerdə iki rükət qılar və salam verərədi. Daha sonra 

isə bir rükət qılardı. Bu da, ey övladlarım, on bir rükət olardı. Allah Elçisi 

 yaşlanıb kökəldikcə, bu namazların sayını yeddi rükət edər, həmin 

yerdə salam verdikdən sonra iki rükət qılardı. Bu da, ey övladlarım, 

doqquz edərdi. Allah Elçisi  namaz qıldıqda bu namazları uzatmaq 

istəyərdi. Əgər onu gecə namazını qılmağa bir şey - yuxu, xəstəlik və ya 

ağrı qoymazdısa, onları on iki rükət olmaqla günorta qılardı. Mən 

Peyğəmbərin  bir gecədə Quranın hamısını oxumasını görməmişəm. 

Həmçinin bütün gecəni səhərə qədər namaz qıldığını da görməmişəm. 

Həmçinin də Ramazan ayından başqa bütün ayı oruc tutmağını 

görməmişəm”. Hişam deyir: “Mən İbn Abbasın yanına gedərək bunları 

ona danışdım. İbn Abbas dedi: “Doğru söyləyib! Əgər ora getsəydim, 

onun ağzından çıxan hər bir şeyə diqqətlə qulaq asardım”. 
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 -  

3-cü fəsil: Ramazan ayını imanla və savabını Allahdan umaraq ibadətlə 

keçirənin savabı 

 

 - 

 

 

1602. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Kim 

Ramazan ayını imanla və savabını Allahdan umaraq ibadətlə keçirərsə, 

keçmiş günahları bağışlanar”. 

 

 - 

 

 

1603. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Kim 

Ramazan ayını imanla və savabını Allahdan umaraq ibadətlə keçirərsə, 

keçmiş günahları bağışlanar”. 

 

 -  

4-cü fəsil: Ramazan ayında olan namaz 

 

 - 

 

 

1604. ...Aişə  rəvayət edir ki, bir gecə Allah Elçisi  məsciddə namaz 

qıldı. İnsanlar da onunla birlikdə namaz qılmağa başladılar. Peyğəmbər  

növbəti gecə də namaz qılmaq üçün məscidə gəldi. Sonra insanlar 

çoxalaraq üçüncü və ya dördüncü gecədə toplaşmağa başladılar. Lakin 

Allah Elçisi  onların yanına çıxmadı. Səhər olduqda dedi: “Mən sizin 

toplaşdığınızı gördükdə, bu əməlin Ramazanda sizin üzərinizə fərz 

olacağından qorxduğum üçün sizin yanınıza çıxmadım”. 
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 - 

 

 

1605. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr  demişdir: “Biz Allah Elçisi  ilə 

Ramazan orucunu tutduq. O, bizə Ramazan ayından yeddi gün qalana 

qədər namaz qıldırmadı. Yeddi gün qalanda artıq gecənin üçdə biri 

keçmişdi ki, bizə namaz qıldırdı. Altı gün qalanda yenə qıldırmadı. Sonra 

beşinci gün gecənin yarısı gedənə qədər bizə namaz qıldırdı. Mən dedim: 

“Ey Allahın Elçisi, gecənin qalan yarısını da bizimlə birlikdə namaz qılaq?” 

O dedi: “Sizdən biriniz imam namazı bitirənə qədər onunla birlikdə namaz 

qılsa, ona bütün gecəni namaz qılmış kimi savab yazılar”. Sonra Allah 

Elçisi  Ramazan ayından üç gün qalana qədər namaz qıldırmadı. Üç gecə 

qalanda namaz qıldırdı. Sonra ailəsini və qadınlarını topladı. Biz (namazın 

uzun olacağı səbəbi ilə) “uğuru” itirməkdən qorxduq. Biz dedik: “Uğur 

nədir?” Əbu Zərr dedi: “Səhur”. 

 

 - 

 

 

1606. ...Rəvayət edilir ki, Nueym ibn Ziyad Əbu Talhə  demişdir: “Hims 

şəhərinin 1  məscidində minbərdən ən-Numan ibn Bəşirin belə dediyini 

eşitdim: “Biz Allah Elçisi  ilə birlikdə Ramazanın iyirmi üçüncü gecəsinin 

ilk üçdə birinə qədər namaz qıldıq. Sonra onunla birlikdə Ramazanın 

iyirmi beşinci günü gecənin yarısına qədər, sonra da iyirmi yeddinci 

gecəni namaz qıldıq. Biz “uğura” çatmayacağımızı zənn etdik”. Onlar 

səhuru “uğur” adlandırırdılar”. 

 

                                                      
1 Hims və ya Homs - müasir dövrdə Suriya ərazisində olan şəhərdir. 
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 -  

5-ci fəsil: Gecə namazına rəğbətləndirmək 

 

 - 

 

 

1607. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Biriniz yatdıqda, şeytan onun başına üç düyün vurur. Hər bir 

düyündə “gecə uzundur” deyir. Əgər oyanıb Allahı zikr etsə, düyünün 

biri açılar. Əgər dəstəmaz alsa, düyünün biri də açılar. Əgər namaz qılsa, 

bütün düyünlər açılar. O, sevinc içində və gümrah olaraq oyanar. Bunu 

etməsə, əzgin və tənbəl olaraq oyanar”. 

 

 - 

 

 

1608. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah  demişdir: “Allah Elçisinin  yanında 

(Sübh namazını qılmayıb) səhərə qədər yatan kişi haqda danışıldıqda, 

dedi: “Bu kişi qulaqlarına şeytanın sidik buraxdığı kimsədir”. 

 

 - 

 

 

1609. ...Abdullah  rəvayət edir ki, bir kişi belə dedi: “Ey Allahın Elçisi, 

filıankəs dünən axşam səhərə qədər namazsız yatıb qaldı”. Allah Elçisi  

dedi: “Bu, qulaqlarına şeytanın sidik buraxdığı kimsədir”. 

 

 - 

 

 

1610. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Allah gecə vaxtı yatağından qalxıb namaz qılan və zövcəsini 
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namaza oyadan, oyanmadığı təqdirdə isə onun üzünə su çiləyən kişiyə 

rəhm etsin! Habelə Allah gecə vaxtı yatağından qalxıb namaz qılan, ərini 

namaza oyadan, oyanmadığı təqdirdə isə onun üzünə su çiləyən qadına 

rəhm etsin!” 

 

 - 

 

 

1611. ...Əli ibn Əbu Talib  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  gecə vaxtı onun 

və Fatimənin yanına gəlib dedi: “Niyə (gecə) namazını qılmırsınız?” Mən 

dedim: “Ey Allahın Elçisi! Həqiqətən, bizim canımız Allahın Əlindədir, 

istəsə, bizi oyadar”. Mən bunu ona dedikdən sonra üz döndərib buduna 

(dizinə) vura-vura bu ayəni oxudu: “...İnsan isə ən çox mübahisə 

edəndir” (əl-Kəhf, 54)”. 

 

 - 

 

 

1612. ...Rəvayət edilir ki, Əli ibn Əbu Talib  demişdir: “Allah Elçisi  

mənimlə Fatimənin yanına gəldi və bizi namaz üçün oyatdı. Sonra evinə 

qayıdıb bizə heç bir səs eşitdirmədən namaz qıldı. Sonra bizim yanımıza 

qayıtdı və bizi yenidən oyadaraq dedi: “Qalxıb namaz qılın!” Mən oturub 

gözlərimi ovuşduraraq dedim: “Allaha and olsun ki, biz yalnız Allahın 

bizə fərz etdiklərini qıldıq. Həqiqətən, bizim canımız Allahın Əlindədir. 

İstəsə, bizi oyadar”. Allah Elçisi  çevrilib gedərək öz buduna vurub: “Biz 

yalnız Allahın bizə fərz etdiklərini qıldıq”- deyir və bu ayəni oxuyurdu: 

“...İnsan isə ən çox mübahisə edəndir” (əl-Kəhf, 54)”. 
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 -  

6-cı fəsil: Gecə namazının fəziləti 

 

 - 

 

 

1613. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Ramazan ayından sonra ən fəzilətli oruc ayı Allahın ayı olan 

Muhərrəmdir. Fərz namazlarından sonra ən fəzilətli namaz isə gecə 

namazıdır”. 

 

 - 

 

 

1614. ...Rəvayət edilir ki, Humeyd ibn Abdur-Rahmən  demişdir: “Allah 

Elçisi  belə buyurdu: “Fərz namazlarından sonra ən fəzilətli namaz gecə 

namazıdır. Ramazandan sonra ən fəzilətli oruc Muhərrəm ayının 

orucudur”. Bunu Şöbə ibn əl-Həccəc mürsəl olaraq rəvayət etmişdir”. 

 

 -  

7-ci fəsil: Səfərdə gecə namazının fəziləti 

 

 - 

 

 

1615. ...Əbu Zərr  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurmuşdur: “Üç 

nəfər var ki, Allah  onları sevir; (birincisi,) bir kişi bir camaatın yanına 

gedir, onlardan aralarında qohumluq əlaqəsinə görə deyil, yalnız Allah 

üçün (nə isə) istəyir. Onlar isə ona istədiyini vermirlər. O camaatdan bir 

kişi geriyə qalıb həmin istəyən adama istədiyini verir. Onun verdiyini 
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yalnız Allah  və verdiyi şəxs bildi. (İkincisi,) gecə vaxtı bir dəstə adam 

səfər edir. Gecənin (yuxunun) ən sevimli və heç nəyin bu (yuxunu) əvəz 

etmədiyi bir vaxtı gəldikdə, dəstədə olanlar da bir yerdə dayanırlar və 

başlarını qoyub yatırlar. Həmin dəstədə bir kişi (namaza) qalxıb Allahın 

ayələrini oxuyur. (Üçüncüsü,) bir kişi döyüş dəstəsində olduqda, 

düşmənlə qarşılaşaraq (döyüş yoldaşları) darmadağın edildiyi və tək 

qaldığı halda, ya öldürülür, ya da ona fəth (qələbə) nəsib olur”.1 

 

 -  

8-ci fəsil: Gecə namazının vaxtı 

 

 - 

 

 

1616. ...Rəvayət edilir ki, Məsruq  demişdir: “Mən Aişəyə dedim: “Allah 

Elçisinə  hansı əməl daha sevimli idi?” O: “Daimi olan”- dedi. Mən 

dedim: “O, gecə namazını nə vaxt qılardı?” O dedi: “Xoruzların 

banlamasını eşitdiyi vaxt”. 

 

 -  

9-ci fəsil: Peyğəmbər  gecə namazını nə ilə başlayardı? 

 

 - 

 

 

1617. ...Rəvayət edilir ki, Asim ibn Humeyd  demişdir: “Mən Aişədən 

soruşdum: “Allah Elçisi  gecə namazını nə ilə başlayardı?” O dedi: “Artıq 

sən məndən elə bir şey barəsində soruşdun ki, səndən qabaq bunu məndən 

heç kim soruşmamışdı. Allah Elçisi  on dəfə “Allahu Əkbər”, on dəfə 

“Əlhəmdulilləh”, on dəfə “Subhən-Allah”, on dəfə “Lə iləhə İlləllah” və on 

dəfə “Əstəğfirullah” deyər, sonra belə dua edərdi: “Allahım, məni bağışla, 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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mənə hidayət ver, mənə ruzi ver, mənə salamatlıq ver! Allahım, Qiyamət 

günü hüzurunda dayanmağın sıxlığından Sənə sığınıram!”1 

  

 - 

 

 

1618. ...Rəvayət edilir ki, Rabi ibn Kəb əl-Əsləmi  demişdir: “Mən 

Peyğəmbərin hücrəsinin (evinin) yanında gecələyərdim. O, gecə namazına 

qalxdıqda uzun-uzun: “Pak və nöqsansız Allah aləmlərin Rəbbidir!” 2 - 

deyərdi. Sonra uzun-uzun: “Allah pak və nöqsansızdır! Həmd Ona 

məxsusdur!”3- deyərdi”. 

 

 - 

 

--

 

 

1619. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Peyğəmbər  gecə 

vaxtı təhəccüdə4 qalxdıqda, belə deyərdi: “Allahım, həmd yalnız Sənədir! 

Sən göylərin, yerin və onlarda olanların nurusan, həmd yalnız Sənədir! 

Sən göylərin, yerin və onlarda olanların Hamisisən, həmd yalnız Sənədir! 

Sən göylərin və yerin Hökmdarısan, həmd yalnız Sənədir! Sən Haqsan! 

Verdiyin vəd haqdır! Cənnət haqdır! Cəhənnəm haqdır! Qiyamət Saatı 

haqdır! Peyğəmbərlər haqdır! Muhəmməd haqdır! Allahım! Sənə təslim ol-

dum, Sənə təvəkkül etdim, Sənə iman gətirdim!” Sonra hədisin ravisi 

Quteybə bu mənada olan kəlmələr zikr edərək dedi: “Sənin uğrunda 

mübarizə apardım və Sənin hökmünə üz tutdum. Əvvəl etdiyim, sonra 

edəcəyim və üzə çıxartdığım pis əməllərimi bağışla! Əvvələ çəkən də Sən-

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:humməğfirli:, vahdini:, varzuqni:, və a:fini:, əu:zu billə:hi min di:qil-

məqa:mi yəuvməl-qiyə:mə! 
2 Transkripsiyası: Subhə:n-Alla:hi Rabbil-a:ləmi:n! 
3 Transkripsiyası: Subhə:n-Alla:hi və bihəmdihi! 
4 Təhəccüd – gecə vaxtı qılınan nafilə, əlavə namaz. 
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sən, təxirə salan da Sənsən. İbadətə layiq məbud yalnız Sənsən! Qüdrət və 

güc yalnız Allahdadır!”1 
 

 - 

 

 

1620. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Abbas  xalası və möminlərin 

anası Məymunəgildə gecələmişdi. İbn Abbas yastığa uzandı. Allah Elçisi  

və ailəsi də yatdılar. Allah Elçisi  gecənin yarısı və ya ondan qabaq və ya 

sonra oyandı. Allah Elçisi  oyandıqdan sonra oturub əlləri ilə üzünü 

ovuşdurdu və Ali-İmran surəsinin sonundan on ayə oxudu. Sonra ayağa 

durub asılı vəziyyətdə olan tuluqdakı su ilə gözəl şəkildə dəstəmaz aldı. 

Sonra namaz qıldı. Abdullah ibn Abbas dedi: “Mən qalxdım və onun 

etdiyi kimi etdim. Sonra gedib onun yanında dayandım. Allah Elçisi  sağ 

əlini başımın üzərinə qoydu və sağ qulağımdan çəkdi. Sonra iki rükət 

qıldı. Sonra iki rükət qıldı. Sonra iki rükət qıldı. Sonra iki rükət qıldı. Sonra 

iki rükət qıldı. Sonra iki rükət qıldı. Sonra da vitri qıldı. Sonra müəzzin 

gələnə qədər uzanıb yatdı. Sonra da iki yüngül rükət qıldı”. 
 

 -  

10-cu fəsil: Peyğəmbər  gecə oyandıqda, misvakdan necə istifadə edərdi? 

 

 - 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hummə, ləkəl-həmdu Əntə nu:rus-səmə:və:ti val-ərdi va mən fi:hinnə va 

ləkəl-həmdu Əntə qayyə:mus-səmə:və:ti val-ərdi va mən fi:hinnə va ləkəl-həmdu Əntə məlikus-

səmə:və:ti val-ərdi və mən fi:hinnə, va ləkəl-həmdu Əntə haqq, va va'dukə haqq, val-Cənnətu 

haqq, van-nə:ru haqq, vas-sə:atu haqq, van-nəbiyyu:nə haqq, va Muhəmmədun haqq, ləkə 

əsləmtu, va aleykə təvəkkəltu, va bikə ə:məntu..., bikə xa:səmtu, va ileykə hə:kəmtu, iğfirli: mə: 

qaddəmtu, va mə: əxxartu, va mə: ə'ləntu, Əntəl-muqaddimu, və Əntəl-muəxxiru, lə: ilə:hə illə: 

Ənt, va lə: həulə va lə: quvvətə illə: billəh! 
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1621. ...Huzeyfə  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  gecə namazına qalxdıqda, 

ağzını misvakla təmizləyərdi. 

 

 - 

 

 

1622. ...Rəvayət edilir ki, Huzeyfə  demişdir: “Allah Elçisi  gecə nama-

zına qalxdıqda, ağzını misvakla təmizləyərdi”. 

 

 -  

11-ci fəsil: Əbu Həsin Osman ibn Asimin bu hədis haqda ixtilafı 

 

 - 

1623. ...Rəvayət edilir ki, Huzeyfə  demişdir: “Biz gecə namazına qalx-

dıqda, ağzımızı misvakla təmizləməklə əmr olunduq”. 

 

 - 

1624. ...Rəvayət edilir ki, Şəqiq  demişdir: “Biz gecə namazına qalxdıqda, 

ağzımızı misvakla təmizləməklə əmr olunduq”. 

 

 -  

12-ci fəsil: Peyğəmbər  gecə namazını nə ilə başlayardı? 

 

 - 

1625. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Sələmə ibn Abdur-Rahmən  demişdir: 

“Mən Aişədən soruşdum: “Peyğəmbər  gecə namazın nə ilə başlayardı?” 
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O dedi: “Peyğəmbər gecə namazına başlayaraq belə deyərdi: “Cəbrailin, 

Mikailin və İsrafilin Rəbbi, göyləri və yeri yaradan, qeybdə və aşkarda 

olanı Bilən Allahım! Allahım, ixtilafda olduqları şeylər barəsində 

bəndələrin arasında Sən hökm verirsən. Baş vermiş ixtilafda məni haqqa 

yönəlt! Həqiqətən, Sən istədiyini doğru yola yönəldirsən!”1 

 

 - 

1626. ...Humeyd Abdur-Rahmən ibn Auf  Peyğəmbərin  səhabələrin-

dən olan bir kişidən rəvayət edərək belə demişdir: “Mən Allah Elçisi  ilə 

birlikdə səfərdə idim. Allaha and olsun ki, mən onun necə namaz 

qılacağını güdürdüm. O, İşanı, yəni Atamə namazını qıldı. Uzun müddət 

yatdı. Sonra oyanaraq üfüqə baxıb bu ayəni oxudu: “Ey Rəbbimiz! Sən 

bunları əbəs yerə yaratmamısan. Sən pak və müqəddəssən. Bizi Odun 

əzabından qoru! Ey Rəbbimiz! Sən Oda saldığın kəsi, əlbəttə, rəzil etmiş 

olarsan. Zalımların heç bir köməkçisi olmaz. Ey Rəbbimiz! Həqiqətən, 

biz: “Rəbbinizə iman gətirin!”– deyə imana çağıran bir çağırışçını eşidib 

iman gətirdik. Ey Rəbbimiz! Günahlarımızı bizə bağışla, təqsirlərimiz-

dən keç və canımızı yaxşılarla bir yerdə al! Ey Rəbbimiz! Öz elçilərinin 

vasitəsi ilə vəd etdiklərini bizə ver və Qiyamət günü bizi rəzil etmə! 

Şübhəsiz ki, Sən vədindən dönməzsən!” (Ali-İmran, 191-194). Sonra 

yatağını axtarıb ordan misvakını götürdü, yanındakı qabı su ilə doldurdu 

və misvakını ona batırıb dişlərini misvakla təmizlədi. Sonra qalxıb namaz 

qıldı. Mən deyərdim ki, yatdığı qədər namaz qıldı. Sonra uzanıb namaz 

qıldığı qədər yatdı. Sonra oyanıb birinci dəfə etdiyi və dediyi kimi etdi. 

Allah Elçisi  bunu Sübh namazından qabaq üç dəfə təkrar etdi”. 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hummə Rabbə Cibri:lə va Mi:kə:i:lə va İsra:fi:lə fə:tiras-səmə:və:ti val-ərd, 

a:liməl-ğaybi vaş-şəhə:dəti əntə təhkumu beynə ibə:dikə fi:mə kə:nu: fi:hi yəxtəlifu:n. Alla:hum-

mə-hdini: liməxtulifə fi:hi minəl-həqq, innəkə təhdi: mən təşə:u ilə: sıra:tim mustəqi:m! 
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 -  

13-cü fəsil: Allah Elçisinin  gecə namazı haqda 

 

 - 

1627. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs  demişdir: “Biz Allah Elçisinin  gecə 

namaz qıldığını görmək istədikdə, namaz qılan, yatdığını görmək istədik-

də də yatan görürdük”. 

 

 - 

1628. ...Rəvayət edilir ki, Yə'lə ibn Məmlək  Ummu Sələmədən Allah 

Elçisinin  namazı haqda soruşduqda, Ummu Sələmə belə dedi: “Allah 

Elçisi  Atəməni (İşanı) qılar, təsbih edər, sonra gecə Allahın istədiyi qədər 

namaz qılar, sonra da namaz qıldığı qədər yatardı. Sonra oyanaraq yatdığı 

qədər namaz qılardı. Onun axırıncı namazı Sübhə qədər olardı”.1 

  

 - 

1629. ... Rəvayət edilir ki, Yə'lə ibn Məmlək  Peyğəmbərin  zövcəsi 

Ummu Sələmədən Allah Elçisinin  qiraəti və namazı haqda soruşduqda, 

Ummu Sələmə belə dedi: “Siz harada, onun namazı harada! O, namaz 

qılar, sonra da namaz qıldığı qədər yatardı. Sonra oyanaraq yatdığı qədər 

namaz qılardı. Sonra Sübhədək namaz qıldığı qədər yatardı”. Sonra 

Ummu Sələmə onun qiraətini vəsf etdi və onun hərf-hərf asta şəkildə 

oxumağını söylədi”.2 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
2 Hədis zəifdir. 
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 - 

14-cü fəsil: Allahın Peyğəmbəri Davudun  gecə namazı haqda 

 

 - 

 

 

1630. ...Rəvayət edilir ki, Amr ibn Əus  Abdullah ibn Amr ibn əl-Asın 

belə dediyini eşitmişdir: “Allah Elçisi  belə buyurdu: “Allahın  ən çox 

xoşuna gələn oruc Davudun  tutduğu orucdur. O, günaşırı oruc tutardı. 

Həmçinin Allahın ən çox xoşuna gələn namaz da Davudun qıldığı 

namazdır. Davud gecənin yarısını yatar, sonra qalxıb onun üçdə birini 

namaz qılar, sonra da yerdə qalan altıda birini yatardı”. 

 

 -  

15-ci fəsil: Allahın Peyğəmbəri Musanın  namazı və Süleyman ət-

Teyminin ixtilafı haqda 

 

 - 

1631. ...Ənəs ibn Malik  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “İsra 

gecəsi Musanın  yanından keçdim. O, qırmızı qum təpəsinin yanında öz 

qəbrində ayaq üstə namaz qılırdı”. 

 

 - 

 

 

1632. ...Ənəs  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Musanın  

yanından keçdim. O, qırmızı qum təpəsinin yanında öz qəbrində ayaq üstə 

namaz qılırdı”. Əbu Abdur-Rahmən (ən-Nəsəi) dedi: “Bu, düzgünlük 

cəhətdən bizim üçün Muaz ibn Xalidin hədisindən daha yaxındır. 

Doğrusunu Uca Allah bilir”. 
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 - 

1633. ... Ənəs  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Musanın  

qəbrinin yanından keçdim. O, öz qəbrində namaz qılırdı”. 

 

 - 

1634. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “İsra gecəsi Musanın  yanından keçdim. O, öz qəbrində 

namaz qılırdı”. 

 

 - 

1635. ...Ənəs  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  İsra gecəsi Musanın  

yanından keçmişdi. O, öz qəbrində namaz qılırdı. 

 

 - 

1636. ...Rəvayət edilir Ənəs  demişdir: “Mənə Peyğəmbərin  bəzi 

səhabələri xəbər verdilər ki, Peyğəmbər  İsra gecəsi Musanın  yanın-

dan keçmişdi. O, öz qəbrində namaz qılırdı”. 

 

 - 

1637. ...Ənəs  Peyğəmbərin  bəzi səhabələrinin belə dediyini rəvayət 

etmişdir: “Peyğəmbər  belə buyurdu: “İsra gecəsi Musanın yanından 

keçdim. O, öz qəbrində namaz qılırdı”. 
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 -  

16-cı fəsil: Gecəni oyaq qalmaq 

 

 - 

-

-

1638. ...Abdullah ibn Xabbab əl-Ərat atasından  rəvayət edir ki, o, Allah 

Elçisi  ilə Bədr döyüşündə idi və bütün gecəni Sübhə qədər Allah Elçisini 

 güdürdü. Allah Elçisi  namazı bitirib salam verdikdə, Xabbab onun 

yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi, atam-anam sənə fəda olsun! Sən gecə 

elə namaz qıldın ki, mən sənin belə namaz qıldığını görməmişdim”. Allah 

Elçisi  dedi: “Bəli, bu namaz rəğbət (Allaha tərəf yaxınlaşmaq) və qorxu 

namazı idi. Mən Rəbbimdən  üç şey istədim, ikisini mənə verdi, 

üçüncüsünü isə vermədi. Mən Rəbbimdən  bizi bizdən əvvəlki ümmətlər 

kimi həlak etməməsini istədim, onu mənə verdi. Mən Rəbbimdən bizim 

üzərimizə bizdən qeyri düşmənləri qalib etməməsini istədim, bunu da 

mənə verdi. Mən Rəbbimdən bizi firqələrə bölməməsini istədim, bunu isə 

vermədi”. 

 

 -  

17-ci fəsil: Aişənin  gecəni oyaq qalmaq haqda olan ixtilafı 

 

 - 

1639. ...Rəvayət edilir ki, Məsruq  demişdir: “Aişə dedi: “(Ramazan 

ayının) son on günu daxil olduqda, Allah Elçisi  gecəni oyaq olar və 

ailəsini də oyadardı. İzarını isə bağlayardı1”. 

                                                      
1 Qadınları ilə cinsi münasibətdə olmazdı. 
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 - 

1640. ...Rəvayət edilir ki, Əbu İshaq  demişdir: “Mən əl-Əsvəd ibn 

Yəzidin yanına gəldim. O, mənim qardaşım və dostum idi. Mən dedim: 

“Ey Əbu Amr! Mənə möminlərin anasının Allah Elçisinin  namazı haqda 

danışdıqlarını danış”. Möminlərin anası dedi: “O, gecənin ilk vaxtında 

yatar, axırında isə oyaq qalardı”. 

 

 - 

1641. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Mən Allah Elçisinin  bir 

gecədə bütün Quranı oxuduğunu, bütün gecəni səhərə qədər namaz qıldı-

ğını və Ramazandan başqa bütün ayı oruc tutduğunu bilmirəm”. 

 

 - 

1642. ...Aişə  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  onun yanına gəldikdə, onun 

yanında bir qadın var idi. Allah Elçisi  dedi: “Bu kimdir?” Aişə dedi: 

“Filankəsdir. O, yatmır...”- və onun uzun-uzadı gecə namaz qıldığını 

danışdı. Allah Elçisi  dedi: “Bəsdir! Sizə gücünüz çatacağınız şeyi əmr 

edirəm. Allaha and olsun! Siz usanmadıqca Allah usanmaz! Allah üçün 

ibadətlərin ən sevimli olanı, insanın davamlı yerinə yetirdiyi əməldir”. 

  

 - 

1643. ...Ənəs ibn Malik  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  məscidə daxil 

olduqda, iki sütun arasında bir ipin bağlandığını görüb dedi: “Bu nədir?” 
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Səhabələr dedilər: “Bu, Zeynəbin ipidir. Namaz qılır, yorulanda ondan 

tutur”. Peyğəmbər  dedi: “İpi açın! Sizdən biriniz gümrahlığı davam 

edənə qədər namaz qılsın, yorulanda isə otursun”. 

 

 - 

1644. ...Rəvayət edilir ki, Ziyad ibn İlaqa  demişdir: “əl-Muğira ibn 

Şöbənin belə dediyini eşitdim: “Peyğəmbər  ayaqları şişənə qədər namaz 

qıldıqda, ona deyildi: “Artıq Allah sənin gələcək və keçmiş günahlarını 

bağışlayıb”. O dedi: “Bəs mən şükür edən qul olmayımmı?” 

 

 - 

--

1645. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  ayaqları 

şişənə qədər namaz qılardı”. 

 

 - 

18-ci fəsil: Peyğəmbər  ayaq üstə namaza başladıqda nə edərdi və 

Aişədən  rəvayət olunan hədisdə olan ixtilaf haqda 

 

 - 

1646. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  gecə vaxtı 

uzun-uzadı namaz qılardı. Əgər namazı ayaq üstə qılardısa, rukusunu da 

ayaq üstə edərdi. Əgər namazı oturaraq qılardısa, rukusunu da oturaraq 

edərdi”. 

 

 - 



Sunən ən-Nəsəi                             Gecə namazı və gündüz edilən əlavə ibadətlər 

245 
 

1647. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  namazı ayaq 

üstə də, oturaraq da qılardı. Əgər namazını ayaq üstə başlayardısa, ruku-

sunu da ayaq üstə edərdi. Əgər namazını oturaraq başlayardısa, rukusunu 

da oturaraq edərdi”. 

 

 - 

1648. ...Aişə  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  namazını oturaraq qıldıqda, 

namazda olan qiraəti da oturaraq edərdi. Quran oxunuşundan otuz və ya 

qırx ayə qədər qaldıqda, ayağa qalxar və qiraəti ayaq üstə edərdi. Sonra 

ruku edər, sonra səcdə edər, sonra da ikinci rükətdə eyni şeyi edərdi. 

 

 - 

1649. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Mən Allah Elçisinin  

yaşlanana qədər oturaraq namaz qıldığını görmədim. Yaşlandıqda isə 

oturaraq namaz qılar, namazda olan qiraəti də oturaraq edərdi. Surədən 

otuz-qırx ayə qaldıqda, qalxıb qiraəti davam edər, sonra da ruku edərdi”. 

  

 - 

1650. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  oturaraq 

namaz qılar və namazda olan qiraəti də oturaraq edərdi. Ruku etmək 

istədikdə, qalxıb birinin qırx ayə oxuduğu müddət rukuda qalardı”. 

  

 - 
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1651. ...Rəvayət edilir ki, Səd ibn Hişam ibn Amir  demişdir: “Mədinəyə 

gələrək Aişənin yanına daxil oldum. O dedi: “Sən kimsən?” Mən dedim: 

“Mən Səd ibn Hişam ibn Amirəm”. Aişə dedi: “Allah sənin atana rəhm 

etsin!” Mən dedim: “Mənə Allah Elçisinin  namazı haqda xəbər ver”. O 

dedi: “Allah Elçisi  filan cür namaz qılardı”. Mən dedim: ”Bəli”. O dedi: 

“Allah Elçisi  axşam İşa namazını qılar və yatağına uzanıb yatardı. 

Gecənin yarısı olduqda, ehtiyacı üçün qalxar və dəstəmaz alar, sonra 

məscidə daxil olar və səkkiz rükət namaz qılardı. Mənə elə gəldi ki, bu 

rükətlərdə olan qiraət, ruku və səcdənin uzunluğu eyni olardı. Sonra bir 

rükət Vitr namazını qılardı. Sonra oturduğu halda iki rükət də qılardı. 

Sonra uzanar və mürgüləməzdən əvvəl Bilal gəlib namaza azan vermək 

üçün izn istəyərdi. Hərdən o mürgüləyəndə mən onun Bilal azan üçün izn 

istəməzdən qabaq mürgüləyib-mürgüləməməsində şübhəyə düşərdim. Bu, 

onun yaşlaşıb bir qədər kökələnə qədər olan namazı idi”. Sonra Aişə onun 

bir qədər kökəlməsi haqda danışdı. O, davam edərək dedi: “Peyğəmbər 

insanlara İşa namazını qıldırdı. Sonra yatağına uzandı. Gecənin yarısı 

olduqda, ehtiyacı üçün qalxar və dəstəmaz alar, sonra məscidə daxil olar 

və altı rükət namaz qılardı. Mənə elə gəldi ki, bu rükətlərdə olan qiraət, 

ruku və səcdə (uzunluq baxımından) eyni olardı. Sonra bir rükət Vitr 

namazını qılardı. Sonra oturduğu halda iki rükət də qılardı. Sonra uzanar 

və mürgüləməzdən əvvəl Bilal gəlib namaza azan vermək üçün izn 

istəyərdi. Hərdən o mürgüləyəndə mən onun Bilalın azan üçün izn 

istəməsindən qabaq mürgüləyib-mürgüləməməsində şübhəyə düşərdim. 

Bu da Allah Elçisinin  namazı idi”. 
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 -  

19-cu fəsil: Nafilə (əlavə) namazları oturaraq qılmaq və Əbu İshaqın bu 

haqda olan ixtilafı 

 

 - 

 

1652. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  oruc olduğu 

halda mənim üzümdən öpməkdən imtina etməzdi. Ölümünə yaxın olan 

vaxtlarda fərz namazlarından başqa namazların əksəriyyətini oturaraq 

qılardı. Ona ən sevimli əməl yüngül olub davamiyyətli olan əməl idi”. 

 

 - 

 

1653. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Sələmə  demişdir: “Allah Elçisi  

ölənə yaxın fərz namazlarından başqa namazların çoxunu oturaraq 

qılardı”. 

 

 - 

1654. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Sələmə  demişdir: “Allah Elçisi  

ölənə yaxın fərz namazlarından başqa namazların əksəriyyətini oturaraq 

qılardı. Ona ən sevimli əməl, az olsa da, davamlı olanı idi”. 

 

 - 

 

1655. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Sələmə  demişdir: “Canım Əlində 

Olana and olsun! Allah Elçisi  ölənə yaxın fərz namazlarından başqa 
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namazların əksəriyyətini oturaraq qılardı. Ona ən sevimli əməl, az olsa da, 

davamlı olanı idi”. 

 

 - 

1656. ...Aişə  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  ölənə yaxın namazlarının 

çoxunu oturaraq qılardı. 

 

 - 

1657. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Şəqiq  demişdir: “Mən Aişədən 

soruşdum: “Allah Elçisi  oturaraq namaz qılardımı?” O dedi: “Bəli, 

yaşlandıqda insanlar içində belə edərdi”. 

 

 - 

1658. ...Rəvayət edilir ki, Həfsa  demişdir: “Mən Allah Elçisini  

ölümünə bir il qalmışa qədər oturaraq namaz qılan görmədim. O, nama-

zını oturaraq qılar və surəni aramla elə oxuyardı ki, ondan uzun surədən 

daha uzun görsənərdi”. 

 

 -  

20-ci fəsil: Ayaq üstə qılınan namazın oturaraq qılınan namazdan üstün 

olması 

 

 - 

1659. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr  demişdir: “Peyğəmbərin  

oturaraq namaz qılmasını gördüm və ona dedim: “Mənə deyildi ki, sən 
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belə demisən: “Oturaraq namaz qılanın namazı ayaq üstə namaz qılanın 

namazının yarısı qədərdir”. Sənin də namazı oturaraq qıldığını görürəm. 

Peyğəmbər  dedi: “Bəli, lakin mən sizin kimi deyiləm”.  

 

 -  

21-ci fəsil: Oturaraq qılınan namazın uzanaraq qılınan namazdan üstün 

olması 

 

 - 

1660. ...Rəvayət edilir ki, İmran ibn Husayn  demişdir: “Peyğəmbərdən  

oturaraq namaz qılan haqda soruşdum. O dedi: “Kim ayaq üstə namaz 

qılsa, daha üstündür. Kim oturaraq namaz qılsa, ona ayaq üstə namaz 

qılanın namazının yarısı qədər savabı var. Kim uzanaraq namaz qılsa, ona 

oturaraq namaz qılanın namazının yarısı qədər savabı var”. 

 

 -  

22-ci fəsil: Oturaraq namaz necə qılınır? 

 

 - 

1661. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Mən Peyğəmbərin  otura-

raq namaz qıldığını görmüşəm”. 

 

 -  

23-cü fəsil: Gecə namazında Quran necə oxunur? 

 

 - 
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1662. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Əbu Qeys  demişdir: “Mən 

Aişədən soruşdum: “Allah Elçisi  gecə namazında Quranı səsli oxuyardı, 

yoxsa səssiz?” O dedi: “Bunların hər birini edərdi. Hərdən səsli, hərdən də 

səssiz qılardı”. 

 

 -  

24-cü fəsil: Səssiz oxumağın səsli oxumaqdan daha üstün olması 

 

 - 

1663. ...Kəsir ibn Murra  rəvayət edir ki, Uqbə ibn Amir onlara belə 

demişdir: “Allah Elçisi  belə buyurdu: “Quranı səsli oxuyan aşkarda 

sədəqə verən kimidir. Quranı səssiz oxuyan isə gizli sədəqə verən 

kimidir”. 

 

 -  

25-ci fəsil: Gecə namazında qiyamın, rukunun, rukudan sonrakı qiyamın, 

səcdənin və iki səcdə arasında olan oturuşun vaxtlarının eyni olması 

 

 - 

1664. ...Rəvayət edilir ki, Huzeyfə  demişdir: “Mən Allah Elçisi  ilə 

birlikdə gecə namazını qılırdım. O, namazı əl-Bəqərə surəsi ilə başladı. 

Mən öz-özümə: “Yüz ayədən sonra ruku edər”- dedim. O, davam etdi. 

Mən yenə öz-özümə: “İki yüz ayədən sonra ruku edər”- dedim. O, davam 

etdi. Mən öz-özümə: “əl-Bəqərə” surəsini bir rükətdə oxuyub ruku edər”- 

dedim. O, yenə davam etdi. Sonra “ən-Nisa” surəsini oxumağa başladı və 

sona qədər oxudu. Sonra “Ali-İmran” surəsinə başladı və onu da sona 



Sunən ən-Nəsəi                             Gecə namazı və gündüz edilən əlavə ibadətlər 

251 
 

qədər oxudu. Onları aramla oxuyardı. Təsbih ayəsi keçdikdə, Allahı təsbih 

edərdi.1 Cənnət ayələri keçdikdə, Allahdan istəyərdi. Əzab ayələri keçdik-

də, Allaha sığınardı. Sonra ruku etdi və: “Subhə:nə Rabbiyəl-Azi:m!2”- 

dedi. Onun rukusu vaxt baxımından qiyamı qədər idi. Sonra başını 

qaldırıb: “Səmi Alla:hu limən həmidəh!3”- dedi. Rukudan sonrakı qiyamı 

ruku etməsi qədər idi. Sonra səcdə etdi və: “Subhə:nə Rabbiyəl-Ə'lə!4”- 

dedi. Səcdəsi də rukusunun müddətinə yaxın müddət qədər idi”. 

 

 - 

 

 

1665. ...Rəvayət edilir ki, Huzeyfə  Ramazan ayında Allah Elçisi  ilə 

birlikdə namaz qılırdı. Allah Elçisi  ruku etdi və rukuda qiyamdakı vaxt 

qədər: “Subhə:nə-Rabbiyəl-Azi:m!”- dedi. Sonra oturdu və qiyamdakı vaxt 

qədər: “Rabbiğfirli:! Rabbiğfirli:!5”- dedi. Sonra səcdə etdi və qiyamdakı 

vaxt qədər: “Subhə:nə-Rabbiyəl-Ə'lə!”- dedi. Beləcə, Bilal gəlib onu Sübh 

namazına çağırana qədər dörd rükət qıldı”. 

 

 -  

26-cı fəsil: Gecə namazı necə qılınır? 

 

 - 

1666. ...İbn Ömər  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Gecə 

və gündüz qılınan (əlavə) namazlar cüt rükət olaraq qılınır”. 

                                                      
1 Yəni Allahın zikr edilməsi, xatırlanması ilə bağlı ayələr keçdikdə zikr edərdi. 
2 Tərcüməsi: Əzəmətli Rəbbim pak və müqəddəsdir! 
3 Tərcüməsi: Allah Ona həmd edəni eşitdi! 
4 Tərcüməsi: Ən Uca Rəbbim pak və müqəddəsdir! 
5 Tərcüməsi: Rəbbim, məni bağışla! 
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 - 

1667. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər  demişdir: “Bir kişi Allah Elçisindən 

 gecə namazı haqda soruşdu”. Peyğəmbər  dedi: “(Gecə namazı) cüt-cüt 

qılınan rükətlərdir. Sübh namazının vaxtının girməsindən qorxsan, onları 

bir rükət ilə tamamla”. 

 

 - 

1668. ...Səlim atasından  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: 

“Gecə namazı cüt-cüt qılınan rükətlərdir. Sübh namazının vaxtının girmə-

sindən qorxduqda, onları bir rükət vitr ilə tamamla”. 

 

 - 

1669. ... Rəvayət edilir ki, İbn Ömər  demişdir: “Allah Elçisinin  

minbərdə olarkən gecə namazı haqda soruşulduğunu eşitdim. Allah Elçisi 

 dedi: “(Gecə namazı) cüt-cüt qılınan rükətlərdir. Sübh namazının 

vaxtının girməsindən qorxduqda, onları bir rükət vitr ilə tamamla”. 

 

 - 

1670. ...İbn Ömər  rəvayət edir ki, bir kişi Allah Elçisindən  gecə 

namazı haqda soruşdu. Allah Elçisi  dedi: “(Gecə namazı) cüt-cüt qılınan 

rükətlərdir. Sübh namazının vaxtının girməsindən qorxduqda, onları bir 

rükət vitr ilə tamamla”. 

 

 - 
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1671. ...İbn Ömər  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə dedi: “Gecə 

namazı cüt-cüt qılınan rükətlərdir. Sübh namazının vaxtının girməsindən 

qorxduqda, onları bir rükət vitr ilə tamamla”. 
 

 - 

1672. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər  demişdir: “Müsəlmanlardan bir 

kişi Allah Elçisindən  gecə namazının necə qılınması haqda soruşdu. 

Allah Elçisi  dedi: “Gecə namazı cüt-cüt qılınan rükətlərdir. Sübh 

namazının vaxtının girməsindən qorxduqda, onları bir rükət vitr ilə 

tamamla”. 
 

 - 

1673. ...İbn Ömər  rəvayət edir ki, bir kişi Allah Elçisindən  gecə 

namazı haqda soruşdu. Allah Elçisi dedi: “Gecə namazı cüt-cüt qılınan 

rükətlərdir. Sübh namazının vaxtının girməsindən qorxduqda, bir rükət 

vitr ilə tamamla”. 
 

1674. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Ömər demişdir: “Bir kişi ayağa 

qalxıb dedi: “Ey Allahın Elçisi, gecə namazı necə qılınır?” Allah Elçisi dedi: 

“Gecə namazı cüt-cüt qılınan rükətlərdir. Sübh namazının vaxtının 

girməsindən qorxduqda, onları bir rükət vitr ilə tamamla”. 
 

 -  

27-cı fəsil: Vitr namazının qılınmasının əmr edilməsi 
 

 - 
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1675. ...Rəvayət edilir ki, Əli  demişdir: “Allah Elçisi vitr namazını qıldı, 

sonra da dedi: “Ey Quran əhli, Vitr namazını qılın! Allah  Vitrdir 

(Təkdir) və tək olanı sevir”. 
 

 - 

 

1676. ...Rəvayət edilir ki, Əli  demişdir: “Vitr namazı sizin fərz 

namazlarınız kimi vacib deyil, lakin Allah Elçisinin  qoyduğu sünnədir”. 
 

 -  

28-ci fəsil: Yatmamışdan qabaq vitr namazını qılmağa təşviq 

 

 - 

1677. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Mənim Dostum  

mənə üç şeyi tövsiyə etdi; yatmazdan qabaq Vitr namazını qılmaq, hər 

aydan üç gün oruc tutmaq və iki rükət Duha namazını qılmaq”. 
  

 - 

1678. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Mənim Dostum  

mənə üç şeyi tövsiyə etdi; gecənin ilk vaxtında Vitr namazını qılmaq, səhər 

iki rükət namaz qılmaq və hər aydan üç gün oruc tutmaq”. 
 

 -  

29-cu fəsil: Peyğəmbərin  bir gecədə iki dəfə Vitr namazını qılmağı 

qadağan etməsi 
 

 - 
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1679. ...Rəvayət edilir ki, Qeys ibn Talq  demişdir: “Talq ibn Əli Rama-

zan günlərinin birində bizi ziyarət etdi. O, bizimlə gecələməli oldu. Həmin 

gecə bizimlə birlikdə namaza qalxdı və Vitr namazını qıldırdı. Sonra 

məscidə getdi və öz yoldaşları ilə namaz qıldı, lakin Vitr namazını qılmadı. 

Sonra bir kişini qabağa verib dedi: “Camaata Vitr namazını qıldır, çünki 

mən Allah Elçisinin  belə dediyini eşitmişəm: “Bir gecədə iki dəfə Vitr 

namazı qılınmaz”. 
 

 - 

30-cu fəsil: Vitr namazının vaxtı 
 

 - 

1680. ...Rəvayət edilir ki, əl-Əsvəd ibn Yəzid  demişdir: “Mən Aişədən 

Allah Elçisinin  namazı haqda soruşduqda, o dedi: “Peyğəmbər  

gecənin əvvəlini yatar, sonra namaza durardı. Səhər vaxtı yaxınlaşdıqda, 

Vitr namazını qılar, sonra yatağına uzanardı. Əgər ehtiyac olardısa, 

ailəsinə yaxınlaşardı. Azanı eşitdikdə, yuxudan oyanardı. Əgər cənabət 

halında olardısa, üzərinə su tökər (qüsl alar), cənabət halında olmazdısa, 

dəstəmaz alar, sonra da namaza (məscidə) gedərdi”. 
 

 - 

1681. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  Vitr namazını 

gecənin əvvəlində də, ortasında da, axırında da qılmışdı. Ömrünün 

sonunda isə səhərə yaxın qılardı”. 
 

 - 

1682. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər  demişdir: “Kim gecə namaz qılmaq 

istəyirsə, qoy axırıncı namazı Vitr olsun, çünki Allah Elçisi  bunu əmr 

edərdi”. 
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 -  

31-ci fəsil: Vitr namazının sübhdən qabaq qılınmasının əmr edilməsi 

 

 - 

1683. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri  demişdir: “Allah Elçisi  

Vitr namazı haqda soruşulduqda dedi: “Vitr namazını sübhdən qabaq 

qılın!” 

 

 - 

1684. ...Əbu Səid  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Vitr 

namazını sübhdən qabaq qılın!” 

 

 -  

32-ci fəsil: Vitr namazının Sübh azanından sonra qılınması 

 

 - 

1685. ...İbrahim ibn Muhəmməd ibn Muntəşir atasından  rəvayət edir ki, 

o, Amr ibn Şurahbilin məscidində idi. Namazın qılınması üçün iqamə 

verildi. Onlar Amrı gözləyirdilər. Amr gəldi və dedi: “Mən Vitr namazını 

qılırdım”. Abdullahdan soruşdular: “(Sübh) azanından sonra Vitr nama-

zını qılmaq olar?!” O dedi: “Bəli, iqamədən sonra da!” Sonra Peyğəmbər-

dən  hədis danışdı ki, Peyğəmbər  günəş çıxana qədər yatıb qalmış, 

sonra da namazı qılmışdı. 
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 -  

33-cü fəsil: Vitr namazını minik üzərində qılmaq 

 

 - 

1686. ...İbn Ömər  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Vitr namazını minik 

üzərində də qılardı. 

 

 - 

1687. ...Nafi  rəvayət edir ki, İbn Ömər öz dəvəsi üzərində Vitr namazını 

qılar və Peyğəmbərin  də belə etdiyini deyərdi. 

 

 - 

1688. ...Rəvayət edilir ki, Səid ibn Yəsar  demişdir: “İbn Ömər mənə 

dedi: “(Səfərdə olanda) Allah Elçisi  Vitr namazını dəvəsinin üzərində 

qılardı”. 

 

 -  

34-cü fəsil: Vitr namazı neçə rükətdir? 

 

 - 

1689. ...İbn Ömər  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Vitr 

namazı gecənin sonunda bir rükətdir”. 

 

 - --
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1690. ...İbn Ömər  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Vitr 

namazı gecənin sonunda bir rükətdir”. 

 

 - 

1691. ...İbn Ömər  rəvayət edir ki, bir bədəvi Allah Elçisindən  gecə 

namazı haqda soruşdu. Allah Elçisi  dedi: “(Gecə namazı) cüt-cüt qılınan 

rükətlərdir. Vitr namazı isə gecənin sonunda bir rükətdir”. 

 

 -  

35-ci fəsil: Vitr namazı bir rükət olaraq necə qılınır? 

 

 - 

1692. Abdullah ibn Ömər  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: 

“Gecə namazı cüt-cüt qılınan rükətlərdir. Bitirmək istədikdə, tək rükət qıl! 

Bu sənin üçün qıldıqlarını təkləşdirmiş olar”. 

 

  - 

1693. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Gecə namazı cüt-cüt qılınan rükətlərdir. Vitr namazı isə bir 

rükətdir”. 

 

 - 

1694. ...Abdullah ibn Ömər  rəvayət edir ki, bir kişi Allah Elçisindən  

gecə namazı haqda soruşdu. Allah Elçisi  belə buyurdu: “Gecə namazı 
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cüt-cüt qılınan rükətlərdir. Sizdən biriniz Sübh namazının vaxtının daxil 

olmasından qorxsa, bir rükət (Vitr namazını) qılsın. Bu onun qıldıqlarını 

təkləşdirmiş olar”. 

 

 - 

1695. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Ömər  Allah Elçisinin  belə 

buyurduğunu eşitmişdir: “Gecə namazı cüt-cüt qılınan rükətlərdir. 

Sübhün daxil olmasından qorxduqda, bir rükət Vitr namazını qılın!” 

 

 - 

1696. ...Aişə  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  gecə Vitr namazı (ilə 

birlikdə) on bir rükət namaz qılardı. Sonra sağ böyrü üstə uzanardı.1 

 

 -  

36-cı fəsil: Vitr namazı üç rükət olaraq necə qılınır? 

 

 - 

1697. ...Rəvayət edilir ki, Sələmə ibn Abdur-Rahmən  möminlərin anası 

Aişədən soruşdu: “Allah Elçisi  Ramazan ayında namazı necə qılırdı?” O 

dedi: “Allah Elçisi  nə Ramazanda, nə də başqa vaxtı on bir rükətdən 

artıq namaz qılmazdı. Dörd rükət qılardı. Sən bu namazların gözəlliyi və 

uzunluğu haqda heç soruşma! Sonra dörd rükət qılardı. Bu namazların 

gözəlliyi və uzunluğu haqda heç soruşma! Sonra üç rükət qılardı. Mən 

                                                      
1 Peyğəmbərin  sağ böyrü üstdə uzanmasının Vitrdən sonra olması səhih deyil. Səhih olan isə 

onun bu şəkildə Sübh namazının sünnəsindən sonra uzanmasıdır. 
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Allah Elçisindən  soruşdum: “Ey Allahın Elçisi, sən Vitr namazını 

qılmamışdan qabaq yatırsanmı?” Allah Elçisi  dedi: “Ey Aişə, mənim 

gözlərim yatsa da, qəlbim yatmır”. 

   

 - 

 

1698. ...Aişə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Vitr namazının ikinci 

rükətində salam verməzdi.1 

 

 -  

37-cı fəsil: Ubey ibn Kəbin  Vitr namazı haqda xəbəri nəql edənlərin 

ləfzləri haqda ixtilaf 

 

 - 

1699. ...Ubey ibn Kəb  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Vitr namazını üç 

rükət qılardı. Birinci rükətində “əl-Ə'lə” surəsini, ikinci rükətində “əl-Kəfi-

run” surəsini, üçüncü rükətində isə “əl-İxlas” surəsini oxuyardı. Rukudan 

qabaq qunut tutar, namazı bitirdikdə isə üç dəfə “Subhə:nəl-Məlikil-

Quddu:s!2”- deyər, üçüncü dəfə deyəndə isə uzadardı”. 

 

 - 

1700. ...Rəvayət edilir ki, Ubey ibn Kəb  demişdir: “Allah Elçisi  Vitr 

namazının birinci rükətində “əl-Ə'lə” surəsini, ikinci rükətində “əl-

Kəfirun” surəsini, üçüncü rükətində isə “əl-İxlas” surəsini oxuyardı”. 

 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
2 Tərcüməsi: Müqəddəs Hökmdar pak və nöqsansızdır! 
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 - 

--

1701. ...Rəvayət edilir ki, Ubey ibn Kəb  demişdir: “Allah Elçisi  Vitr 

namazının birinci rükətində “əl-Ə'lə” surəsini, ikinci rükətində “əl-

Kəfirun” surəsini, üçüncü rükətində isə “əl-İxlas” surəsini oxuyardı. 

Namazın yalnız axırında salam verərdi. Sonra isə üç dəfə “Subhə:nəl-

Məlikil-Quddu:s!1” deyərdi”. 
 

 -  

38-ci fəsil: Səid ibn Cubeyrin İbn Abbasdan  rəvayət etdiyi Vitr hədisi 

haqda Əbu İshaqın ixtilafı 
 

 - 

1702. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Allah Elçisi  Vitr 

namazını üç rükət qılardı. Birinci rükətdə “əl-Ə'lə” surəsini, ikinci rükətdə 

“əl-Kəfirun” surəsini, üçüncü rükətdə isə “əl-İxlas” surəsini oxuyardı”. 
 

 - 

 

1703. ...Səid ibn Cubeyr  rəvayət edir ki, İbn Abbas bu üç surə - “əl-

Ə'lə”, “əl-Kəfirun” və “əl-İxlas” surələri ilə üç rükət Vitr namazını qılardı.2 
 

 -  

39-cu fəsil: Həbib ibn Əbu Sabitin İbn Abbasın Vitr hədisi haqda olan 

ixtilafı 
 

 - 

                                                      
1 Tərcüməsi: Müqəddəs Hökmdar pak və nöqsansızdır! 
2 Hədisin isnadı zəifdir. 
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1704. ...Muhəmməd ibn Əli atasından və babasından  rəvayət edir ki, 

Peyğəmbər  gecə vaxtı qalxıb dişlərini misvakla təmizlədi. Sonra iki rükət 

namaz qıldı və yatdı. Bir müddətdən sonra yenidən qalxıb dişlərini 

misvakla təmizlədi və dəstəmaz alıb altı rükət olana qədər iki rükət - iki 

rükət namaz qıldı. Sonra üç rükət Vitr namazını qıldı. Daha sonra (Sübh 

namazının) iki rükət sünnəsini qıldı”. 

 

 - 

 

1705. ...Muhəmməd ibn Əli ibn Abdullah ibn Abbas atasının və babasının  

belə dediyini rəvayət etmişdir: “Mən Allah Elçisinin  yanında idim. 

Ayağa durdu, dəstəmaz aldı və dişlərini misvakla təmizlədi. Namazı 

bitirənə qədər bu ayəni “Həqiqətən, göylərin və yerin yaradılışında, gecə 

ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində ağıl sahibləri üçün dəlillər var-

dır” (Ali-İmran, 190) oxudu. Sonra iki rükət namaz qıldı. Sonra uzanıb 

yatdı və mən onun xoruldamasının eşitdim.  Sonra qalxıb dəstəmaz aldı və 

dişlərini misvakla təmizlədi. Sonra iki rükət namaz qıldı. Sonra uzanıb 

yatdı. Sonra qalxıb dəstəmaz aldı və dişlərini misvakla təmizlədi. Sonra iki 

rükət namaz qıldı. Sonra üç rükət Vitr namazını qıldı”. 

 

 - 

1706. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  “Allah Elçisi  yuxudan oyandı və 

dişlərini misvakla təmizlədi...” dedi və yuxarıdakı hədisi qeyd etdi. 

 

 - 
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1707. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Allah Elçisi  gecə 

səkkiz rükət namaz qılar, sonra üç rükət Vitr namazını qılardı. Sübh 

namazından qabaq da iki rükət namaz qılardı”.  
 

 - 

 

1708. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Sələmə  demişdir: “Allah Elçisi  Vitr 

(gecə) namazını on üç rükət qılırdı. Yaşlanıb zəiflədikdə isə Vitr (gecə) 

namazını doqquz rükət qıldı”. 
 

 - 

1709. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  gecə namazını 

doqquz rükət qılırdı. Yaşa dolub ağırlaşdıqda isə yeddi rükət qıldı”. 
  

 -  

40-cı fəsil: Əbu Əyyubun Vitr namazı hədisi haqda Zuhrinin ixtilafı 
 

 - 

1710. ...Əbu Əyyub  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Vitr 

namazı haqdır. Kim istəsə, Vitr namazını yeddi rükət qılsın. Kim istəsə, 

Vitr namazını beş rükət qılsın. Kim istəsə, Vitr namazını üç rükət qılsın. 

Kim də istəsə, Vitr namazını bir rükət qılsın”. 
 

 - 
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1711. ...Əbu Əyyub  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Vitr 

namazı haqdır. Kim istəsə, Vitr namazını beş rükət qılsın. Kim istəsə, Vitr 

namazını üç rükət qılsın. Kim də istəsə, Vitr namazını bir rükət qılsın”. 

 

 - 

1712. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Əyyub  demişdir: “Peyğəmbər  belə 

buyurdu: “Vitr namazı haqdır. Kimə Vitr namazını beş rükət qılmaq 

xoşdursa, belə də etsin. Kimə Vitr namazını üç rükət qılmaq xoşdursa, belə 

də etsin. Kimə də Vitr namazını bir rükət qılmaq xoşdursa, belə də etsin”. 

 

 - 

1713. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Əyyub  demişdir: “Kim istəsə, Vitr 

namazını yeddi rükət qılsın. Kim istəsə, Vitr namazını beş rükət qılsın. 

Kim istəsə, Vitr namazını üç rükət qılsın. Kim istəsə, Vitr namazını bir 

rükət qılsın, kim də istəsə, başı ilə işarə edərək qılsın1”. 

 

 -  

41-ci fəsil: Beş rükət Vitr namazı necə qılınır və əl-Həkəmin vitr hədisi 

haqda ixtilafı 

 

 - 

1714. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Sələmə  demişdir: “Allah Elçisi  beş 

və ya yeddi rükət Vitr namazı qılar, onların arasını nə salamla, nə də başqa 

bir kəlamla ayırmazdı”. 

 

 - 

                                                      
1 Yəni xəstə olan uzandığı yerdə, yorğun olan oturub işarə edərək qılsın. 
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1715. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Sələmə  demişdir: “Allah Elçisi  

yeddi və ya beş rükət Vitr namazını qılar, onların arasında salam verməz-

di”. 

 

 - 

1716. ...əl-Həkəm  rəvayət edir ki, Miqsəm demişdir: “Vitr namazı yeddi 

rükətdir. Beş rükətdən az isə olmur”. Hədisin ravisi bunu İbrahimə 

danışdıqda, o dedi: “Bunu kimdən eşitmisən?” Mən dedim: “Bilmirəm”. 

əl-Həkəm dedi: “Mən Miqsəmi gördüm və ona: “Bunu kimdən eşitmisən?” 

dedim. O dedi: “Etibarlı birisindən, o da Aişədən və Məymunədən”. 

 

 - 

1717. ...Aişə  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  Vitr namazını beş rükət qılar 

və bu rükətlərin arasında oturmazdı. Yalnız son (rükətdə) oturardı. 

 

 -  

42-ci fəsil: Yeddi rükət Vitr namazı necə qılınır? 

 

 - 

 

1718. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  yaşlanıb 

kökəldikdə, yeddi rükət qılaraq yalnız sonuncu rükətdə oturardı. Salam 

verdikdən sonra oturaraq iki rükət qılardı. Bu da doqquz rükət edir, ey 

övladlarım! Allah Elçisi  namaz qıldıqda, bu namazları davamlı qılmağı 

xoşlayardı”. 

 

 - 
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1719. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  Vitr namazını 

doqquz rükət qıldıqda, yalnız səkkizinci rükətdə oturar, Allaha həmd və 

səna edər, Ona dua edərdi. Sonra salam vermədən qalxar, doqquzuncu 

rükəti qılardı. Oturub Allahı  zikr və dua edərdi. Sonra bizim eşidəcəyi-

miz şəkildə salam verərdi. Sonra oturduğu halda iki rükət namaz qılardı. 

Yaşlanıb zəiflədikcə, Vitr namazını oturmadan yeddi rükət qılar, yalnız 

altıncı rükətdə oturardı. Sonra salam vermədən ayağa qalxar, yeddinci 

rükəti qılıb salam verərdi. Sonra oturduğu halda iki rükət qılardı”. 

 

 -  

43-cü fəsil: Doqquz rükət Vitr namazı necə qılınır? 

 

 - 

--

1720. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Biz Allah Elçisi  üçün 

misvak və su hazırlayar, Allah da gecə onu istədiyi vaxt oyadardı. O, diş-

lərini misvakla təmizləyər və dəstəmaz alardı. Sonra doqquz rükət namaz 

qılar, yalnız səkkizinci rükətdə oturardı. Allaha həmd edər və Peyğəmbərə 

 salavat deyər, onların arasında dua edər, lakin salam verməzdi. Sonra 

doqquzuncu rükəti qılaraq oturardı. Allaha həmd edər və Peyğəmbərə  

salavat deyər, onların arasında dua edər, bizim eşidəcəyimiz şəkildə salam 

verərdi. Sonra oturduğu halda iki rükət namaz qılardı”. 

 

 - 
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1721. ...Hişam ibn Amir  bizim yanımıza gələrək dedi ki, o, İbn 

Abbasdan Allah Elçisinin  Vitr namazı haqda soruşduqda, İbn Abbas 

belə dedi: “Mən sənə yer üzərində Allah Elçisinin  Vitr namazı haqda ən 

yaxşı bilən adamın kim olduğunu deyimmi?” Mən: “O, kimdir?” dedim. O 

da: “Aişədir!” dedi. Biz Aişənin yanına gedib ona salam verdik. Mən 

dedim: “Bizə Allah Elçisinin  Vitr namazı haqda xəbər ver”. Aişə dedi: 

“Biz Allah Elçisi  üçün misvak və su hazırlayar, Allah  da gecə onu 

istədiyi vaxt oyadardı. O, (ağzını) misvakla təmizləyər və dəstəmaz alardı. 

Sonra doqquz rükət namaz qılar, yalnız səkkizinci rükətdə oturardı. Allaha 

həmd edər və Onu zikr edər, sonra dua edərdi. Sonra salam vermədən 

ayağa qalxar və doqquzuncu rükəti qılıb oturardı. Allaha həmd edər və 

Onu zikr edər, sonra dua edərdi. Sonra bizim eşidəcəyimiz şəkildə salam 

verərdi. Sonra oturduğu halda iki rükət namaz qılardı. Bu da on bir rükət 

edərdi, ey övladlarım! Yaşlanıb kökəldikdə isə Vitr namazını yeddi rükət 

qılardı. Salam verdikdən sonra oturduğu halda iki rükət qılardı. Bu da 

doqquz rükət edərdi, ey övladlarım! Allah Elçisi  bir namazı qıldıqda, 

bunu davamiyyətli etməyi xoşlayırdı”. 

 

 - 

 

1722. ...Rəvayət edilir ki, Səd ibn Hişam  Aişənin belə dediyini 

eşitmişdir: “Allah Elçisi  Vitr namazını doqquz rükət qılar, sonra da 

oturaraq iki rükət qılardı. Zəiflədikdə isə yeddi rükət qılar, sonra da 

oturduğu halda iki rükət qılardı”. 

 

 - 
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1723. ... Aişə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Vitr namazını doqquz rükət 

qılar, sonra da oturaraq iki rükət qılardı. 

 

 - 

 

1724. ...Rəvayət edilir ki, Səd ibn Hişam  möminlərin anası Aişənin 

yanına gəlib Allah Elçisinin  (gecə) namazını necə qılması haqda soruşdu. 

Aişə dedi: “O, gecə vaxtı səkkiz rükət qılar, Vitr namazını doqquzuncu  

edərdi. Sonra da oturaraq iki rükət namaz qılardı”. 

 

 - 

 

1725. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  gecə doqquz 

rükət qılardı”. 

 

 -  

44-cü fəsil: On bir rükət Vitr namazı necə qılınır? 

 

 - 

1726. ...Aişə  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  gecə vaxtı on bir rükət 

namaz qılar, onlardan birini Vitr (tək rükət) edərdi. Sonra da sağ böyrü 

üstə uzanardı.1 

 

 -  

45-ci fəsil: Vitr namazını on üç rükət qılmaq 

 

 - 

                                                      
1 Peyğəmbərin  sağ böyrü üstdə uzanmasının Vitrdən sonra olması səhih deyil. Səhih olan isə 

onun bu şəkildə Sübh namazının sünnəsindən sonra uzanmasıdır. 
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1727. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Sələmə  demişdir: “Allah Elçisi  Vitr 

namazını on üç rükət qılardı. Yaşlanıb zəiflədikdə isə doqquz rükət 

qılmağa başladı”. 

 

 -  

46-ci fəsil: Vitr namazında olan qiraət 

 

 - 

1728. ...Əbu Micləz  rəvayət edir ki, Əbu Musa Məkkə ilə Mədinə 

arasında idi. O, İşanı iki rükət qıldı. Sonra qalxıb bir rükət Vitr namazını 

qıldı. Bu namazda “ən-Nisa” surəsindən yüz ayə oxudu. Sonra dedi: “Mən 

(oxunuşu) qısaltmadım. Allah Elçisi ayaqlarını hara qoymuşdusa, mən də 

ora qoydum və Allah Elçisinin  namazda oxuduğunu oxudum”. 

 

 -  

47-ci fəsil: Vitr namazında qiraətin başqa bir növü 

 

 - 

1729. ...Rəvayət edilir ki, Ubey ibn Kəb  demişdir: “Allah Elçisi  Vitr 

namazında “əl-Ə'lə”, “əl-Kəfirun” və “əl-İxlas” surələrini oxuyardı”. 

(Namazı bitirərək) salam verdikdə isə üç dəfə: “Subhə:nəl-Məlikil-Qud-

du:s!1” deyərdi”. 

 

 - 

                                                      
1 Tərcüməsi: Müqəddəs Hökmdar pak və nöqsansızdır! 
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1730. ...Rəvayət edilir ki, Ubey ibn Kəb  demişdir: “Allah Elçisi  Vitr 

namazında “əl-Ə'lə”, “əl-Kəfirun” və “əl-İxlas” surələrini oxuyardı”. 

 

 - 

 

1731. ...Abdur-Rahmən ibn Əbzə atasından  rəvayət edir ki, Allah Elçisi 

 Vitr namazında “əl-Ə'lə”, “əl-Kəfirun” və “əl-İxlas” surələrini oxuyardı. 

 

 -  

48-ci fəsil: Şöbənin hədisində olan ixtilaf haqda 

 

 - 

 

1732. ... Abdur-Rahmən ibn Əbzə atasından  rəvayət edir ki, Allah Elçisi 

 Vitr namazında “əl-Ə'lə”, “əl-Kəfirun” və “əl-İxlas” surələrini oxuyar, 

salam verib namazı bitirdikdə, üç dəfə: “Subhə:nəl-Məlikil-Quddu:s!1” de-

yər, üçüncü dəfə dedikdə isə səsini uzadardı. 

 

 - 

 

1733 ...Abdur-Rahmən  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Vitr namazının 

qiraətində “əl-Ə'lə”, “əl-Kəfirun” və “əl-İxlas” surələrini oxuyardı. Salam 

verib namazı bitirdikdə: “Subhə:nəl-Məlikil-Quddu:s!” deyər, üçüncü dəfə 

dedikdə isə səsini uzadardı. 

                                                      
1 Tərcüməsi: Müqəddəs Hökmdar pak və nöqsansızdır! 
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 - 

 

1734. ...Səid ibn Abdur-Rahmən ibn Əbzə atasından  rəvayət edir ki, 

Allah Elçisi  Vitr namazında “əl-Ə'lə”, “əl-Kəfirun” və “əl-İxlas” surə-

lərini oxuyardı. Salam verib namazı bitirdikdə, üç dəfə “Subhə:nəl-Məlikil-

Quddu:s!” deyər, üçüncü dəfədə isə səsini uzadardı. 

 

 - 

 

1735. ...Abdur-Rahmən ibn Əbzə atasının  belə dediyini rəvayət etmişdir: 

“Allah Elçisi  Vitr namazında “əl-Ə'lə, “əl-Kəfirun” və “əl-İxlas” 

surələrini oxuyardı”. 

 

 - 

 

1736. ... Abdur-Rahmən ibn Əbzə atasının  belə dediyini rəvayət 

etmişdir: “Allah Elçisi  Vitr namazında “əl-Ə'lə”, “əl-Kəfirun” və “əl-

İxlas” surələrini oxuyardı. Namazı bitirdikdə isə üç dəfə: “Subhə:nəl-

Məlikil-Quddu:s!”- deyərdi”. 

 

 -  

49-cı fəsil: Malik ibn Miğvəlin hədisində olan ixtilaf haqda 

 

 - 

 

1737. ...İbn Əbzə atasının  belə dediyini rəvayət etmişdir: “Allah Elçisi  

Vitr namazında “əl-Ə'lə”, “əl-Kəfirun” və “əl-İxlas” surələrini oxuyardı”. 
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 - 

 

1738. ...Eyni hədisdir. 

 

 - 

 

1739. ...Abdur-Rahmən ibn Əbzə atasından  rəvayət edir ki, Allah Elçisi 

 Vitr namazında “əl-Ə'lə”, “əl-Kəfirun” və “əl-İxlas” surələrini oxuyardı. 

 

 -  

50-ci fəsil: Şöbənin Qatədən rəvayət etdiyi hədisdə olan ixtilaf haqda 

 

 - 

 

1740. ...Səid ibn Abdur-Rahmən ibn Əbzə atasından  rəvayət edir ki, 

Allah Elçisi  Vitr namazında “əl-Ə'lə”, “əl-Kəfirun” və “əl-İxlas” surə-

lərini oxuyardı. Namazı bitirdikdə üç dəfə “Subhə:nəl-Məlikil-Quddu:s!1” 

deyərdi. 

 

 - 

 

1741. ...Abdur-Rahmən ibn Əbzə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Vitr 

namazında “əl-Ə'lə”, “əl-Kəfirun” və “əl-İxlas” surələrini oxuyardı. Nama-

zı bitirdikdə üç dəfə “Subhə:nəl-Məlikil-Quddu:s!” deyər, üçüncü dəfədə 

isə səsini uzadardı. 

 

                                                      
1 Tərcüməsi: Müqəddəs Hökmdar pak və nöqsansızdır! 
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 - 

 

1742. ...Abdur-Rahmən ibn Əbzə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Vitr 

namazında “əl-Ə'lə” surəsini oxuyardı. 

 

 - 

 

 

 

1743. ...İmran ibn Husayn  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  Vitr namazında 

“əl-Ə'lə” surəsini oxuyurdu. 

 

 - 

 

1744. ...Rəvayət edilir ki, İmran ibn Husayn  demişdir: “Allah Elçisi  

Zöhr namazını qıldıqda, bir kişi də arxada “əl-Ə'lə” surəsini oxudu. 

Peyğəmbər  namazı bitirdikdən sonra dedi: “əl-Ə'lə” surəsini kim 

oxudu?” Həmin kişi: “Mən!”- dedi. Peyğəmbər  dedi: “Mən artıq bildim 

ki, sizdən bəziləriniz məni çaşdırır”. 

 

 -  

51-cı fəsil: Vitr namazında dua 

 

 - 

1745. ...Rəvayət edilir ki, Həsən  demişdir: “Allah Elçisi  mənə Vitr 

namazında qunut tutaraq bunları deməyi öyrətdi: “Allahım! Hidayət 

verdiyin kimsələr arasında mənə də hidayət ver! Salamatlıq bəxş etdiyin 
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kimsələr arasında mənə də salamatlıq bəxş et! Dost qəbul etdiyin kimsələr 

arasında məni də dost qəbul et! Mənə verdiklərini bərəkətli et! Qərar 

verdiyin şeylərin şərindən məni qoru! (Hər şeyə) Sən qərar verirsən, Sənin 

üçün isə qərar verilməz! Sənin dost qəbul etdiyin kimsə zəlil olmaz! Ey 

Rəbbimiz, Sən xeyirxahsan və ucasan!”1 
 

 - 

 

1746. ...Rəvayət edilir ki, Həsən ibn Əli  demişdir: “Allah Elçisi  mənə 

Vitr namazında hansı kəlmələri deməyi öyrədərək dedi: “De: “Allahım! 

Hidayət verdiyin kimsələr arasında mənə də hidayət ver! Mənə verdik-

lərini bərəkətli et! Dost qəbul etdiyin kimsələr arasında məni də dost qəbul 

et! Qərar verdiyin şeylərin şərindən məni qoru! (Hər şeyə) Sən qərar verir-

sən, Sənin üçün isə qərar verilməz! Sənin dost qəbul etdiyin kimsə zəlil 

olmaz! Ey Rəbbimiz, Sən xeyirxahsan və ucasan! Peyğəmbərin Muhəm-

mədə salavatın olsun!2”3 
 

 - 

1747. ...Əli ibn Əbu Talib  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  Vitr namazının 

axırında belə deyərdi: “Allahım, Sənin qəzəbindən razılığına, cəzandan 

əfvinə sığınıram! Səndən Sənə pənah aparıram! Mən Səni (layiqincə) tərif 

edə bilmərəm. Sən Özün Özünü tərif etdiyin kimisən!”4 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:humməhdini: fi:mən hədeyt, va a:fini: fi:mən a:feyt, va təvalləni: fi:mən 

təvalleyt, va bə:rik li: fi:mə: ə'teyt va qini: şərra mə: qadeyt, innəkə təqdi: va lə yuqda: aleyk, 

innəhu lə: yəzillu mən va:leyt, təbə:raktə Rabbənə: va təa:leyt! 
2 Transkripsiyası: Alla:humməhdini: fi:mən hədeyt, va bə:rik li: fi:mə: ə'teyt, va təvalləni: fi:mən 

təvalleyt, va qini: şərra mə: qadeyt, fəinnəkə təqdi: va lə: yuqda: aleyk, va innəhu lə: yəzillu 

mən va:leyt, təbə:raktə Rabbənə: va təa:leyt, va sallalla:hu alən-nəbiyyi Muhəmməd! 
3 Hədis zəifdir. 
4 Transkripsiyası: Alla:hummə, inni: əu:zu birida:kə min səxatik, va bimua:fə:tikə min uqu:bə-

tik, va əu:zu bikə mink, lə: uhsi: sənə:ən aleyk, əntə kəmə: əsneytə alə: nəfsik! 
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 -  

52-ci fəsil: Vitr namazında dua etdikdə, əlləri qaldırmağı tərk etmək 

 

 - 

1748. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs  demişdir: “Peyğəmbər  yalnız istisqa 

(yağış namazının duasında) əllərini qaldırardı”. Ravi Şubə dedi: “Mən 

Sabitə dedim: “Sən bunu Ənəsdən eşitdin?” O dedi: “Subhə:n-Allah!” Mən 

dedim: “Sən eşitmisən?” O dedi: “Subhə:n-Allah!”1 

 

 -  

53-cü fəsil: Vitr namazının səcdəsində nə qədər dayanmaq lazımdır? 

 

 - 

1749. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  İşa namazını 

qıldıqdan sonra gecə vaxtı Sübhə qədər olan vaxtda Sübh namazının iki 

rükət sünnəsindən başqa on bir rükət namaz qılardı. Səcdədə isə sizdən 

birinizin əlli ayə oxuyacağı qədər qalardı”. 

 

 -  

54-cü fəsil: Vitr namazını bitirdikdən sonra təsbih etmək və Sufyanın 

hədisində olan ixtilaf haqda 

 

 - 

 

1750. ...Səid ibn Abdur-Rahmən ibn Əbzə atasından  rəvayət edir ki, 

Peyğəmbər  Vitr namazında “əl-Ə'lə”, “əl-Kəfirun” və “əl-İxlas” surə-

                                                      
1 Şubənin sözləri səhih deyil. 
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lərini oxuyardı. Namazda salam verdikdən sonra isə üç dəfə: “Subhə:nəl-

Məlikil-Quddu:s!1”- deyər və səsini ucaldardı. 

 

 - 

 

1751. ...Səid ibn Abdur-Rahmən ibn Əbzə atasının  belə dediyini rəvayət 

etmişdir: “Allah Elçisi  Vitr namazında “əl-Ə'lə”, “əl-Kəfirun” və “əl-

İxlas” surələrini oxuyardı. Namazda salam verdikdən sonra isə üç dəfə: 

“Subhə:nəl-Məlikil-Quddu:s!”- deyər və səsini ucaldardı”. 

 

 - 

 

 

1752. ...Səid ibn Abdur-Rahmən ibn Əbzə atasının  belə dediyini rəvayət 

etmişdir: “Allah Elçisi  Vitr namazında “əl-Ə'lə”, “əl-Kəfirun” və “əl-

İxlas” surələrini oxuyardı. Namazı bitirib qalxmaq istədikdə isə üç dəfə: 

“Subhə:nəl-Məlikil-Quddu:s!”- deyər və üçüncü dəfədə səsini ucaldar və 

ayağa qalxardı”. 

 

 - 

 

1753. ...Səid ibn Abdur-Rahmən ibn Əbzə atasının  belə dediyini rəvayət 

etmişdir: “Allah Elçisi  Vitr namazında “əl-Ə'lə”, “əl-Kəfirun” və “əl-

İxlas” surələrini oxuyardı. Namazda salam verdikdən sonra isə üç dəfə: 

                                                      
1 Tərcüməsi: Müqəddəs Hökmdar pak və nöqsansızdır! 
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“Subhə:nəl-Məlikil-Quddu:s!1”- deyər və üçüncü dəfə səsini ucaldar, sonra 

da ayağa durardı”. 

 

 - 

 

1754. ...Səid ibn Abdur-Rahmən ibn Əbzə atasından  rəvayət edir ki, 

Allah Elçisi  Vitr namazında “əl-Ə'lə”, “əl-Kəfirun” və “əl-İxlas” surələ-

rini oxuyardı. Namazı bitirdikdə: “Subhə:nəl-Məlikil-Quddu:s!”- deyərdi. 

 

 - 

 

1755. ...Eyni hədisdir.  

 

 -  

55-ci fəsil: Vitr namazı ilə Sübh namazının iki rükət sünnəsi arasında 

namaz qılmağın icazəli olması 

 

 - 

1756. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Sələmə ibn Abdur-Rahmən  Aişədən 

Allaha Elçisinin  gecə namazı haqda soruşduqda, Aişə belə dedi: “O, on 

üç rükət namaz qılardı. Bunun doqquz rükətini Vitr namazı ilə birlikdə 

ayaq üstə qılardı. İki rükət oturaraq qılar, ruku etmək istədikdə, ayağa 

durub ruku və səcdə edərdi. Bunu Vitr namazından sonra edərdi. Sübh 

namazının azanını eşitdikdə isə ayağa durub iki rükət yüngül (qısa) namaz 

qılardı”. 

 

                                                      
1 Tərcüməsi: Müqəddəs Hökmdar pak və nöqsansızdır! 
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 -  

56-cı fəsil: Sübh namazından qabaq iki rükət sünnəni daima qılmaq 

 

 - 

1757. ...Aişə  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  Zöhrdən əvvəl olan dörd 

rükəti və Sübhdən qabaq olan iki rükəti tərk etməzdi. 

 

 - 

 

1758. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  Zöhrdən əvvəl 

olan dörd rükəti və Sübhdən qabaq olan iki rükəti tərk etməzdi”. 

 

 - 

1759. ...Aişə  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Sübh 

namazının iki rükət (sünnəsi) dünya və içindəkilərindən xeyirlidir”. 

 

 -  

57-ci fəsil: Sübh namazının iki rükət sünnəsinin vaxtı 

 

 - 

1760. ...Həfsa  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Sübh namazının azanı 

verildikdə, namaza getməmişdən qabaq yüngül (qısa) iki rükət qılardı. 

 

 - 



Sunən ən-Nəsəi                             Gecə namazı və gündüz edilən əlavə ibadətlər 

279 
 

1761. ...Həfsa  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  dan yeri söküləndə (Sübh 

namazının vaxtı daxil olduqda), iki rükət (sünnə) namazını qılardı. 

 

 -  

58-ci fəsil: Sübh namazının iki rükət sünnəsindən sonra sağ böyrü üstə 

uzanmaq 

 

 - 

1762. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  müəzzin Sübh 

namazının birinci azanını bitirdikdən və Sübh vaxtı açıq-aşkar ona görün-

dükdə, ayağa durub iki rükət yüngül (qısa) namaz qılar və sağ böyrü üstə 

uzanardı”.  

 

 -  

59-cu fəsil: Gecə namazını tərk edənin məzəmmət olunması 

 

 - 

1763. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr  demişdir: “Allah Elçisi  

mənə dedi: “Sən gecə namazını əvvəllər qılıb sonra tərk edən adam kimi 

olma!” 

 

 - 

1764. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr  demişdir: “Allah Elçisi  

belə buyurdu: “Ey Abdullah, filankəs kimi olma! O, gecə namazına durar-

dı, sonra isə gecə namazını tərk etdi”. 
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 - 

60-cı fəsil: Sübh namazının iki rükət sünnəsinin vaxtı və Nafinin bu barədə 

olan ixtilafı haqda 

 

 - 

1765. ...Həfsa  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  Sübh namazının iki rükət 

sünnəsini yüngül (qısa) qılardı. 

 

 - 

 

1766. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər  demişdir: “Həfsa mənə danışdı ki, 

Allah Elçisi  Sübh namazının azanı və iqaməsi arasında yüngül (qısa) iki 

rükət qılardı”.  

 

 - 

1767. ...Rəvayət edilir ki, Həfsa  demişdir: “Allah Elçisi  (Sübh) azanı 

ilə namaz arasında yüngül (qısa) iki rükət qılardı”.  

 

 - 

1768. ...Həfsa  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  azan ilə iqamə arasında 

Sübh namazının yüngül (qısa) iki rükət sünnəsini qılardı.  

 

 - 
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1769. ...Həfsa  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Sübh namazının azanı ilə 

iqaməsi arasında iki rükət yüngül (qısa) namaz qılardı.  

 

 - 

1770. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər  demişdir: “Həfsa mənə belə dedi: 

“Allah Elçisi  Sübh namazından qabaq iki rükət namaz qılardı”.  

 

 - 

1771. ...İbn Ömər  rəvayət edir ki, Həfsa mənə belə dedi: “Allah Elçisi  

Sübh namazının azanı verildikdə, Sübh namazından qabaq iki rükət 

namaz qılardı”.  

 

 - 

1772. ...İbn Ömər  rəvayət edir ki, möminlərin anası Həfsa mənə belə 

dedi: “Müəzzin azanı bitirdikdən sonra Allah Elçisi  iki rükət yüngül 

(qısa) namaz qılardı”.  

 

 - 

 

1773. ...Möminlərin anası Həfsa  rəvayət edir ki, müəzzin azanı 

bitirdikdə və Sübh namazı başladıqda, iqamə verilməmişdən qabaq Allah 

Elçisi  iki rükət yüngül (qısa) namaz qılardı”. 

 

 - 
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1774. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah  demişdir: “Bacım Həfsa rəvayət edir 

ki, Allah Elçisi  Sübh namazından qabaq iki rükət yüngül (qısa) namaz 

qılardı”. 

 

 - 

 

1775. ...Həfsa  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  dan yeri söküləndə, iki 

rükət namaz qılardı. 

 

 - 

 

1776. ...Rəvayət edilir ki, Həfsa  demişdir: “Allah Elçisi  dan yeri 

söküləndə, yalnız iki rükət yüngül (qısa) namaz qılardı”. 

 

 - 

 

1777. ...Həfsa  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Sübh namazına azan 

verildikdə, namazdan qabaq iki rükət yüngül (qısa) namaz qılardı. 

 

 - 

 

1778. ...Həfsa  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Sübh namazından qabaq 

və dan yeri söküləndə,  iki rükət namaz qılardı. 

 

 - 

 

1779. ...Həfsa  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  dan yeri söküləndə, iki 

rükət namaz qılardı. 

 



Sunən ən-Nəsəi                             Gecə namazı və gündüz edilən əlavə ibadətlər 

283 
 

 - 

1780. ...Aişə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Sübh namazının azanı ilə 

iqaməsi arasında iki rükət yüngül (qısa) namaz qılardı. 
 

 - 

1781. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Sələmə  Aişədən Allah Elçisinin  gecə 

namazı haqda soruşduqda, Aişə dedi: “Peyğəmbər  on üç rükət namaz 

qılardı. (Bunlar) səkkiz rükət, sonra Vitr namazı, sonra da oturduğu halda 

qıldığı iki rükət idi. (Oturaraq qıldığı namazda) ruku etmək istədikdə, 

qalxıb ruku edərdi. Sonra Sübh namazının azanı və iqaməsi arasında iki 

rükət namaz qılardı”. 
 

 - 

 

1782. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Peyğəmbər  Sübh 

namazının azanını eşitdikdə, iki rükət namaz (Sübhün sünnəsini) qılardı”. 
 

 - 

1783. ...Səib ibn Yəzid  rəvayət edir ki, Allah Elçisinin yanında Şureyh əl-

Hədrami xatırlandıqda, Allah Elçisi  belə buyurdu: “O, gecələr namaz-

larda Quran oxuyardı”. 
 

 -  

61-cı fəsil: Gecə namazına yatıb qalan 
 

 - 
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1784. ...Aişə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Gecə 

namazını daim qılan, lakin bu namaza (hərdən) yatıb qalan elə bir adam 

yoxdur ki, Allah ona savab yazmasın. Yuxusu isə ona sədəqə olar”. 

 

 -  

62-ci fəsil: Rida adlı kişi 

 

 - 

1785. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  belə buyurdu: 

“Kim daim gecə namazını qılar, lakin (hərdən) namaza yatıb qalarsa, bu, 

sanki Allahın  ona verdiyi sədəqə olar. Namazın da savabı ona yazılar”. 

 

 - 

 

1786. ...Eyni hədisdir. 

 

 -  

63-cü fəsil: Gecə namazı üçün oyanmaq niyyəti ilə yatağına uzanaraq yatıb 

qalan 

 

 - 

1787. ...Əbud-Dərdə  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Kim 

gecə namazını qılmaq niyyəti ilə yatağına uzanar, lakin yuxusu 

oyanmasına mane olarsa, ona niyyət etdiyinin savabı yazılar. Yatması isə 

Rəbbi  tərəfindən ona bir sədəqə olar”. 
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 - 

1788. ...Eyni hədisdir. 

 

 -  

64-cü fəsil: Gecə namazına yatıb qalan və ya gecə namazını ağrı səbəbi ilə 

qılmayan, bu namazı neçə rükət qılmalıdır? 

 

 - 

1789. ...Aişə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  gecə namazını yuxu və ya 

ağrı səbəbi ilə qılmazdısa, gündüz on iki rükət namaz qılardı. 

 

 -  

65-ci fəsil: Gecə namazındakı qismətindən olan hissəni yatıb qalan bunu nə 

vaxt qılmalıdır? 

 

 - 

1790. ...Rəvayət edilir ki, Ömər ibn əl-Xattab  demişdir: “Allah Elçisi  

belə buyurdu: “Kim gecə namazındakı (oxuduğu Quranın bir hissəsindən 

olan) qismətindən yatıb qalar və onu Sübh namazı ilə Zöhr namazı arasın-

da oxuyarsa (qılarsa), ona gecə oxumuş (qılmış) kimi savab yazılar”. 

 

 - 

 

1791. ...Rəvayət edilir ki, Ömər ibn əl-Xattab  demişdir: “Allah Elçisi  

belə buyurdu: “Kim gecə namazındakı (oxuduğu Quranın bir hissəsindən 
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olan) qismətindən yatıb qalar və onu Sübh namazı ilə Zöhr namazı ara-

sında oxuyarsa (qılarsa), ona gecə oxumuş (qılmış) kimi savab yazılar”. 

 

 - 

 

1792. ...Rəvayət edilir ki, Ömər ibn əl-Xattab  demişdir: “Kim gecədən 

(oxuduğu Quranın bir hissəsini) ötürərsə və onu günəş çıxandan Zöhr 

namazına kimi olan müddətdə qılarsa, sanki heç bir şey itirməmiş və 

gecədən olan payına müvəffəq olmuş kimi olar”. 

 

 - 

 

1793. ...Rəvayət edilir ki, Humeyd ibn Abdur-Rahmən  demişdir: “Kim 

gecədən olan payını (oxuduğu Quranın bir hissəsini) ötürərsə, onu Zöhr-

dən qabaq qılsın. Həqiqətən, bu, gecə namazına bərabər olacaq”. 

 

 - 

66-cı fəsil: Gün ərzində fərz namazlarından əlavə on iki rükət namaz 

qılanın savabı 

 

 - 

1794. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  belə buyurdu: 

“Kim gün ərzində əzmkarlıqla on iki rükət namaz qılmağa davam edərsə, 

Cənnətə daxil olar; dörd rükət Zöhrdən əvvəl, iki rükət Zöhrdən sonra, iki 

rükət Məğribdən sonra, iki rükət İşadan sonra və iki rükət də Sübh nama-

zından əvvəl”. 

 

 - 
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1795. ...Aişə  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Kim (gün 

ərzində) əzmkarlıqla on iki rükət namaz qılmağa davam edərsə, Allah  

onun üçün Cənnətdə bir ev inşa edər; dörd rükət Zöhrdən əvvəl, iki rükət 

Zöhrdən sonra, iki rükət Məğribdən sonra, iki rükət İşadan sonra və iki 

rükət də Sübh namazından əvvəl”. 
 

 - 

 

1796. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Həbibə bint Əbu Sufyan  demişdir: 

“Mən Allah Elçisinin  belə buyurduğunu eşitdim: “Kim gün ərzində fərz 

namazlarından başqa on iki rükət namaz qılarsa, Allah onun üçün 

Cənnətdə bir ev inşa edər”. 
 

 - 

 

1797. ...Rəvayət edilir ki, İbn Cureyc  demişdir: “Mən Ətaya dedim: 

“Mənə çatıb ki, sən Cümədən qabaq on iki rükət namaz qılırsan. Bu barədə 

sənə nə gəlib çatıb (dəlilin nədir)?” O dedi: “Mənə gəlib çatıb ki, Ummu 

Həbibə Anbəsə ibn Əbu Sufyana demişdir: “Peyğəmbər  belə buyurdu: 

“Kim gün ərzində fərz namazlarından başqa on iki rükət namaz qılarsa, 

Allah  onun üçün Cənnətdə bir ev inşa edər”. 
 

 - 

 

 

1798. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Həbibə  demişdir: “Mən Allah 

Elçisinin  belə buyurduğunu eşitdim: “Kim gün ərzində on iki rükət 

namaz qılarsa, Allah  onun üçün Cənnətdə bir ev inşa edər”. 
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 - 

 

1799. ...Rəvayət edilir ki, Yə'lə ibn Umeyyə  demişdir: “Mən Taifə 

Anbəsə ibn Əbu Sufyanın yanına getdim. O, ölüm ayağında idim. Onun 

çox narahat olduğunu gördüm və dedim: “Həqiqətən, sən xeyir 

üzərindəsən”. O dedi: “Bacım Ummu Həbibə mənə Allah Elçisinin  belə 

buyurduğunu demişdi: “Kim gündüz və gecədə on iki rükət namaz 

qılarsa, Allah  onun üçün Cənnətdə bir ev inşa edər”. 

 

 - 

 

1800. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Həbibə bint Əbu Sufyan  demişdir: 

“Kim Zöhrdən qabaq on iki rükət namaz qılarsa, Allah onun üçün 

Cənnətdə bir ev inşa edər”. 

 

 - 

 

1801. ...Ummu Həbibə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: 

“Kim (gün ərzində) on iki rükət namaz qılarsa, Allah onun üçün Cənnətdə 

bir ev inşa edər; dörd rükət Zöhrdən əvvəl, iki rükət Zöhrdən sonra, iki 

rükət Əsrdən əvvəl, iki rükət Məğribdən sonra və iki rükət də Sübh nama-

zından əvvəl”.1 

 

 - 

                                                      
1 Hədisin isnadı zəifdir. 
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1802. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Həbibə  demişdir: “Allah Elçisi  

buyurdu: “Kim (gün ərzində) on iki rükət namaz qılarsa, Allah onun üçün 

Cənnətdə bir ev inşa edər. Dörd rükət Zöhrdən əvvəl, iki rükət Zöhrdən 

sonra, iki rükət Əsrdən əvvəl, iki rükət Məğribdən sonra və iki rükət də 

Sübh namazından əvvəl”.1 

 

 - 

 

1803. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Həbibə  demişdir: “Kim gün ərzində 

fərz namazlarından başqa on iki rükət namaz qılarsa, onun üçün Cənnətdə 

bir ev inşa edilər; dörd rükət Zöhrdən əvvəl, iki rükət Zöhrdən sonra, iki 

rükət Əsrdən əvvəl, iki rükət Məğribdən sonra və iki rükət də Sübh nama-

zından əvvəl”.2 

 

 -  

67-ci fəsil: İsmail ibn Xalidin ixtilafı 

 

 - 

1804. ...Ummu Həbibə  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: 

“Kim gün ərzində on iki rükət namaz qılarsa, onun üçün Cənnətdə bir ev 

inşa edilər”. 

 

 - 

 

                                                      
1 Hədisin isnadı zəifdir. 
2 Hədisin isnadı zəifdir. 
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1805. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Həbibə  demişdir: “Kim gün ərzində 

fərz namazlarından əlavə on iki rükət namaz qılarsa, onun üçün Cənnətdə 

bir ev tikilər”. 

 

 - 

 

1806. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Həbibə  demişdir: “Kim gündüz və 

gecə fərz namazlarından əlavə on iki rükət namaz qılarsa, Allah  onun 

üçün Cənnətdə bir ev inşa edər”. 

 

 - 

 

1807. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Həbibə  demişdir: “Kim gün ərzində 

on iki rükət namaz qılarsa, onun üçün Cənnətdə bir ev inşa edilər”. 

 

 - 

 

1808. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Həbibə  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Kim gün ərzində fərz namazlardan əlavə on iki rükət namaz 

qılarsa, Allah onun üçün Cənnətdə ev inşa edər və ya onun üçün Cənnətdə 

ev tikilər”. 

 

 - 

 

1809. ...Ummu Həbibə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: 

“Kim gündüz və gecə on iki rükət namaz qılarsa, Allah onun üçün 

Cənnətdə ev inşa edər”. 

 

 - 
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1810. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Həbibə  demişdir: “Kim gün ərzində 

on iki rükət namaz qılarsa, onun üçün Cənnətdə ev tikilər”. 

 

 - 

 

 

1811. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Kim 

gün ərzində fərz namazlarından əlavə on iki rükət namaz qılarsa, Allah 

onun üçün Cənnətdə ev inşa edər”. 

 

 - 

 

1812. ...Rəvayət edilir ki, Həssən ibn Atiyyə  demişdir: “Anbəsənin halı 

pisləşdikdə və ağrıdan qıvrıldıqda, dedi: “O ki qaldı mənə, mən 

Peyğəmbərin  zövcəsi Ummu Həbibənin belə dediyini eşitmişəm: 

“Peyğəmbər  belə buyurdu: “Kim Zöhr namazından qabaq dörd və sonra 

dörd rükət namaz qılarsa, Allah  Cəhənnəmi ona haram edər”. Mən də 

Peyğəmbərdən  eşidəndən bəri bu namazları tərk etməmişəm”. 

 

 - 

 

1813. ...Rəvayət edilir ki, Anbəsə ibn Əbu Sufyan  demişdir: “Peyğəm-

bərin  zövcəsi və bacım Ummu Həbibəyə sevimlisi Əbul-Qasim  belə 

dedi: “Hər hansı bir mömin bəndə Zöhr namazından sonra dörd rükət 

namaz qılarsa, Allahın  izni ilə Cəhənnəm odu onun üzünə əbədiyyən 

toxunmaz”. 

 

 - 
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1814. ...Ummu Həbibə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: 

“Kim Zöhr namazından qabaq dörd və sonra dörd rükət namaz qılarsa, 

Allah  Cəhənnəmi ona haram edər”. 

 

 - 

 

 

1815. ...Ummu Həbibə  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: 

“Kim Zöhr namazından qabaq dörd və sonra dörd rükət namaz qılarsa, 

Allah Cəhənnəmi ona haram edər”. 

 

 - 

 

1816. ...Rəvayət edilir ki, Muhəmməd ibn Əbu Sufyana  ölüm ayağında 

olan şiddətli əziyyət üz verdikdə, o dedi: “Bacım Ummu Həbibə bint Əbu 

Sufyan belə demişdir: “Allah Elçisi  belə buyurdu: “Kim Zöhr namazın-

dan qabaq dörd və sonra dörd rükət namazı qoruyarsa (daim qılarsa), Uca 

Allah Cəhənnəmi ona haram edər”. 

 

 - 

 

 

1817. ...Ummu Həbibə  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: 

“Kim Zöhr namazından qabaq dörd və sonra dörd rükət namaz qılarsa, 

ona Cəhənnəm odu toxunmaz”. 
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 -  

21. Cənazələr kitabı 

 

 -  

1-ci fəsil: Ölümü istəmək 

 - 

 

 

1818. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Heç 

biriniz özünə ölüm istəməsin! Əgər o, yaxşı adamdırsa, xeyir əməllərini 

çoxaltması ümid edilir. Əgər pis adamdırsa, ümid edilir ki, tövbə edib 

Allahı razı salsın”. 

 

 - 

 

1819. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Heç biriniz özünə ölüm istəməsin! Əgər o, yaxşı adamdırsa, 

ümid edilir ki, o yaşaya, xeyir əməllərini artıra və bu onun üçün daha 

xeyirli ola. Əgər pis adamdırsa, ümid edilir ki, tövbə edib Allahı razı 

salsın”. 

 

 - 

 

1820. ...Ənəs  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Heç biriniz 

dünya sıxıntılarına görə özünə ölüm diləməsin və belə desin: “Allahım, bu 

həyatda yaşamağım mənim üçün xeyirlidirsə, məni yaşat, ölümüm mənim 

üçün xeyirlidirsə, məni öldür!”1 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hummə, əhyini: mə: kə:nətil-həyə:tu xayran li: və təvaffəni: izə: kə:nətil-
vafə:tu xayran li:! 
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  - 

 

 
1821. ...Ənəs  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Heç biriniz 

dünya sıxıntılarına görə özünə ölüm diləməsin və əgər ölüm diləməkdən 

başqa yolu qalmasa, qoy desin: “Allahım, bu həyatda yaşamağım mənim 

üçün xeyirlidirsə, məni yaşat, ölümüm mənim üçün xeyirlidirsə, məni 

öldür!”1 

 

 - 

2-ci fəsil: Ölmək üçün dua etmək 

 
 - 

 

 
1822. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs  demişdir: “Allah Elçisi  belə buyurdu: 

“Ölmək üçün dua etməyin və özünüzə ölüm diləməyin! Kim dua edirsə, 

qoy belə desin: “Allahım, bu həyatda yaşamağım mənim üçün xeyirlidirsə, 

məni yaşat, ölümüm mənim üçün xeyirlidirsə, məni öldür!”2 

 
 - 

 
1823. ...Rəvayət edilir ki, Qeys  demişdir: “Xəstələndiyi zaman Xabbabın 

yanına gəlmişdim. O, qarnına yeddi dəfə dağ basmışdı. Xabbab dedi: 

“Əgər Allah Elçisi  ölüm diləməyi qadağan etməsəydi, mən özüm üçün 

ölüm istəyərdim”. 

 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hummə, əhyini: mə: kə:nətil-həyə:tu xayran li: və təvaffəni: mə: kə:nətil-
vafə:tu xayran li:! 
2 Transkripsiyası: Alla:hummə, əhyini: mə: kə:nətil-həyə:tu xayran li: və təvaffəni: izə: kə:nətil-
vafə:tu xayran li:! 
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 - 

3-cü fəsil: Ölümü çox yad etmək 

 

 - 

 

 

1824. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Ləzzətləri yox edən ölümü çox yad edin!” 

 

 - 

 

 

1825. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Sələmə  demişdir: “Mən Allah Elçisi-

nin  belə buyurduğunu eşitdim: “Xəstənin yanında olduqda xeyir dua 

edin, çünki mələklər sizin dediklərinizə “Amin” deyirlər”. Əbu Sələmə 

vəfat etdikdə mən dedim: “Ey Allahın Elçisi, necə dua edim?” O buyurdu: 

“Allahım, bizi və onu bağışla! Onun əvəzində mənə daha xeyirlisini ver!” 

Allah  da mənə Muhəmmədi  verdi”. 

 

 - 

4-cü fəsil: Ölüm ayağında olana təlqin etmək 

 

 - 

 

1826. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Səid  demişdir: “Mən Allah Elçisinin  belə 

buyurduğunu eşitmişəm: “Ölüm ayağında olanlarınıza “Lə iləhə illəllah” 

(kəlməsini deməyi) təlqin edin!” 

 

  - 
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1827. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Mən Allah Elçisinin  belə 

buyurduğunu eşitmişəm: “Ölüm ayağında olanlarınıza “Lə iləhə illəllah” 

(kəlməsini deməyi) təlqin edin!” 
 

 - 

5-ci fəsil: Möminin ölümünün əlaməti 
 

 - 

 

1828. ...Abdullah ibn Bureydə atasından  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  

belə buyurdu: “Möminin ölümü alnındakı tər ilə olur”. 
 

 - 

 

1829. ...İbn Bureydə atasının  belə dediyini rəvayət etmişdir: “Mən Allah 

Elçisinin  belə buyurduğunu eşitmişəm: “Möminin ölümü alnı tərləyərək 

olur”. 
 

 - 
 

6-cı fəsil: Ölümün dəhşəti 
 

 - 

 
 

1830. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  başı çənəm ilə 

sinəm arasında olarkən vəfat etmişdir. Buna görə mən Allah Elçisinin  

vəfatının çətinliyini gördükdən sonra, artıq heç kimin çətinliklə ölməsinə 

pis olmuram”. 
 

 - 

7-ci fəsil: Bazar ertəsi vəfat etmək 
 

 - 
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1831. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs  demişdir: “Mənim Allah Elçisinə  son 

baxışım pərdənin açılışı ilə bağlanışı zamanı qədər idi. İnsanlar Əbu 

Bəkrin arxasında namaz qılmaq üçün səf tutmuşdular. (Pərdə açıldıqda) 

Əbu Bəkr Allah Elçisinin  namaza gələcəyini zənn edərək geri çəkildi. 

Peyğəmbər  isə ona yerində qalmasını işarə etdi və pərdəni endirdi. 

Peyğəmbər  həmin günün sonunda vəfat etdi. O gün bazar ertəsi idi”. 

 
 - 

8-ci fəsil: Doğulduğu yerdən başqa bir yerdə vəfat etmək 

 
 - 

 

 
1832. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr  demişdir: “Bir kişi 

Mədinədə doğulmuşdu və orada da vəfat etdi. Allah Elçisi  onun üçün 

cənazə namazını qıldı, sonra da dedi: “Kaş bu adam doğulduğu yerdən 

başqa bir yerdə vəfat edərdi”. Səhabələr dedilər: “Nəyə görə, ey Allahın 

Elçisi?!” Allah Elçisi  buyurdu: “Həqiqətən, adam doğulduğu yerdən 

başqa bir yerdə vəfat edərsə, ona Cənnətdə doğulduğu yer ilə vəfat etdiyi 

yer arasındakı məsafə qədər yer verilir”. 

 
 - 

9-ci fəsil: Möminin ruhu bədənindən çıxdıqda ona verilən kəramət 

 
 - 
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1833. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurmuşdur: 

“Möminə ölüm anı gəldikdə, rəhmət mələkləri ağ ipək libaslarda gəlib 

(möminə) deyirlər: “Sən Rəbbindən razı, O da səndən razı olaraq, sənə 

qarşı qəzəbli olmayan Rəbbinin rəhməti ilə çıx!” Möminin ruhu 

bədənindən ən gözəl müşk qoxusu kimi çıxır. Sonra mələklər bu ruhu bir-

birinə ötürərək səmanın qapısına gətirib deyirlər: “Sizinlə yerdən gələn bu 

gözəl qoxu nədir?” Sonra onu digər möminlərin ruhlarının yanına 

gətirirlər. Möminlərin ruhları gətirilən möminin ruhuna, birinizin itirdiyini 

tapdıqda sevindiyindən daha çox sevinir və ondan soruşurlar: “Filankəs 

necədir? Filankəs necədir?” Digərləri deyirlər: “Onu dinc qoyun! O, 

kədərli dünyadan gəlib”. Yeni gələn ruh deyir: “Həmin adam sizin 

yanınıza gəlməyibmi?” Ona deyirlər: “(Yəqin) onu anası Haviyəyə 

(Cəhənnəmə) aparıblar”. Kafirin ölüm anında əzab mələkləri özləri ilə cod 

parça gətirib deyirlər: “Allah  sənə qarşı qəzəbləndiyi halda çıx!” Kafirin 

ruhu da ən pis qoxu kimi çıxır. Mələklər onu yerin qapılarına gətirib: “Bu, 

necə də pis qoxudur”- deyib kafirlərin ruhlarının yanına aparırlar”. 

 

 - 

10-cu fəsil: Allahla qarşılaşmağı sevmək 

 

 - 

 

 

1834. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Kim Allahla qarşılaşmaq istəsə, Allah da onunla qarşılaşmaq 

istəyər. Kim də Allahla qarşılaşmaq istəməsə, Allah da onunla qarşılaşmaq 

istəməz”. Şureyh deyir: “Mən Aişənin yanına gəlib ona dedim: “Ey 

möminlərin anası! Mən Əbu Hureyranın Allah Elçisindən  rəvayət etdiyi 

bir hədis eşitdim. Əgər onun söylədiyi kimidirsə, biz məhv olduq”. Aişə 

dedi: “O nədir?” (Mən dedim:) Allah Elçisi  belə buyurmuşdur: “Kim 

Allahla qarşılaşmaq istəsə, Allah da onunla qarşılaşmaq istəyər. Kim də 
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Allahla qarşılaşmaq istəməsə, Allah da onunla qarşılaşmaq istəməz”. 

Amma bizim içimizdə ölümdən xoşlanan adam varmı?!” Aişə dedi: 

“Məsələ sənin anladığın kimi deyil. Allah Elçisi  belə demək istəmişdir: 

“İş orasındadır ki, ölüm yetişdiyi zaman göz bir yerə dikilib baxdıqda, sinə 

enib-qalxmağa başladıqda və o anın dəhşətindən dərilər tikan-tikan olduq-

da kim Allahla qarşılaşmaq istəsə, Allah da onunla qarşılaşmaq istəyər, 

kim də Allahla qarşılaşmaq istəməsə, Allah da onunla qarşılaşmaq 

istəməz”. 

 

 - 

 

1835. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Uca Allah buyurdu: “Qulum Mənimlə qarşılaşmaq istəyərsə, 

Mən də onunla qarşılaşmaq istəyərəm. Əgər o, Mənimlə qarşılaşmaq 

istəməzsə, Mən də onunla qarşılaşmaq istəmərəm”. 

 

 - 

 

1836. ...Ubadə  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Kim Allahla 

qarşılaşmaq istəsə, Allah da onunla qarşılaşmaq istəyər. Kim də Allahla 

qarşılaşmaq istəməsə, Allah da onunla qarşılaşmaq istəməz”. 

  

 - 

 

1837. ...Rəvayət edilir ki, Ubadə ibn əs-Samit  demişdir: “Allah Elçisi  

belə buyurdu: “Kim Allahla qarşılaşmaq istəsə, Allah da onunla 

qarşılaşmaq istəyər. Kim də Allahla qarşılaşmaq istəməsə, Allah da onunla 

qarşılaşmaq istəməz”. 

 

 - 
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1838. ...Aişə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Kim Allahla 

qarşılaşmaq istəsə, Allah da onunla qarşılaşmaq istəyər. Kim də Allahla 

qarşılaşmaq istəməsə, Allah da onunla qarşılaşmaq istəməz”. Amrın 

hədisində bu əlavə var: “Ona deyildi: “Ey Allahın Elçisi, Allahla 

qarşılaşmağı istəməmək, ölümü istəməməkdir. Heç birimiz də ölümü 

istəmirik”. Allah Elçisi  dedi: “Bu, ölüm anında olan haldır. Kim ölüm 

anında Allahın rəhməti və bağışlanması ilə müjdələnərsə, Allahla qar-

şılaşmaq istəyər, Allah da onunla qarşılaşmaq istəyər. Kim də Allahın 

əzabı ilə müjdələnərsə, Allahla qarşılaşmaq istəməz, Allah da onunla 

qarşılaşmaq istəməz”. 

 

 - 

11-ci fəsil: Ölən adamı öpmək 

 

 - 

 

1839. ...Aişə  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  vəfat etdikdə, Əbu Bəkr onu 

iki gözünün arasından (alnından) öpmüşdü. 

 

 - 

 

1840. ...İbn Abbas və Aişədən  rəvayət edirlər ki, Peyğəmbər  vəfat 

etdikdə, Əbu Bəkr onu öpmüşdü. 

 

 - 

 

 

1841. ...Aişə  rəvayət edir ki, Əbu Bəkr yerləşdiyi məskənindən gəldi, 

məscidə daxil oldu və insanlarla danışmadı. Aişənin yanına gəldi. Allah 
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Elçisinin  üzü xətli ədyal ilə örtülmüşdü. Əbu Bəkr ədyalı onun üzündən 

götürdü və üzünü öpərək ağladı. Sonra dedi: “Atam-anam sənə fəda 

olsun! Allaha and olsun ki, Allah ölümü sənə iki dəfə daddırmaz. Allahın 

sənə yazdığı ölümə gəldikdə isə, artıq, sən vəfat etdin”. 

 

 - 

12-ci fəsil: Ölən adamın üzərini örtmək 

 

 - 

 

1842. ...Rəvayət edilir ki, Cabir  demişdir: “Uhud döyüşündə şəhid olan 

atamı gətirmişdilər. (Onun cəsədi qulaqları və gözü kəsilərək) əcaib hala 

salınmışdı. Onun meyiti Allah Elçisinin  önünə qoyulmuşdu və üzəri bir 

örtüklə örtülmüşdü. Örtüyü üzərindən götürmək istədim, camaat mənə 

mane oldu, lakin Peyğəmbər  örtüyün götürülməsini əmr etdi. Örtük 

götürüldükdə, Allah Elçisi  ağlayan bir qadının səsini eşitdi və dedi: “Bu 

(ağlayan) kimdir?” Səhabələr dedilər: “Bu, Amrın ya qızı, ya da bacısıdır”. 

Peyğəmbər  buyurdu: “Ağlama! Niyə ağlayırsan?! (Onun cəsədi) qaldırı-

lana qədər mələklər onu qanadları ilə kölgələndirirlər”. 

 

 - 

13-cü fəsil: Ölən adam üçün ağlamaq 

 

 - 

 

1843. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Allah Elçisi  ölüm 

ayağında olan kiçik qızı qucağına götürdü, bağrına basdı və əlini onun 
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üzərinə qoydu, uşaq da həmin anda Allah Elçisinin  qarşısında vəfat etdi. 

Bu zaman Ummu Əymən ağlamağa başladı. Allah Elçisi  ona dedi: “Ey 

Ummu Əymən, Allah Elçisi yanında ola-ola niyə ağlayırsan?”  Ummu 

Əymən dedi: “Allah Elçisi  ağladığı halda mən niyə ağlamayım?” Allah 

Elçisi  dedi: “Mən ağlamıram, sadəcə bu rəhm hissidir”. Sonra Allah 

Elçisi  dedi: “Mömin bütün hallarda xeyir içindədir. Bədənindən ruhu 

çiyinləri arasından çıxar, o isə Allaha  həmd edər”. 

 

 - 

 

1844. ...Ənəs  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  vəfat etdikdə, Fatimə ağladı 

və belə dedi: “Ey Rəbbindən aldığı əmrlə Ona yaxınlaşan atam! Ey 

Cəbrailə ölümünü xəbər verdiyimiz atam! Yurdu Firdovs Cənnəti olan 

atam!” 

 

 - 

 

1845. ...Rəvayət edilir ki, Cabirin  atası Uhud döyüşündə öldürülmüşdü. 

O belə deyir: “Onun üzünüdəki örtüyü açıb ağlamaq istədikdə, insanlar 

mənə mane oldular. Lakin Allah Elçisi  bunu mənə qadağan etmədi. 

Bibim ağlamağa başladı. Allah Elçisi  dedi: “Onun üçün ağlama! Siz 

qaldırıb dəfn edincəyə qədər mələklər onu qanadları ilə kölgələndirirlər”. 
 

 - 

14-cü fəsil: Ölən adam üçün vay-şivənlə ağlamağın qadağan edilməsi 

 

 - 
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1846. ...Cabir ibn Atik  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  Abdullah ibn Sabiti 

ziyarət etməyə gəldi. O, ölmək üzrə idi. Peyğəmbər onu çağırdı, lakin 

cavab verməyincə, istirca etdi1 və buyurdu: “Əbur-Rabinin ölümünə görə 

Allaha boyun əydik”. Qadınlar yüksək səslə ağlamağa başladılar. İbn Atik 

onları sakitləşdirməyə çalışdı. Allah Elçisi  dedi: “Onlarla işin olmasın! 

Vacib olana qədər ağlasınlar!” Oradakılar dedilər: “Vacib olan nədir, ey 

Allahın Elçisi?” O dedi: “Ölüm”. Abdullah ibn Sabitin qızı dedi: “Həqiqə-

tən, mən sənin şəhidlərdən olmağına ümid edirəm, çünki sən, şəhidlik 

üçün hər şeyi hazırlamışdın”. Allah Elçisi  dedi: “Allah  ona niyyətinə 

görə əcrini vermişdir. Siz nəyi şəhidlik sayırsınız?” Orada olanlar: “Allah 

 yolunda öldürülməkdir”- dedilər. Allah Elçisi  buyurdu: “Allah 

yolunda öldürülməkdən başqa şəhidlik yeddi qisimdir; taundan ölən 

şəhiddir, qarın xəstəliyindən ölən şəhiddir, suda boğularaq ölən şəhiddir, 

dağıntı altında qalaraq ölən şəhiddir, ağ ciyər iltihabından ölən şəhiddir, 

yanaraq ölən şəhiddir, doğuş zamanı ölən qadın şəhiddir”. 

 

 - 

 

1847. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Zeyd ibn Harisə, Cəfər ibn 

Əbu Talib və Abdullah ibn Ravahanın (Muta döyüşündə) ölüm xəbərləri 

gəldikdə Allah Elçisi  oturdu. Kədərli olması üzündən hiss olunurdu, 

mən də qapının kandarından ona baxırdım. Bu vaxt bir nəfər gəlib: 

“Cəfərin qadınları (fəryad qoparıb) ağlayırlar”- dedi. Allah Elçisi  dedi: 

“Get və onlara (bu cür ağlamağı) qadağan et!” Adam getdi, sonra qayıdıb 

                                                      
1 İnnə: lillə:hi va innə: ileyhi ra:ciu:n! - Biz Allaha məxsusuq və yalnız Ona qayıdacağıq! 
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dedi: “Onlara bunu qadağan etsəm də, mənə qulaq asmadılar”. Allah 

Elçisi  dedi: “Get və onlara (bu cür ağlamağı) qadağan et!” Adam getdi, 

sonra qayıdıb dedi: “Onlara bunu qadağan etsəm də, mənə yenə qulaq 

asmadılar”. Bu dəfə Allah Elçisi  dedi: “Get və onların ağzını torpaqla 

bağla!” Aişə dedi: “Allah sənin burnunu yerə sürtsün! Vallahi, nə Allah 

Elçisini  dinc qoydun, nə də dediyini yerinə yetirdin”. 

 

 - 

 

1848. ...Ömər  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Ölən adama 

ailəsinin onun üçün (fəryad edib) ağlamasından dolayı əzab verilir”. 

 

 - 

 

1849. ...Rəvayət edilir ki, Muhəmməd ibn Sirin  demişdir: “İmran ibn 

Husaynın yanında “Ölən adama dirilərin onun üçün (fəryad edib) 

ağlamasından dolayı əzab verilir” deyildikdə o: “Bu sözü Allah Elçisi  

söyləmişdir”- dedi”. 

 

 - 

 

1850. ...Rəvayət edilir ki, Ömər  demişdir: “Allah Elçisi  belə buyurdu: 

“Ölən adama ailəsinin onun üçün (fəryad edib) ağlamasına görə əzab veri-

lir”. 
 

 - 

15-ci fəsil: Ölən adam üçün fəryad edib ağlamaq 

 

 - 

 

1851. ...Rəvayət edilir ki, Qeys ibn Asim  demişdir: “Mən ölsəm, fəryad 

edib ağlamayın, çünki Allah Elçisi  üçün fəryad edilib ağlanılmamışdır”. 
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 - 

 

1852. ...Ənəs  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  qadınlarla beyət etdikdə ölən 

adamın arxasından fəryad edərək ağlamamaq üzrə söz almışdı. Qadınlar 

dedilər: “Ey Allahın Elçisi, cahiliyyə dövründə qadınlar var idi ki, bizimlə 

birgə ağlayardılar. İndi biz onlara qoşulub toplaşaraq ağlaya bilərikmi?” 

Allah Elçisi  dedi: “İslamda bir yerə toplaşaraq ağlaşmaq yoxdur”. 

 

 - 

 

 

1853. ...Rəvayət edilir ki, Ömər  demişdir: “Mən Allah Elçisinin  belə 

buyurduğunu eşitmişəm: “Ölən adama onun üçün fəryad edərək 

ağlayanlara görə qəbrində əzab verilir”. 

 

 - 

 

1854. ...Rəvayət edilir ki, İmran ibn Husayn  demişdir: “Ölən adama 

ailəsinin onun üçün fəryad edərək ağlamasına görə əzab verilir”. Bir kişi 

dedi: “Bir adam Xorasanda ölsə, yaxınları da burda onun üçün fəryad 

edərək ağlasalar, ona yenə əzab verilirmi?” İmran dedi: “Allah Elçisi  

doğru söyləmişdir, sən isə yalan”.1 

 

 - 

 

1855. ...Rəvayət edilir ki, İbn Ömər  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Ölən adama ailəsinin onun üçün (fəryad edərək) ağlamasından 

dolayı əzab verilir”. Bu, Aişəyə deyildikdə o dedi: “Ravi tam deməyib. Bir 

                                                      
1 Hədisin isnadı zəifdir. 
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dəfə Allah Elçisi  bir qəbrin yanından keçəndə belə buyurdu: “Həqiqətən, 

bu qəbirdə olana yaxınlarının (fəryad edərək) ağladıqlarına görə əzab 

verilir”. Sonra da bu ayəni oxudu: “Heç bir günahkar başqasının günah 

yükünü daşımaz” (Fatir, 18)”. 

 

 - 

 

 

1856. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Ömər  demişdir: “Həqiqətən, 

ölən adama dirilərin onun üçün (fəryad edib) ağlamasından dolayı əzab 

verilir”. Aişə dedi: “Allah Əbu Abdur-Rahməni bağışlasın! O, yalan 

söyləməmiş, lakin unutmuş və ya xəta etmişdir. Bir dəfə Allah Elçisi  bir 

yəhudi toplumunun yanına gəldi, onlar da ölən qadın üçün (fəryad 

edərək) ağlayırdılar. Allah Elçisi  də dedi: “Həqiqətən, onlar bu ölən 

kimsə üçün (fəryad edərək) ağlayırlar, ona isə əzab verilir”. 

 

 - 

 

1857. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  belə buyurdu: 

“Həqiqətən, Allah  ailəsinin (fəryad edərək) bəzi ağlamalarına görə kafi-

rin əzabını artırır”. 

 

 - 
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1858. ...Rəvayət edilir ki, İbn Əbu Muleykə  demişdir: “(Osmanın qızı) 

Ummu Əbən vəfat etdikdə insanların yanında mən də var idim və 

Abdullah ibn Ömərlə İbn Abbasın arasında oturdum. Bu arada qadınlar 

(fəryad edərək) ağlamağa başladılar. İbn Ömər dedi: “Bunlar (fəryad 

edərək) ağlamaqdan çəkindirilmədilərmi? Çünki mən Allah Elçisinin  

belə buyurduğunu eşitmişəm: “Ölən adama ailəsinin onun üçün bəzi 

ağlamasından dolayı əzab verilir”. İbn Abbas dedi: “Ömər, ölən adama hər 

dəfə ağlamağa görə deyil, bir qisim ağlaşmağa görə əzab verilir. Mən 

Ömərlə birlikdə Məkkədən çıxdım. Beyda adlanan yerdə bir ağacın altında 

süvari bir dəstə gördüm. O dedi: “Bax gör, bu süvari dəstədəkilər 

kimlərdir!?” Gedib gördüm ki, Suheyb və ailəsidir. Qayıdıb dedim: “Ey 

möminlərin əmiri! Bu, Suheyb və ailəsidir”. Ömər dedi: “Suheybi bura 

çağır!” Suheybi çağırdım və birlikdə Mədinəyə gəldik. Bu arada Ömər 

yaralanmışdı. Onda Suheyb onun yanında oturub ağlamağa və belə 

deməyə başladı: “Ay qardaş, vay qardaş!” Ömər dedi: “Ey Suheyb, 

ağlama! Çünki mən Allah Elçisinin  belə dediyini eşitmişəm: “Ölən 

adama ailəsinin onun üçün bəzi ağlamasından dolayı əzab verilir”. Bu 

hadisəni Aişəyə danışdım. O dedi: “Diqqət edin! Vallahi, siz bu hədisi 

yalançılardan və yalanda ittiham edilənlərdən rəvayət etmirsiniz, lakin 

qulaq yanıla bilər. Quranda sizə şəfa verəcək bir çox ayələr var. “Heç bir 

günahkar başqasının günah yükünü daşımaz” (Fatir, 18). Lakin Allah 

Elçisi  belə buyurmuşdur: “Həqiqətən, Allah ailəsinin (fəryad edərək) 

ağlamasına görə kafirin əzabını artırır”. 

 
 - 

16-cı fəsil: Ölən adam üçün (sükunətlə) ağlamağa rüsxət verilməsi 

 
 - 

 

1859. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisinin  

ailəsindən bir nəfər vəfat etmişdi. Qadınlar bir yerə toplaşıb ağlamağa 

başladılar. Ömər də buna görə onları məzəmmət etməyə başlamışdı. Allah 
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Elçisi  buyurdu: “Burax onları, ey Ömər! Həqiqətən, gözlər yaşarır, 

qəlblər kədərlənir, hadisə isə yeni baş verib”.1 
 

 - 

17-ci fəsil: Cahiliyyə ağlaşması 
 

 - 

 

 

1860. Rəvayət edilir ki, Abdullah  demişdir: “Allah Elçisi  belə buyur-

du: “Kim ölən bir adam üçün yanaqlarını cırar, yaxasını yırtar və cahiliyyə 

adəti kimi fəryad edib bağırarsa, bizdən deyil”. 
 

 - 

18-ci fəsil: Səsi yüksəldərək ağlaşmaq 
 

 - 

 

1861. ...Rəvayət edilir ki, Safvan ibn Muhriz  demişdir: “Əbu Musanın 

huşu getmişdi, ona görə də (ətrafındakılar) ağlamağa başladılar. Əbu 

Musa ayıldıqda belə dedi: “Allah Elçisi  müsibət anında saçını-başını 

yolan, yaxasını cıran, səsini yüksəldərək ağlayandan uzaq olduğu kimi 

mən də uzağam”. 
 

 - 

19-cu fəsil: Üzə vuraraq ağlaşmaq 
 

 - 

 

1862. ...Abdullah  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Kim ölən 

bir adam üçün yanaqlarını cırar, yaxasını yırtar və cahiliyyə adəti kimi 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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fəryad edib bağırarsa, bizdən deyil”. 

 

 - 

20-ci fəsil: Saçını-başını yolmaq 

 

 - 

 

1863. ...Rəvayət edilir ki, Abdur-Rahmən ibn Yəzid və Əbu Burdə  

demişlər: “Əbu Musanın xəstəliyi ağırlaşdıqda zövcəsi fəryad edərək 

ağlamağa başladı. Onlar dedilər: “Əbu Musa oyandıqda dedi: “Allah 

Elçisinin  uzaq olduğu adamlardan mənim də uzaq olduğumu sənə 

bildirməmişdimmi?” Abdur-Rahmən ibn Yəzid və Əbu Burdə dedilər: 

“Əbu Musa zövcəsinə Allah Elçisinin  belə buyurduğunu dedi: “Mən 

saçını-başını yolan, yaxasını cıran, səsini yüksəldərək çığırandan uzağam”. 

 

 - 

21-ci fəsil: Yaxanı yırtmaq 

 

 - 

 

1864. ...Abdullah  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Müsibət 

anında əlləri ilə yanaqlarına vuran, paltarlarını cıran, cahillikdə olduğu 

kimi fəryad edib bağıran bizdən deyil”. 

 

 - 

 

1865. ...Yəzid ibn Əvs  rəvayət edir ki, bir dəfə (xəstə olduqda) Əbu 

Musa huşunu itirdi, onun uşaqlarının anası ağlamağa başladı. Əbu Musa 

özünə gəldikdə zövcəsinə dedi: “Allah Elçisinin  nə dediyini eşitməmi-

sənmi?!” Biz soruşduq: “Allah Elçisi  nə demişdi ki?” O dedi: “Müsibət 
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anında səsini yüksəldərək çığıran, saçını-başını yolan və yaxasını cıran 

bizdən deyil”. 

 

 - 

 

1866. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Musa  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Müsibət anında saçını-başını yolan, səsini yüksəldərək çığıran 

və yaxasını cıran bizdən deyil”. 

 

 - 

 

 

1867. ...Rəvayət edilir ki, əl-Qarsəi  demişdir: “Əbu Musanın xəstəliyi 

ağırlaşdıqda onun zövcəsi vay-şivən salmağa başladı. O da dedi: “Məgər 

sən Allah Elçisinin  nə dediyini bilmirsənmi?” Zövcəsi: “Əksinə, bili-

rəm”- dedi və susdu. Əbu Musanın zövcəsindən soruşdular: “Allah Elçisi 

 nə demişdi ki?” O dedi: “Həqiqətən, Allah Elçisi  müsibət anında 

saçını-başını yolana, səsini yüksəldərək çığırana və yaxasını cırana lənət 

etmişdir”. 

 

 - 

22-ci fəsil: Müsibət gəldikdə savab umaraq səbir etməyin əmr edilməsi 

 

 - 

 

1868. ...Rəvayət edilir ki, Usamə ibn Zeyd  demişdir: “Oğlunun can 

verməsinə görə Peyğəmbərin  qızı onlara gəlməsi üçün Peyğəmbərə  
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xəbər göndərdi. Peyğəmbər  qızına salam göndərərək dedi: “Həqiqətən, 

almaq da, vermək də Allaha aiddir. Allah dərgahında hər şeyin bəlli bir 

əcəli var. Səbir et və savabını um!” Qızı and verərək mütləq gəlməsi üçün 

yenidən xəbər göndərdi. Onda Peyğəmbər  qalxaraq Səd ibn Ubadə, 

Muaz ibn Cəbəl, Ubey ibn Kəb, Zeyd ibn Sabit və başqaları ilə birlikdə 

qızıgilə getdilər. Uşaq Allah Elçisinin  qucağına verildi. Uşaq can verirdi. 

Bu zaman Allah Elçisinin  gözləri doldu. Səd dedi: “Ey Allahın Elçisi, bu 

nədir?” Allah Elçisi  buyurdu: “Bu, Allahın Öz bəndələrinin qəlblərinə 

yerləşdirdiyi rəhmətdir. Həqiqətən, Allah Öz bəndələrindən rəhmli olan-

lara rəhm edər”. 
 

 - 

 

1869. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs  demişdir: “Allah Elçisi  belə buyurdu: 

“Səbir bəlanın ilk anında olandır”. 

 

 - 

 

1870. ...Müaviyə ibn Qurra atasından  rəvayət edir ki, bir nəfər uşağı ilə 

Peyğəmbərin  yanına gəlmişdi. Allah Elçisi  ona dedi: “Sən onu 

sevirsənmi?”  Həmin adam dedi: “Mənim onu sevdiyim kimi Allah da səni 

sevsin!” Bir qədər sonra uşaq vəfat etdi. Allah Elçisi  həmin adamı bir 

müddət görmədi, görəndə isə dedi: “Sən Cənnətin qapılarından birinə 

gəldikdə uşağının qapını açmaq üçün qaçaraq gəldiyini görməyin səni 

sevindirməzmi!?” 

 

 - 

23-cü fəsil: Səbir edib savabını (Allahdan) uman haqda 

 

 - 
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1871. ...Ömər ibn Səid ibn Əbu Hüseyn  rəvayət edir ki, Amr ibn Şueyb 

oğlu vəfat edən Abdullah ibn Abdur-Rahmən ibn Əbu Hüseynə başsağlığı 

üçün məktub yazmışdı. Məktubda atasının və babasının Abdullah ibn 

Amr ibn əl-Asın belə dediyini yazmışdı: “Allah Elçisi  belə buyurdu: 

“Həqiqətən, yer üzündə mömin bəndənin həddi-büluğa çatmayan övladı 

vəfat edər, o da buna səbir edib savabını Allahdan umarsa, Allah mükafat 

olaraq ona Cənnətdən başqasını verməyə razı olmaz!” 

 

 - 

24-cü fəsil: Həddi-büluğa çatmadan üç uşağı ölənin savabı haqda 

 

 - 

 

 

1872. ...Ənəs  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Kimin həddi-

büluğa çatmamış üç övladı vəfat edər və o da buna görə səbir edib sava-

bını Allahdan umarsa, Cənnətə girər”. Bir qadın ayağa qalxıb dedi: “Bəs, 

iki uşağı ölən?” Peyğəmbər  dedi: “İki uşağı ölən də belədir”. Həmin 

qadın dedi: “Kaş bir uşağı ölən haqda da soruşsaydım!” 

 

 - 

25-ci fəsil: Üç uşağı ölən haqda 

 

 - 

 

1873. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs  demişdir: “Allah Elçisi  belə buyurdu: 

“Həddi-büluğa çatmamış üç uşağı ölən elə bir müsəlman yoxdur ki, Allah 

onu uşaqlara olan mərhəmətinin lütfü sayəsində Cənnətə daxil etməsin”. 

 

 - 

 

 

1874. ...Rəvayət edilir ki, Sa'saə ibn Müaviyə  demişdir: “Mən Əbu Zərr 
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ilə qarşılaşdım və dedim: “Mənə bir hədis danış”. O dedi: “Yaxşı, Allah 

Elçisi  belə buyurmuşdu: “Həddi-büluğa çatmamış üç övladı ölən elə 

müsəlman cütlük1  yoxdur ki, Allah onları uşaqlara olan mərhəmətinin 

lütfü sayəsində bağışlamasın”. 

 

 - 

 

 

1875. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: 

“Cəhənnəm odu üç övladı ölən müsəlmana yalnız Allahın andı yerinə 

yetsin deyə toxunar”. (Məryəm, 71)”.2 

 

 - 

 

1876. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: 

“Həddi büluğa çatmamış üç övladı vəfat edən elə bir müsəlman cütlük 

yoxdur ki, Allah onları Öz mərhəməti sayəsində Cənnətə daxil etməsin. 

(Qiyamət günü) onların övladlarına deyiləcək: “Cənnətə girin!” Onlar 

deyəcəklər: “Valideynlərimiz daxil olmayınca (biz girmərik)”. Onlara 

deyiləcək: “Siz də, valideynləriniz də Cənnətə girin!” 

 

 - 

26-cı fəsil: Özündən qabaq üç uşağı ölən haqda 

 

 - 

 

1877. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisinin  

yanına bir qadın (əzab çəkən uşağına görə) gəlib şikayət edərək dedi: “Ey 

                                                      
1 Burada “cütlük” deyildikdə uşağın valindeynləri nəzərdə tutulur. 
2 Uca Allah buyurur: “İçinizdən hər kəs oraya varid olacaq. Bu, Rəbbinin əzəldən müəyyən 

etdiyi qəti bir qərardır” (Məryəm, 71). 
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Allahın Elçisi! Özümdən qabaq artıq üç uşağımı dəfn etmişəm, bunun da 

ölməsindən qorxuram”. Allah Elçisi  buyurdu: “Elə isə Cəhənnəm oduna 

qarşı güclü sədd çəkmisən!” 

 

 - 

27-ci fəsil: Ölüm xəbərini yaymaq 

 

 - 

 

1878. ...Ənəs  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Zeydin və Cəfərin ölüm 

xəbəri gəlməmişdən qabaq onların ölüm xəbərini vermişdi. Onun gözləri 

yaşla dolmuşdu. 

 

 - 

 

1879. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Həbəşistanın rəhbəri 

Nəcaşinin ölüm xəbərini onun vəfat etdiyi gün xəbər verdi və dedi: 

“Qardaşınız üçün bağışlanma diləyin!” 

 

 - 

 

 

1880. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr  demişdir: “Bir gün Allah 

Elçisi  ilə birlikdə yol gedəndə bir qadın gördük. Qadın onu tanıma-

dığımızı zənn etdi. Yolun yarısına çatanda gəlib dayandı və həmin qadın 

gələnə qədər gözlədi. Gələn qadın Allah Elçisinin  qızı Fatimə idi. 

Peyğəmbər  ona dedi: “Evdən çıxmağına səbəb nədir, ey Fatimə?” Fatimə 
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dedi: “Bu vəfat edən kimsənin ailəsinin yanına Allahdan rəhmət diləməyə 

və onlara başsağlığı deməyə gəlmişdim”. Peyğəmbər  dedi: “Yəqin ki, 

onlarla birlikdə qəbiristanlığa da getmisən?!” O dedi: “Ora getməkdən 

Allaha sığınıram! Sənin bu haqda nə dediyini bilirəm”. Allah Elçisi  ona 

dedi: “Əgər onlarla birlikdə getsəydin, Cənnəti atanın babasından qabaq 

görməzdin”.1 

 

 - 

28-ci fəsil: Ölənin su və sidr ilə yuyulması 

 

 - 

 

 

1881. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Atiyyə əl-Ənsariyyə  demişdir: “Allah 

Elçisinin  qızı (Zeynəb) vəfat etdikdə, o bizim yanımıza gəlib dedi: “Onu 

üç və ya beş dəfə, yaxud məsləhət bilirsinizsə, bundan da çox su və sidr2 

ilə yuyun. Axırıncısına kafur3 və ya ona bənzər qoxu qatın. Bitirdikdən 

sonra mənə xəbər verin”. Biz (onu yuyub) qurtardıqdan sonra Peyğəmbərə 

 xəbər verdik. O, izarını bizə verib dedi: “Onu buna bükün!” 

 

 - 

29-cu fəsil: Ölənin isti su ilə yuyulması 

 

 - 

 

1882. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Qeys  demişdir: “Oğlum vəfat etmişdi, 

bu səbəblə həyəcanlı idim. Onu yuyan adama dedim: “Oğlumu soyuq su 

ilə yuma, onu öldürmüş olarsan”. Ukkaşə ibn Mihsan Allah Elçisinin  

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
2 Sidr - şam fəsiləsindən həmişəyaşıl, iynəyarpaqlı ağacdır. 
3 Kafur - dəfnəkimilər fəsiləsindən həmişəyaşıl və gözəl ətri olan ağacdır. 
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yanına gedib qadının bu sözünü ona dedi. Allah Elçisi  təbəssüm etdi və 

dedi: “Onun dediyi kimi et, Allah onun ömrünü uzatsın!” Ravi deyir ki, 

Ummu Qeys kimi uzun ömürlü qadın tanımırıq.1 
 

 - 

30-cu fəsil: Ölənin saçını hörmək 
 

 - 

 

1883. ...Ummu Atiyyə  rəvayət edir ki, Peyğəmbərin  qızını yuyan 

qadınlar meyitin saçına üç hörük vurdular. Mən dedim: “Onun saçını açıb 

üç hörük vurdunuz?” Onlar: “Bəli”- dedilər. 
 

 - 

31-ci fəsil: Öləni yuduqda sağ tərəfindən və dəstəmaz əzalarından 

başlamaq 
 

 - 

 

1884. ...Ummu Atiyyə  rəvayət edir ki, Allah Elçisinin  qızının 

cənazəsini yuduqda Allah Elçisi  dedi: “Sağ tərəfindən və dəstəmaz 

əzalarından yumağa başlayın”. 
 

 - 

32-ci fəsil: Öləni tək sayda yumaq 
 

 - 

 

1885. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Atiyyə  demişdir: “Peyğəmbərin  

qızlarından biri vəfat etmişdi. Peyğəmbər  bizə xəbər göndərərək belə 

                                                      
1 Hədisin isnadı zəifdir. 
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buyurdu: “Onu su və sidr ilə tək sayda – üç, beş və ya yeddi dəfə yuyun. 

Bunun kifayət etdiyini görsəniz, axırıncı dəfədə kafur istifadə edin. İşinizi 

tamamladıqdan sonra mənə xəbər verin”. Biz (onu yuyub) qurtardıqdan 

sonra Peyğəmbərə  xəbər verdik. O, izarını bizə verib dedi: “Onu buna 

bükün!” Biz onun saçlarını darayıb üç hörük vurduq və arxa tərəfinə 

keçirdik”. 

 

 - 

33-cü fəsil: Meyiti beş dəfədən çox yumaq 

 

 - 

 

1886. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Atiyyə  demişdir: “Biz Allah Elçisinin 

 vəfat etmiş qızını yuyarkən Allah Elçisi  bizim yanımıza gəldi və dedi: 

“Onu su və sidr ilə üç, beş, lazım olsa, bundan çox yuyun. Axırıncısına 

kafur və ya ona bənzər bir şey qatın. Bitirdikdən sonra mənə xəbər verin”. 

Biz (onu yuyub) qurtardıqdan sonra Peyğəmbərə  xəbər verdik. O, izarını 

bizə verib dedi: “Onu buna bükün!” 

 

 - 

34-cü fəsil: Meyiti yeddi dəfədən çox yumaq 

 

 - 

 

1887. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Atiyyə  demişdir: “Peyğəmbərin  

qızlarından biri vəfat etmişdi. Peyğəmbər  bizə xəbər göndərərək belə 

buyurdu: “Onu su və sidr ilə üç, beş və ya daha çox sayda yuyun. Son 

yumada kafur və ya ona bənzər bir şey qatın. Bunu tamamladıqdan sonra 

mənə xəbər verin”. Biz (onu yuyub) qurtardıqdan sonra Peyğəmbərə  

xəbər verdik. O, izarını bizə verib dedi: “Onu buna bükün!” 
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 - 

 

1888. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Atiyyə  yuxarıdakı hədisi qeyd edərək 

demişdir: “Üç, beş, yeddi və ya lazım olsa, daha çox sayda yuyun”. 

 

 - 

 

1889. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Atiyyə  demişdir: “Allah Elçisinin  

qızı vəfat etmişdi. O, bizə qızını yumağı əmr edərək dedi: “Onu su və sidr 

ilə üç, beş, yeddi və ya ehtiyac olsa, daha çox sayda yuyun”. Mən dedim: 

“Tək sayda?” Peyğəmbər  dedi: “Bəli, son yumada kafur və ya ona 

bənzər bir şeylə yuyun. Bunu tamamladıqdan sonra mənə xəbər verin”. Biz 

(onu yuyub) qurtardıqdan sonra Peyğəmbərə  xəbər verdik. O, izarını 

bizə verib dedi: “Onu buna bükün!” 

 

 - 

35-ci fəsil: Meyiti yuduqda kafurdan istifadə etmək 

 

 - 

 

1890. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Atiyyə  demişdir: “Biz Allah Elçisinin 

 vəfat etmiş qızını yuyarkən Allah Elçisi  bizim yanımıza gəldi və dedi: 

“Onu su və sidr ilə üç, beş, ehtiyac olsa, daha çox sayda yuyun. Axırıncı-

sına kafur və ya ona bənzər şeylə yuyun. İşinizi tamamladıqdan sonra mənə 

xəbər verin”. Biz (onu yuyub) qurtardıqdan sonra Peyğəmbərə  xəbər ver-

dik. O, izarını bizə verib dedi: “Onu buna bükün!” Digər rəvayətdə Həfsa 

dedi: “Onu üç, beş və ya yeddi dəfə yuyun”. Ummu Atiyyə dedi: “Biz 

onun saçını daradıq və saçına üç hörük vurduq”.  
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 - 

 

1891. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Atiyyə  demişdir: “Biz onun saçını 

daradıq və saçına üç hörük vurduq”. 

 

 - 

 

1892. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Atiyyə  demişdir: “Biz onun saçını 

daradıq və saçına üç hörük vurduq”. 

 

 - 

36-cı fəsil: Meyitə paltar geyindirmək 

 

 - 

 

 

1893. ...Rəvayət edilir ki, Muhəmməd ibn Sirin  demişdir: “Ummu 

Atiyyə ənsardan olan bir qadın idi. Övladı ondan qabaq vəfat etmişdi. Bizə 

bir hadisəni danışdı: “Biz Allah Elçisinin  vəfat etmiş qızını yuyarkən 

Allah Elçisi  bizim yanımıza gəldi və dedi: “Onu su və sidr ilə üç, beş, 

ehtiyac olsa, daha çox sayda yuyun. Axırıncısına kafur və ya ona bənzər bir 

şeylə yuyun. Onu yuduqdan sonra mənə xəbər verin”. Biz (onu yuyub) qur-

tardıqdan sonra Peyğəmbərə  xəbər verdik. O, izarını bizə verib dedi: 

“Onu buna bükün!” Bunun üzərinə heç bir şey əlavə etmədi. Mən bil-

mirəm bu hansı qızı idi”. Mən Ummu Atiyyəyə dedim: “İzarına bükmək” 

nə mənada idi?” O dedi: “Örtmək mənasında idi”. 

 

 - 
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1894. ...Rəvayət edilir ki, Ummu Atiyyə  demişdir: “Allah Elçisinin  

qızlarından biri vəfat etmişdi. O dedi: “Onu üç, beş, ehtiyac olsa, daha çox 

sayda sidr və su ilə yuyun. Axırıncısına kafur və ya ona bənzər bir qoxu 

qatın. Onu yuduqdan sonra mənə xəbər verin”. Biz (onu yuyub 

qurtardıqdan sonra) Peyğəmbərə  xəbər verdik. O, izarını bizə verib dedi: 

“Onu buna bükün!” 

 

 - 

37-ci fəsil: Kəfəni gözəl etməyin əmr edilməsi  

 

 - 

 

1895. ...Rəvayət edilir ki, Cabir  demişdir: “Allah Elçisi  xütbə verərkən 

səhabələrindən bir kişinin ölməsi və bədəni tam örtməyən kəfənlə kəfən-

lənərək gecə dəfn olunması haqda danışdı. O, zərurət olmadığı müddətcə 

insanı gecə vaxtı dəfn etmkdən çəkindirdi. Sonra da dedi: “Sizdən biriniz 

(ölən) qardaşını dəfn etmək istədikdə onun kəfənini gözəl etsin”. 

 

 - 

38-ci fəsil: Hansı kəfən daha xeyirlidir?  

 

 - 

 

 

1896. ...Səmura  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Libas-

larınızı ağ parçalardan edin! O, daha təmiz və daha yaxşıdır. Ölülərinizi də 

ağ (parçalar) ilə kəfənləyin!” 

 

 - 

39-cu fəsil: Peyğəmbərin  kəfəni  

 

 - 
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1897. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Peyğəmbəri  Suhuliyyə 

şəhərində hazırlanmış üç ədəd ağappaq parça ilə kəfənlədilər”. 

 

 - 

 

1898. ...Aişə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Suhuliyyə şəhərində 

hazırlanmış üç ədəd ağappaq pambıq parça ilə kəfənləndi. Bunların 

arasında köynək və əmmamə yox idi”. 

 

 - 

 

 

1899. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: Allah Elçisi  Yəməndən olan 

üç ədəd ağappaq pambıq parçaya bürüdülər. Bunların arasında köynək və 

əmmamə yox idi”. Aişəyə Peyğəmbərin  iki paltar – mil-mil parçadan 

olan əbaya qoyulduğu deyildikdə, Aişə dedi: “Həqiqətən, onun üçün əba 

gətirilmişdi, lakin səhabələr bununla razılaşmadılar və onu bununla 

kəfənləmədilər”. 

 

 - 

40-cı fəsil: Köynək ilə kəfənlənmək  

 

 - 

 

1900. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Ömər  demişdir: “Abdullah ibn 

Ubey öldükdə onun oğlu Peyğəmbərin  yanına gələrək belə dedi: “(Ey 

Allahın Elçisi!) köynəyini ver, atamı ona bürüyək, onun namazını qıl və 



                                                                           

322 
 

onun üçün (Allahdan) bağışlanma dilə”. Peyğəmbər  köynəyini ona verib 

dedi: “Kəfənlədikdən sonra mənə xəbər verin ki, onun (cənazə) namazını 

qılım”. Bu zaman Ömər onun ətəyindən dartıb dedi: “Axı Allah sənə 

münafiqlərin cənazə namazını qılmağı qadağan edib”. Peyğəmbər  dedi: 

“Mən (onların cənazə namazını qılıb-qılmamaqda) ixtiyar sahibiyəm!”– 

deyib bu ayəni oxudu: “Onların bağışlanması üçün dua etsən də, 

etməsən də...”  (ət-Tövbə, 80)”. Sonra Peyğəmbər  onun cənazə namazını 

qıldı və Uca Allah bu ayəni nazil etdi: “Heç vaxt onlardan ölmüş bir kəsin 

cənazə namazını qılma, qəbrinin başında da durma!” (ət-Tövbə, 84). 

Bundan sonra Peyğəmbər  onlara cənazə namazı qılmağı tərk etdi”. 

 

 - 

 

 

1901. ...Rəvayət edilir ki, Cabir  demişdir: “Abdullah ibn Ubey dəfn olun-

duqdan sonra Peyğəmbər  onun qəbrinin yanına gəldi. O, qəbirə qoyul-

muşdu, Peyğəmbər  də bir qədər orda dayandı və qəbirdən çıxarılmasını 

əmr etdi. Ölü qəbirdən çıxarıldı. Peyğəmbər  onu dizlərinin üstünə 

qoydu, köynəyini ona geyindirdi və ona yüngülcə tüpürdü”. 

 

 - 

 

1902. ...Rəvayət edilir ki, Cabir  demişdir: “Abbas Mədinəyə gəlmişdi. 

Ənsar onu geyindirmək üçün bir paltar axtardı, lakin Abdullah ibn Ubeyin 

köynəyindən başqa uyğun olan paltar tapmadılar və (o köynəyi) ona 

geyindirdilər”. 

 

 - 
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1903. ...Rəvayət edilir ki, Xabbab  demişdir: “Biz Allah Elçisi  ilə 

birlikdə Allahın Üzünü diləyərək (Allah rizası üçün Məkkədən Mədinəyə) 

hicrət etdik və buna görə də Allah bizi mükafatlandırdı. Bizimlə hicrət 

edənlərdən bəziləri dünyalarını dəyişdilər, o savabdan qazanmadılar və o 

nemətlərdən yeyə bilmədilər. Musab ibn Umeyr o kimsələrdən idi və 

Uhud döyüşündə şəhid olmuşdu. Biz onu kəfənləmək üçün (onun 

əynindəki) libasdan başqa bir şey tapa bilmədik. Bu libasla onun baş 

tərəfini örtdükdə ayaqları açıq qalırdı, ayaqlarını örtdükdə isə başı açıq 

qalırdı. Onda Peyğəmbər  bizə (bu libasla) onun baş tərəfini örtməyi, 

ayaqlarının üstünə də ətirli qamış qoymağı əmr etdi. Hicrət edənlər 

arasında belə kimsələr olduğu kimi hicrətin bəhrəsini əldə edənlər də 

oldu”. 

 

 - 

41-ci fəsil: Ehramlı kimsə vəfat etdikdə necə kəfənlənir?  

 

 - 

 

1904. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Ehramlı ikən vəfat edəni geyindiyi iki parça ilə birlikdə su və 

sidr ilə yuyun və iki parçaya bürüyün; ona ətir vurmayın, başını da 

örtməyin, çünki o, Qiyamət günü ehramlı həşr1 olunacaq”. 

  

 - 

42-ci fəsil: Müşk 

 

 - 

 

 

1905. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Səid  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Ətirlərinizdən ən yaxşısı müşkdür”. 

 

                                                      
1 Həşr – “Qiyamət günü dirildilmək” deməkdir. 
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 - 

 

1906. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Səid  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Ətirlərinizdən ən xeyirlisi müşkdür”. 

 

 - 

43-cü fəsil: Cənazə haqda xəbər vermək 

 

 - 

 

1907. ...Əbu Umamə ibn Səhl ibn Huneyf  rəvayət edir ki, yoxsul bir 

qadın xəstələnmişdi. Onun xəstə olması haqda Allah Elçisinə  xəbər 

verdilər, çünki Allah Elçisi  kasıbları ziyarət edər, onların vəziyyətləri 

haqda soruşardı. Allah Elçisi  dedi: “Bu qadın ölsə, mənə xəbər verərsiz”. 

Qadın öldükdə səhabələr Allah Elçisini  oyatmaq istəmədilər və qadının 

cənazə namazını qılıb gecə ikən dəfn etdilər. Səhər olduqda olanları Allah 

Elçisinə  xəbər verdikdə o dedi: “Mən sizə onun ölümünü xəbər 

vermənizi əmr etməmişdim!?” Səhabələr dedilər: “Ey Allahın Elçisi, biz 

səni gecə vaxtı oyatmaq istəmədik”. Onda Allah Elçisi  çıxıb onun 

qəbrinin yanında insanları səfə düzdü və dörd təkbir edərək cənazə 

namazını yenidən qıldı”. 

 

 - 

44-cü fəsil: Cənazəni iti addımlarla aparmaq 

 

 -

 

 

1908. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Mən Allah Elçisinin  

belə buyurduğunu eşitmişəm: “Əməlisaleh adam tabuta qoyulduqda: 
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“Məni tez aparın! Məni tez aparın!”- deyər. Pis adam tabuta qoyulduqda: 

“Vay olsun mənə! Məni hara aparırsınız?”- deyər”. 

 

 - 

 

1909. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Cənazə (hazırlanıb mafəyə1) qoyulduğu və kişilər onu çiyin-

lərinə aldığı zaman, əgər ölən adam əməlisaleh olmuşdursa: “Məni tez 

aparın!”- deyər, yox, əgər əməlisaleh adam olmamışsa: “Vay halıma! Məni 

hara aparırsınız?”- deyər. Onun səsini insanlardan başqa hamı eşidər. 

Əgər insan bu səsi eşitsəydi, huşunu itirib yerə yıxılardı”. 

 

 - 

 

 

1910. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: 

“Cənazəni (dəfn etməyə) iti addımlarla aparın! Əgər o, əməlisaleh olmuş-

dursa, siz onu xeyrə qovuşdurmuş olarsınız. Yox, əgər əməlisaleh adam 

olmamışdırsa, (tezliklə) şəri boynunuzdan atmış olarsınız”. 

 

 - 

 

1911. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Mən Allah Elçisinin  

belə buyurduğunu eşitmişəm: “Cənazəni (dəfn etməyə) iti addımlarla 

aparın! Əgər o, əməlisaleh adam olmuşdursa, siz onu xeyrə qovuşdurmuş 

olarsınız. Yox, əgər əməlisaleh adam olmamışdırsa, (tezliklə) şəri boynu-

nuzdan atmış olarsınız”. 

 

 - 

 

                                                      
1 Mafə - içərisinə tabut qoyulub aparılan xərək. 
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1912. ...Uyeynə ibn Abdur-Rahmən ibn Yunus atasının  belə dediyini 

rəvayət etmişdir: “Mən Abdur-Rahmən ibn Səmuranın cənazəsində iştirak 

edirdim. Ziyad tabutun önündə gedirdi. Abdur-Rahmənin ailəsindən olan 

kişilər və azad etdiyi kölələr tabutun arxası ilə ağır-ağır addımlayaraq 

deyirdilər: “Yavaş-yavaş götürün! Allah sizə bərəkət versin!” Əbu Bəkrə 

qatırının üzərində “Mirbəd” deyilən yerdə bizə çatdı. Onların etdiklərini 

gördükdə qatırı ilə onların üzərinə gəldi və qamçısı ilə onlara irəli işarə 

edərək dedi: “Aralanın! Əbul-Qasimi  şərəfləndirənə and olsun ki, biz 

Allah Elçisi  ilə birlikdə cənazəni iti addımlarla aparardıq”. İnsanlar 

aralaşdılar və cənazəni sürətlə aparmağa başladılar”. 
 

 - 

 

1913. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Bəkrə  demişdir: “Biz Allah Elçisi  ilə 

birlikdə cənazəni iti addımlarla aparardıq”. 
 

 - 

 
 

1914. ...Əbu Səid  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Yanınız-

dan cənazə keçdikdə ayağa qalxın. Cənazəni müşayiət edən isə cənazə 

yerə qoyulmadıqca oturmasın”. 
 

 - 

45-ci fəsil: Cənazə üçün ayağa qalxmaq 
 

 - 

 

1915. ...Amir ibn Rabia  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: 

“Kim cənazə gördükdə onu müşayiət etmək istəməsə, cənazə onun 

yanından keçənə və ya bir yerə qoyulana qədər ayaq üstə dursun”. 
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-

 

1916. ...Amir ibn Rabia əl-Adəvi  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Cənazə gördüyünüz zaman yanınızdan keçənə və ya bir yerə 

qoyulana qədər ayaq üstə durun!” 

 

 - 

 

1917. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Səid  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Cənazə gördüyünüz zaman ayağa qalxın! Cənazəni müşayiət 

edən cənazə yerə qoyulmadan oturmasın!” 

 

 - 

 

 

1918. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra və Əbu Səid  demişlər: “Allah 

Elçisinin  iştirak etdiyi heç bir cənazədə cənazə yerə qoyulmadan 

oturduğunu görmədik”. 

 

 - 

 

1919. ...Səid  rəvayət edir ki, Allah Elçisinin  yanından bir cənazə aparıl-

dıqda ayağa durardı. Amr deyir: “Həqiqətən, Allah Elçisinin  yanından 

bir cənazə keçdikdə ayağa qalxardı”. 

  

 - 
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1920. ...Yəzid ibn Sabitin əmisi  rəvayət edir ki, onlar Allah Elçisi  ilə 

birlikdə oturarkən bir cənazəni dəfn etmək üçün aparırdılar. Həmin vaxt 

Allah Elçisi  ayağa durdu, yanındakılar da ayağa durdular. Onlar cənazə 

aparılıb gözdən itənə qədər ayaq üstə dayandılar. 
 

 - 

46-cı fəsil: Şirk əhlinin cənazəsi keçdikdə ayağa qalxmaq 
 

 - 

 

1921. ...Rəvayət edilir ki, Abdur-Rahmən ibn Əbu Leyla  demişdir: “Səhl 

ibn Huneyf və Qeys ibn Səd ibn Ubadə Qadisiyyədə idilər. Onların 

yanından bir cənazə keçdikdə ikisi də ayağa qalxdı. Onlara dedilər: “Bu 

cənazə yerli əhalidən olan (qeyri-müsəlmana) aiddir”. Onlar dedilər: 

“Allah Elçisinin  yanından bir cənazə keçdikdə Allah Elçisi  ayağa 

qalxdı. Ona deyildi: “Axı bu, yəhudinin cənazəsidir”. Allah Elçisi  

buyurdu: “Məgər o, canlı deyildimi?!” 
 

 - 

 

 

1922. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah  demişdir: “Bir dəfə biz 

Allah Elçisinin  yanında olarkən yanımızdan bir cənazə keçdi. (Bu vaxt) 

Allah Elçisi  ayağa qalxdı və biz də onunla birlikdə ayağa qalxdıq. Mən 

dedim: “Ey Allahın Elçisi! Axı bu, yəhudinin cənazəsidir”. Allah Elçisi  

dedi: “Həqiqətən, ölüm dəhşətli bir haldır. Cənazə gördüyünüz zaman 

ayağa qalxın!” 
 

 - 

47-ci fəsil: Cənazə keçdikdə ayağa qalxmamaq 
 

 - 
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1923. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Mə'mər  demişdir: “Biz Əlinin yanında 

olarkən bir cənazə keçdi və camaat ayağa qalxdı. Əli dedi: “Bu nədir?” 

Camaat dedi: “Əbu Musanın əmri belədir”. Əli də belə dedi: “Allah Elçisi    

 bir yəhudinin cənazəsi keçdikdə ayağa durmuşdu. Ondan sonra heç 

vaxt cənazə keçərkən ayağa durmamışdı”. 

 

 - 

 

1924. ...Muhəmməd  rəvayət edir ki, Həsən ibn Əli ilə İbn Abbasın 

yanından bir cənazə keçdi. Həsən ayağa durdu, İbn Abbas isə ayağa 

durmadı. Həsən İbn Abbasa dedi: “Məgər Allah Elçisi  bir yəhudinin 

cənazəsini gördükdə ayağa durmamışdımı?” İbn Abbas dedi: “Bəli, sonra 

oturmuşdu”. 

 

 - 

 

 

1925. ...Rəvayət edilir ki, İbn Sirin  demişdir: “Həsən ibn Əli ilə İbn 

Abbasın yanından bir cənazə keçdi. Həsən ayağa durdu, İbn Abbas isə 

ayağa durmadı. Həsən İbn Abbasa dedi: “Məgər Allah Elçisi  cənazə 

keçdikdə ayağa durmamışdımı?” İbn Abbas: “Bəli, sonra oturmuşdu”. 

 

 - 

 

1926. ...İbn Abbas  rəvayət edir ki, onun və Həsən ibn Əlinin yanından 

bir cənazə keçdi. Biri ayağa durdu, digəri isə oturdu. Ayağa qalxan dedi: 

“Allaha and olsun ki, mən Allah Elçisinin  cənazə keçdikdə ayağa 

durduğunu görmüşəm”. Oturan isə dedi: “Mən Allah Elçisinin  cənazə 

keçdikdə oturduğunu görmüşəm”. 
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 - 

 

1927. ...Cəfər ibn Muhəmməd atasından  rəvayət edir ki, bir dəfə Həsən 

ibn Əlinin oturduğu yerdən cənazə keçdi. Bu zaman insanlar ayağa 

qalxdılar və cənazə keçib gedənə qədər bu halda durdular. Həsən dedi: 

“Bir yəhudinin cənazəsi keçirdi, Allah Elçisi  də o cənazənin keçəcəyi 

yolun üstündə idi. Yəhudinin cənazəsinin öz başından yuxarıda olmasını 

yaxşı şey saymadığına görə ayayğa qalxdı”. 

 

 - 

 

1928. ...Rəvayət edilir ki, Cabir  demişdir: “Allah Elçisi  onun yanından 

keçən bir yəhudinin cənazəsinə görə ayağa durmuşdu. Cənazə keçib 

gedənə qədər Allah Elçisi  ayaq üstə dayanmışdı”. Cabir demişdir: 

“Allah Elçisi  və səhabələri yanlarından keçən bir yəhudinin cənazəsinə 

görə ayağa durmuş və cənazə keçib gedənə qədər onlar ayaq üstə 

dayanmışdılar”. 

 

 - 

 

 

1929. ...Ənəs  rəvayət edir ki, Allah Elçisinin  yanından bir cənazə 

keçdikdə Allah Elçisi  ayağa qalxmışdı. Ona deyildi: “O, bir yəhudinin 

cənazəsidir”. Allah Elçisi  dedi: “Biz mələklərə görə ayağa qalxdıq”. 

 

 - 

48-ci fəsil: Möminin ölüm ilə rahatlıq tapması 
 

 - 
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1930. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Qatədə ibn Ribi  demişdir: “Bir dəfə Allah 

Elçisinin  yanından cənazə keçdi. Allah Elçisi  buyurdu: “Bu cənazə ya 

qurtulub, ya da ondan qurtulublar”. Səhabələr dedilər: “Qurtulan və ya 

ondan qurtulan nə deməkdir?” Allah Elçisi  dedi: “Mömin bəndə 

öldükdə dünyanın sıxıntılarından qurtulur. Günahkar biri öldükdə bəndə-

lər, şəhərlər, ağaclar və heyvanlar onun (şərindən) qurtulmuş olurlar”. 
 

 - 

49-cu fəsil: Kafirin ölümündən qurtulmaq 
 

 - 

 

 

1931. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Qatədə  demişdir: “Bir dəfə biz Allah 

Elçisinin  yanında oturmuşduq. Bu zaman bir cənazə keçdi və Allah 

Elçisi  dedi: “Bu cənazə ya qurtulub, ya da ondan qurtulublar. Mömin 

öldükdə dünyanın sıxıntılarından, çətinliklərindən və yorğunluğundan 

qurtulur. Günahkar biri öldükdə bəndələr, şəhərlər, ağaclar və heyvanlar 

onun (şərindən) qurtulmuş olurlar”. 
 

 - 

50-ci fəsil: Öləni xeyirlə xatırlamaq 
 

 - 

 

 

1932. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs  demişdir: “Bir dəfə cənazə aparılarkən onu 

xoş sözlə yad edib təriflədilər. Peyğəmbər : “Vacib oldu!”- deyə buyurdu. 

Sonra başqa bir cənazə aparılarkən onu xoşagəlməz şər ilə yad etdilər. Pey-

ğəmbər  yenə: “Vacib oldu!”- deyə buyurdu. Ömər: “Atam-anam sənə 

fəda olsun, cənazə aparılarkən onu xoş sözlə yad etdikdə sən: “Vacib 

oldu!”- dedin. Sonra başqa bir cənazə aparılarkən onu şər ilə yad etdikdə 
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sən yenə: “Vacib oldu!” dedin”. Peyğəmbər  buyurdu: “Kimi xoş sözlərlə 

yad etdinizsə, ona Cənnət vacib oldu. Kimi də şər ilə yad etdinizsə, ona 

Cəhənnəm vacib oldu. Siz Allahın yer üzündəki şahidlərisiniz!” 

 

 - 

 

 

1933. ...Rəvayət edir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Bir dəfə Peyğəmbərin  

yanından bir cənazə aparılırdı. Həmin cənazə xoş sözlərlə yad edildikdə 

Peyğəmbər : “Vacib oldu!”- deyə buyurdu. Sonra başqa bir cənazə apa-

rılarkən həmin cənazə şər ilə yad edildi. Peyğəmbər  yenə: “Vacib oldu!”- 

deyə buyurdu. Səhabələr dedilər: “Ey Allahın Elçisi! Əvvəlkinə də, 

sonrakına da “vacib oldu!” dedin”. Peyğəmbər  buyurdu: “Mələklər 

Allahın göydəki şahidləri, siz isə Allahın yerdəki şahidlərisiniz”. 

 

 - 

 

 

1934. ...Rəvayət edilir ki, Əbul-Əsvəd əd-Deyləmi  demişdir: “Mədinəyə 

gəlib Ömər ibn əl-Xattabın yanında oturdum. Bu əsnada bir cənazəni dəfn 

etmək üçün aparırdılar və insanlar onu xeyirlə yad etdilər. Ömər: “Vacib 

oldu!” dedi. Sonra başqa bir cənazə dəfn olunmağa aparılarkən insanlar 

onu da xeyirlə yad etdilər. Ömər yenə: “Vacib oldu!” dedi. Sonra üçüncü 

cənazə dəfn olunmaq üçün aparılarkən insanlar onu şər ilə yad etdilər. 

Ömər yenə də: “Vacib oldu!” dedi. Mən dedim: “Nə vacib oldu, ey 

möminlərin əmiri?” Ömər dedi: “Mən sizə Allah Elçisinin  dediyi kimi 

dedim. Hansı müsəlmanın yaxşı əməl sahibi olduğuna dörd nəfər 

(müsəlman) şahidlik etsə, Allah onu Cənnətə daxil edər”. Biz: “Bəs üç 

nəfər (olsa)?”– deyə soruşduq. O: “Üç nəfər də (olsa)”– deyə cavab verdi. 
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Biz: “Bəs iki nəfər (olsa)?”– deyə soruşduq. O: “İki nəfər də (olsa)”– deyə 

cavab verdi. 

 

 - 

51-ci fəsil: Öləni yalnız xeyirlə xatırlamaq 

 

 - 

 

 

1935. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Peyğəmbərin  yanında pis 

ölümlə ölən yad edildikdə dedi: “Ölülərinizi yalnız xeyirlə yad edin!” 

 

 - 

52-ci fəsil: Ölüləri söyməyin qadağası 

 

 - 

 

1936. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  belə buyurdu: 

“Ölüləri söyməyin! Çünki onlar etdikləri əməllərə (görə öz aqibətlərinə) 

artıq qovuşmuşlar”. 

 

 - 

 

1937. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Öləni (qəbiristanlığa) üç şey müşayiət edər: ailəsi, malı və 

əməli. İkisi - ailəsi və malı qəbiristanlıqdan geri qayıdar. Əməli isə onunla 

birlikdə qalar”. 

 

 - 

 

1938. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: 

“Möminin mömin üzərində altı haqqı var: xəstələndikdə onu ziyarət edər, 
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öldükdə cənazəsində iştirak edər, dəvətini qəbul edər, qarşılaşdıqda 

salamlaşar, asqırdıqda onun üçün xeyir diləyər, yaxında və ya uzaqda 

olduqda ona nəsihət edər”. 

 

 - 

53-cü fəsil: Cənazəni müşayiət etməyin əmr edilməsi 

 

 - 

 

1939. ...Rəvayət edilir ki, Bəra ibn Azib  demişdir: “Allah Elçisi  bizə 

yeddi şeyi əmr etdi və yeddi şeyi qadağan etdi. O, bizə xəstəni ziyarət 

etməyi, asqıran adama rəhmət diləməyi1, andı yerinə yetirməyi, məzluma 

yardım etməyi, salamı yaymağı, (məclisə) dəvət edənin dəvətini qəbul 

etməyi və cənazəni müşayiət etməyi əmr etdi. Həmçinin bizə qızıl üzük 

taxmağı, gümüş qabdan yeyib-içməyi, ipək yəhərdən (istifadə etməyi), 

atlas parça (geyməyi), taftadan, ipəkdən və ipək qatışığı olan paltarlar 

geyinməyi qadağan etdi”.2  

 

 - 

54-cü fəsil: Cənazəni müşayiət etməyin fəziləti 

 

 - 

 

1940. ...Rəvayət edilir ki, Bəra ibn Azib  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Kim cənazəni cənazə namazı qılınana qədər müşayiət edərsə, 

ona bir qirat savab verilər. Kim də cənazəni dəfn olunana qədər müşayiət 

edərsə, ona iki qirat savab verilər. Bir qirat Uhud dağı kimidir”. 

                                                      
1 Asqırdıqdan sonra “Əlhəmdulillah” deyən müsəlmana “Yərhəmukəllah” demək vacibdir. 
2 Hədisdə qadağan olunmuş yeddi şey bu ümmətin kişilərinə aiddir. Qızıl və gümüş qablardan 
istifadə etmək isə həm kişilərə, həm də qadınlara aiddir.  
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 - 

 

1941. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn əl-Muğaffəl  demişdir: “Allah 

Elçisi  belə buyurdu: “Kim cənazəni müşayiət edər və cənazə dəfn 

olunana qədər gözləyərsə, iki qirat savab alar. Cənazənin dəfn edilməsini 

gözləmədən qayıdarsa, bir qirat savab alar”. 

 

 - 

55-ci fəsil: Cənazə aparılarkən süvari olanın yeri 

 

 - 

 

 

1942. ...Rəvayət edilir Muğira ibn Şöbə  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Süvari aparılan cənazənin arxasında, piyada isə aparılan 

cənazənin istədiyi tərəfində gedə bilər. Körpə üçün də cənazə namazı 

qılınır”. 

 

 - 

56-cı fəsil: Cənazə aparılarkən piyada olanın yeri 

 

 - 

 

1943. ...Rəvayət edilir Muğira ibn Şöbə  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Süvari aparılan cənazənin arxasında, piyada isə aparılan 

cənazənin istədiyi tərəfində gedə bilər. Körpə üçün də cənazə namazı 

qılınır”. 

 

 - 
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1944. ...Səlim  rəvayət edir ki, atası Allah Elçisini , Əbu Bəkri, Öməri və 

Osmanı – Allah onlardan razı olsun! - cənazənin önü ilə yeriyən görmüş-

dür. 

 

 - 

 

 

 

1945. ...Səlim  rəvayət edir ki, atası Allah Elçisini , Əbu Bəkri, Öməri və 

Osmanı – Allah onlardan razı olsun! - cənazənin önü ilə yeriyən görmüş-

dür. 

 

 - 

57-ci fəsil: Cənazə üçün namaz qılmağın əmr edilməsi 

 

 - 

 

1946. ...Rəvayət edilir ki, İmran ibn Husayn  demişdir: “Allah Elçisi  

belə buyurdu: “Qardaşınız (Nəcaşi) vəfat etmişdir. Qalxın, onun üçün 

cənazə namazını qılın!” 

 

-

58-ci fəsil: Uşaq üçün cənazə namazı 

 

 - 

 

 

1947. ...Rəvayət edilir ki, möminlərin anası Aişə  demişdir: “Ənsar 

uşaqlarından birinin cənazəsi Allah Elçisinin  yanına gətirilmişdi. Allah 

Elçisi  də onun cənazə namazını qılmışdı. Mən dedim: “Cənnət quşların-

dan bir quş olan bu uşağın xoş halına! Nə pis şey etdi, nə də pis şey etmək 

yaşına çatdı”. Allah Elçisi  dedi: “Belə deməsən, daha yaxşı olar, ey Aişə! 
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Allah  Cənnəti və onun əhlini yaratmış, onları (uşaqları) da onların 

bellərində yaratmışdır. Həmçinin Cəhənnəmi və onun əhlini yaratmış, 

onları (uşaqları) da onların atalarının bellərində yaratmışdır”. 

 

 - 

59-cu fəsil: Körpə üçün cənazə namazı 

 

 - 

 

1948. ...Muğira ibn Şöbə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: 

“Süvari aparılan cənazənin arxasında, piyada isə aparılan cənazənin 

istədiyi tərəfində gedə bilər. Körpə üçün də cənazə namazı qılınır”. 

 

 - 

60-cı fəsil: Müşriklərin uşaqları 

 

 - 

 

1949. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisindən  

müşriklərin (ölən) övladları haqda soruşulduqda o dedi: “Allah onların nə 

əməllər edəcəklərini yaxşı bilir”. 

 

 - 

 

 

1950. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  müşriklərin (ölən) 

övladları haqda soruşulduqda dedi: “Allah onların nə əməllər edəcəklərini 

yaxşı bilir”. 

 

 - 
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1951. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Allah Elçisi  müşrik-

lərin (ölən) övladları haqda soruşulduqda dedi: “Onları Allah yaratmış və 

onların nə əməllər edəcəklərini yaxşı bilir”. 

 

 - 

 

 

1952. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Peyğəmbər  

müşriklərin (ölən) övladları haqda soruşulduqda o dedi: “Allah onların nə 

əməllər edəcəklərini yaxşı bilir”. 

 

 - 

61-ci fəsil: Şəhidlərə cənazə namazı qılmaq 

 

 - 

 

 

1953. ...Şəddad ibn əl-Həd  rəvayət edir ki, bir bədəvi Peyğəmbərin  

yanına gələrək ona iman gətirdi və tabe oldu. Sonra dedi: “Mən sənin 

yanına hicrət edimmi?” Allah Elçisi  onu səhabələrinə tapşırdı. Bir 

müddətdən sonra döyüş olduqda qənimətlər ələ keçirildi və qənimətləri 

bölüşdürdü. Həmin bədəviyə də bir pay ayırdılar. O, səhabələrin 

qoyunlarını otarırdı. O gəldikdə onun payını ona verdilər. Bədəvi: “Bu 

nədir?” dedi. Səhabələr ona dedilər: “Peyğəmbərin  böldüyü paydır”. O, 

öz payına düşəni Peyğəmbərə  gətirərək: “Bu nədir?”- deyə buyurdu. 

Peyğəmbər  dedi: “Bunu sənə mən ayırmışam”. Bədəvi dedi: “Mən sənə 

qənimət əldə etmək üçün tabe olmadım”. O, boğazını göstərərək: “Mən 
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buramdan ox ilə vurularaq şəhid olub Cənnətə düşmək üçün sənə tabe 

oldum”. Peyğəmbər  buyurdu: “Əgər doğru söyləyirsənsə və Allaha 

verdiyin sözü tutarsansa, Allah sənin sözünü doğru çıxaracaq”. Az bir 

müddət keçdikdən sonra düşmənlə döyüş oldu və həmin adamı işarə 

etdiyi yerdən – boğazından ox ilə vurulmuş halda Peyğəmbərin  yanına 

gətirdilər. Peyğəmbər  dedi: “O, həmin adamdır?” Səhabələr: “Bəli!” 

dedilər. Peyğəmbər  buyurdu: “O, Allaha sadiq oldu, Allah da onu sadiq 

etdi”. Sonra o, Peyğəmbərin  libası ilə kəfənləndi və gətirib Peyğəmbərin 

 önünə qoydular. Peyğəmbər  onun cənazə namazını qıldı. Namazda 

bu dua eşidilirdi: “Allahım, bu qulun Sənin yolunda hicrət edərək şəhid 

oldu. Mən buna şahidəm”. 

 

 - 

 

 

1954. ...Uqbə ibn Amir  rəvayət edir ki, bir gün Allah Elçisi  gedib Uhud 

şəhidləri üçün cənazə namazı qıldı. Sonra (Mədinəyə gəldi və) minbərə 

qalxıb buyurdu: “Mən sizi qabaqlayacağam (sizdən əvvəl bu dünyadan 

köçəcəyəm). Mən sizin nə etdiklərinizə şahidəm”. 

 

 - 

62-ci fəsil: Şəhidlərin cənazə namazını qılmamaq 

 

 - 

 

1955. ...Cabir ibn Abdullah  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Uhud 

döyüşündə öldürülənlərdən iki nəfəri bir kəfənlə qəbirə qoyur və bizdən: 

“Bunlardan Quranı kim daha çox bilirdi?” soruşurdu. Onlardan birinə 

işarə edildikdə, onu qəbirə birinci qoyaraq: “Mən bunlara şahidəm”- dedi 

və onları qanlı-qanlı, cənazə namazlarını qılmadan və qüsl etmədən dəfn 

etməmizi əmr edirdi”. 
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 - 

63-cü fəsil: Rəcm1 olunmuş adamın cənazə namazının tərk edilməsi 

 

 - 

 

 

1956. ...Cabir ibn Abdullah  rəvayət edir ki, müsəlman bir kişi 

Peyğəmbərin  yanına gələrək zina etdiyini etiraf etdi. Peyğəmbər  

üzünü ondan yana çevirdi. Sonra həmin adam zina etdiyini yenə etiraf 

etdi. Peyğəmbər  üzünü ondan yana çevirdi. Sonra həmin adam zina 

etdiyini yenə etiraf etdi. Peyğəmbər  üzünü ondan yana çevirdi. Həmin 

adam zina etdiyini dörd dəfə etiraf etdi. Peyğəmbər  dedi: “Sən dəlisən?” 

Adam: “Xeyr” dedi. Peyğəmbər  dedi: “Evlisən?” Adam: “Bəli” dedi. 

Peyğəmbər  onun rəcm olunmasını əmr etdi, o da rəcm olundu. Bu 

əsnada həmin adam rəcm edilərkən qaçdı, lakin tutuldu və ölənə qədər 

rəcm olundu. Allah Elçisi  onun üçün xeyir dua etdi, lakin cənazə 

namazını qılmadı. 

 

 - 

64-cü fəsil: Rəcm olunmuş adamın cənazə namazını qılmaq 

 

 - 

 

 

1957. ...İmran ibn Husayn  rəvayət edir ki, Cuheynədən olan bir qadın 

Allah Elçisinin  yanına gəlib dedi: “Mən zina etmişəm”. Həmin qadın 

hamilə idi. Allah Elçisi  onu vəlisinə tapşırdı və dedi: “Ona yaxşı bax! 

Vaxtı çatanda (uşağı dünyaya gətirəndən sonra) mənim yanıma gətir”. 

                                                      
1 Rəcm - daşqalaq olunmaq. 
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Qadın uşağı dünyaya gətirədikdən sonra vəlisi onu Allah Elçisinin  

yanına gətirdi. Allah Elçisi  ona paltarının bağlanmasını əmr etdi və o, 

rəcm edildi. Sonra onun cənazə namazını qıldı. Ömər ona dedi: “Sən zina 

edənin cənazə namazını qılırsan?” Allah Elçisi  buyurdu: “O, elə bir 

tövbə etdi ki, əgər Mədinə əhlindən yetmiş nəfərə paylansaydı, hamısına 

bəs edərdi. Sən Allah üçün canını fəda etməkdən daha üstün tövbə 

bilirsən?!” 

 

 - 

65-ci fəsil: Ədalətsiz vəsiyyət edənin cənazə namazını qılmaq 

 

 - 

 

 

1958. ...İmran ibn Husayn  rəvayət edir ki, bir nəfər ölüm ayağında 

olarkən özünün altı köləsini azad etdi. Onun bu kölələrdən başqa heç bir 

malı yox idi. Bu hadisə Peyğəmbərə  çatdıqda qəzəblənərək dedi: “Artıq 

mən onun cənazə namazını qılmaq istəmirəm”. Sonra adamın kölələrini 

çağırtdırdı və onları üç qrupa ayırdı. Aralarında püşk atdı; ikisini azad 

etdi, dördünü isə kölə olaraq saxladı.1 

 

 - 

66-cı fəsil: Oğurluq edənin cənazə namazını qılmaq 

 

 - 

 

                                                      
1 Bəziləri Peyğəmbərin  bu hədisini düzgün başa düşməyə bilər. Digər səhih hədislərdən 

məlum olur ki, Peyğəmbərin  dövründə müsəlmanlara məxsus kölələr sahibinin yediyindən 

yeyər, geyindiyindən geyər, hər bir müsəlman sahib olduğu köləsinə də qardaşı kimi baxardı. 

Peyğəmbər  kölələrə bərabər hüquqla davranmağı və onları azad etməyi təşviq edərdi. Bu 

hədisdə isə kasıb olanın köləsi də kasıb olduğu üçün azad olunduqdan sonra kasıblıqdan 

əziyyət çəkməsini nəzərə alaraq onların bir qismini azad etmək, bir qismini isə kölə kimi 

saxlayaraq insanlara xidmətə verməkdən söhbət gedir. 
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1959. ...Rəvayət edilir ki, Zeyd ibn Xalid  demişdir: “Xeybər döyüşündə 

bir kişi öldü. Allah Elçisi  belə buyurdu: “Yoldaşınızın cənazə namazını 

qılın! Həqiqətən, o, Allah yolunda döyüşərkən oğurluq etmişdir”. Onun 

əşyalarını axtardıqda iki dirhəm dəyərində yəhudi muncuğu tapdıq”.1 

 

 - 

67-ci fəsil: Borcu olanın cənazə namazını qılmaq 

 

 - 

 

1960. ...Abdullah ibn Əbu Qatədə atasından  rəvayət edir ki, ənsardan 

vəfat etmiş bir kişini cənazə namazını qılmaq üçün Allah Elçisinin  

yanına gətirdilər. Peyğəmbər  dedi: “Yoldaşınızın cənazə namazını qılın. 

Onun borcu var”. Əbu Qatədə onun borcunu ödəməyi öz üzərinə götürdü. 

Peyğəmbər  dedi: “Sən əhdinə vəfalı olacaqsan?” Əbu Qatədə: “Mən 

əhdimə vəfalı olacağam” dedikdə Peyğəmbər  onun cənazə namazını 

qıldı. 

 

 - 

 

1961. ...Rəvayət  edilir ki, Sələmə ibn Əkva  demişdir: “Peyğəmbərin  

yanına bir cənazə gətirib dedilər: “Ey Allahın Peyğəmbəri, onun cənazə 

namazını qıl!” Allah Elçisi  dedi: “Onun borcu varmı?” Səhabələr dedilər: 

“Bəli, var”. Peyğəmbər  dedi: “Onun tərk etdiyi bir şey varmı?” 

Səhabələr dedilər: “Xeyr”. Peyğəmbər  dedi: “Onda yoldaşınızın cənazə 

namazını qılın!” Ənsardan Əbu Qatədə adlı bir kişi dedi: “Namazını qılın, 

onun borcunu mən ödəyəcəm”. Peyğəmbər  də onun cənazə namazını 

qıldı”. 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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 - 

 

 

1962. ...Rəvayət edilir ki, Cabir  demişdir: “Peyğəmbər  borcu olanın 

cənazə namazını qılmazdı. Bir cənazə gətirildi. Peyğəmbər  soruşdu: 

“Onun borcu varmı?” Səhabələr dedilər: “Bəli, iki dinar borcu var”. 

Peyğəmbər  dedi: “Yoldaşınıza cənazə namazını qılın!” Əbu Qatədə dedi: 

“O iki dinarı mən ödəyəcəm, ey Allahın Elçisi!” Peyğəmbər  də onun 

cənazə namazını qıldı. Allah Öz Elçisinə  fəthlər nəsib etdikdə 

Peyğəmbər  dedi: “Mən hər möminə canından daha yaxınam. Kim borcu 

olaraq ölərsə, onun borcunu ödəmək mənə aiddir. Kim də mal-dövlət tərk 

edərsə, varislərinindir”. 
 

 - 

 

1963. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, bir mömin vəfat etdikdə Allah 

Elçisi : “Borcunun ödənilməsi üçün nə isə qoyubmu?” deyə soruşardı. 

“Bəli” deyildikdə qılar, “Xeyr” deyildikdə ”Yoldaşınızın cənazə namazını 

qılın!” deyərdi. Allah  Öz Elçisinə  fəthlər nəsib etdikdən sonra isə 

dedi: “Mən hər möminə canından daha yaxınam. Kim borcu olaraq ölərsə, 

onun borcunu ödəmək mənə aiddir. Kim də mal-dövlət tərk edərsə, varis-

lərinindir”. 
 

 - 

68-ci fəsil: İntihar edənə cənazə namazını qılmamaq 
 

 - 

 

 

1964. ...İbn Səmura  rəvayət edir ki, bir adam oxla özünü öldürərək 

intihar etmişdi. Allah Elçisi  dedi: “Mənə gəldikdə isə, mən onun cənazə 

namazını qılmıram”. 
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 - 

 

1965. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Kim 

özünü dağdan ataraq intihar edərsə, o, əbədi olaraq Cəhənnəm odunda bu 

cür əzaba düçar olar. Kim zəhər içərək intihar edərsə, əlində zəhər qabı 

Cəhənnəmdə əbədi olaraq zəhər içər. Kim özünü kəsici alətlə öldürərsə, 

əlindəki o alətlə qarnına vuraraq əbədiyyən Cəhənnəmdə olar”. 

 

 - 

69-cu fəsil: Münafiqlər üçün cənazə namazını qılmaq 

 

 - 

 

 

1966. ...Rəvayət edilir ki, Ömər ibn əl-Xattab  demişdir: “Abdullah ibn 

Ubey ibn Səlul öldükdə onun cənazə namazını qılmaq üçün Allah Elçisini 

 çağırmışdılar. Allah Elçisi  qalxıb onun cənazə namazını qılmaq 

istədikdə mən onun önünə atıldım və dedim: “Ey Allahın Elçisi, sən İbn 

Ubeyin cənazə namazını qılmaq istəyirsən? Filan gün belə-belə, belə-belə, 

belə-belə” deyərək etdiklərini sadaladım. Allah Elçisi  təbəssüm edərək 

buyurdu: “Məni burax, ey Ömər!” Mən israr etdikdə dedi: “Mən (onun 

cənazə namazını qılıb-qılmamaqda) ixtiyar sahibiyəm! Əgər yetmiş 

dəfədən artıq bağışlanma diləməklə onun bağışlanacağını bilsəm, bunu da 

edərəm”. O, cənazə namazını qıldı, sonra çıxıb getdi. Az bir müddət 

keçdikdən sonra ət-Tövbə surəsinin iki ayəsi nazil oldu: “Heç vaxt 

onlardan ölmüş bir kəsin cənazə namazını qılma, qəbrinin başında da 
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durma. Çünki onlar Allahı və Onun Elçisini inkar etdilər və günahkar 

olaraq öldülər” (ət-Tövbə, 84)”. Sonralar mən Allah Elçisinə  qarşı 

etdiyim cürətdən heyrət etdim. Doğrusunu Allah bilir”. 
 

 - 

70-ci fəsil: Cənazə namazını məsciddə qılmaq 
 

 - 

 

1967. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  Suheyl ibn 

Beydanın cənazə namazını məsciddə qılmışdı”. 
 

 - 

 

 

1968. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  Suheyl ibn 

Beydanın cənazə namazını məscidin içində qılmışdı”. 
 

 - 

71-ci fəsil: Cənazə namazını gecə vaxtı qılmaq 
 

 - 

 

1969. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə ibn Səhl ibn Huneyf  demişdir: 

“Mədinənin kənarında yaşayan bir kasıb qadın xəstələnmişdi. Peyğəmbər 

 səhabələrindən onun vəziyyəti haqda soruşar və deyərdi: “Öldükdə 

mən onun cənazə namazını qılmayana qədər onu dəfn etməyin!” Qadın 

öldükdə onu İşa namazından sonra Mədinəyə gətirdilər, amma Allah 

Elçisi  artıq yatmışdı. Səhabələr Allah Elçisini  narahat etməmək üçün 

onun cənazəsini qılıb Bəqiul-Ğarqad qəbiristanlığında dəfn etdilər. Səhər 

olduqda Allah Elçisi  gəlib o qadın haqda soruşdu. Səhabələr dedilər: 
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“Onu dəfn etmişik, ey Allahın Elçisi! Biz onu sənin yanına gətirdikdə sən 

yatmışdın, ona görə də səni oyatmaq istəmədik”. Allah Elçisi  dedi: 

“Gedək!” Onlar Peyğəmbərlə  birlikdə gəlib qadının qəbrini ona 

göstərdilər. Allah Elçisi  namaza durdu, insanlar da onun arxasında səfə 

düzüldülər və o, dörd təkbir edərək cənazə namazını qıldırdı”. 

 

 - 

72-ci fəsil: Cənazə namazındakı səflər 

 

 - 

 

1970. ...Cabir  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Həqiqətən, 

qardaşınız Nəcaşi vəfat etmişdir. Qalxın, onun cənazə namazını qılın!” 

Sonra özü ayağa durdu, bizi cənazənin önündə səfdə durduğumuz kimi 

səfə düzdü və cənazə namazını qıldı. 

 

 - 

 

 

1971. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  Nəcaşinin öldüyü 

gün insanlara onun ölüm xəbərini verdi. Sonra onlarla namazgaha getdi, 

onları səfə düzdü və dörd təkbir etməklə (Nəcaşinin) cənazə namazını 

qıldı”. 

 

 - 

 

1972. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  

Mədinədə səhabələrinə Nəcaşinin ölüm xəbərini verdi. Sonra onlar Allah 

Elçisinin  arxasında səfə düzüldülər. O, dörd təkbir etməklə (Nəcaşinin) 

cənazə namazını qıldı”. 
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 - 

 

1973. ...Cabir  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Həqiqətən, 

qardaşınız vəfat etmişdir. Qalxın, onun cənazə namazını qılın!” Biz iki səf 

olduq. 

 

 - 

 

1974. ...Rəvayət edilir ki, Cabir  demişdir: “Allah Elçisi  Nəcaşiyə 

cənazə qılan gün mən ikinci səfdə idim”. 

 

 - 

 

1975. ...Rəvayət edilir ki, İmran ibn Husayn  demişdir: “Allah Elçisi  

bizə belə buyurdu: “Həqiqətən, qardaşınız Nəcaşi vəfat etmişdir. Qalxın, 

onun cənazə namazını qılın!” Biz ayağa qalxdıq və cənazə namazında 

olduğu kimi səflərə düzdüldük. Cənazə namazında olduğu kimi namaz 

qıldıq”. 

 

 - 

73-cü fəsil: Ayaq üstə cənazə namazı 

 

 - 

 

 

1976. ...Rəvayət edilir ki, Səmura  demişdir: “Mən Allah Elçisi  ilə 

birlikdə nifasdan ölən Ummu Kəbə cənazə namazı qıldım. Allah Elçisi  

ayağa durdu və cənazə namazını meyitin orta1 tərəfində duraraq qıldı”. 

                                                      
1 Kişi üçün cənazə namazı qılındıqda isə imam onun baş tərəfində durmalıdır. 
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 - 

74-cü fəsil: Uşağın və qadının cənazə namazını birlikdə qılmaq 

 

 - 

 

1977. ...Rəvayət edilir ki, Ammər  demişdir: “Bir uşaqla qadının cəna-

zəsində iştirak edirdim. Uşağın cənazəsi önə, qadının cənazəsi isə onun 

arxa tərəfinə qoyuldu. İkisinin cənazə namazı birlikdə qılındı. Cənazə 

namazını qılanlar arasında Əbu Səid əl-Xudri, İbn Abbas, Əbu Qatədə və 

Əbu Hureyra da var idi. Onlardan bu haqda soruşduqda dedilər: “Bu, 

sünnədir”. 

 

 - 

75-ci fəsil: Kişinin və qadının birlikdə cənazə namazı 

 

 - 

 

1978. ...Nafi  rəvayət edir ki, İbn Ömər doqquz nəfərin cənazəsinə 

birlikdə bir cənazə namazı qıldı. Kişiləri imamın qabağına doğru, qadınları 

isə onların arxasına qiblə tərəfə qoydu və onları bir sıra şəklində düzdü. 

Ömər ibn əl-Xattabın zövcəsi Ummu Kulsum bint Əlini və onun Zeyd adlı 

oğlunun cənazəsini birlikdə qoydu. O gün imam Səd ibn əl-As idi. 

İnsanların arasında İbn Ömər, Əbu Hureyra, Əbu Səid və Əbu Qatədə var 

idi. Uşağın cənazəsi imama yaxın qoyuldu. Bir kişi dedi: “Bunu bəyənmi-

rəm”. Bu əsnada İbn Abbasa, Əbu Hureyraya, Əbu Səidə və Əbu Qatədəyə 

baxdım və dedim: “Bu nədir?” Onlar dedilər: “Bu, sünnədir”. 

 

 - 
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1979. ...Səmura ibn Cundub  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  nifasdan vəfat 

edən Ummu Fulanın cənazəsinin orta tərəfində duraraq cənazə namazını 

qıldı. 

 
 - 

76-cı fəsil: Cənazə namazında olan təkbirlərin sayı 

 
 - 

 

1980. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Nəcaşinin vəfat 

etdiyini bizə xəbər verdi və bizi çıxararaq səfə düzdü. Sonra dörd təkbirlə 

cənazə namazını qıldı. 

 
 - 

 

1981. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə ibn Səhl demişdir: “Mədinənin 

kənarında yaşayan bir qadın xəstələnmişdi. Peyğəmbər  xəstə ziyarətinə 

diqqətli olardı. O dedi: “Bu qadın öldükdə mənə xəbər verin!” Qadın gecə 

vaxtı vəfat etdi. Onu gecə dəfn etdilər və bunu Peyğəmbərə  

bildirmədilər. Səhər Peyğəmbər  o qadın haqda soruşduqda səhabələr 

dedilər: “Səni oyatmaq istəmədik, ey Allahın Elçisi!” Peyğəmbər  onun 

dəfn olunduğu yerə gedərək onun cənazə namazını qıldı və namazda dörd 

dəfə təkbir etdi”. 

 
 - 

 

 

1982. ...İbn Əbu Leyla  rəvayət edir ki, Zeyd ibn Ərqam bir cənazənin 

namazını qıldı, beş dəfə təkbir etdi və: “Allah Elçisi  (də bu qədər) təkbir 

etmişdir”. 
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 - 

77-ci fəsil: Cənazə namazında oxunan dua 

 

 - 

 

1983. ...Rəvayət edilir ki, Auf ibn Malik  demişdir: “Mən Allah Elçisinin 

 cənazə namazını qılarkən belə dua etdiyini eşitdim: “Allahım! Onu 

bağışla, ona rəhm et, onu əfv et, onu (günahlardan) salamat et, onu gözəl 

tərzdə qarşıla, onun yerini geniş et! Onu su, qar və dolu ilə yu! Ağ paltarı 

çirkdən təmizlədiyin kimi onu da günahlardan təmizlə! Ona evinin 

əvəzinə daha xeyirli ev, ailəsinin əvəzinə daha xeyirli ailə, zövcəsinin 

əvəzinə daha xeyirli zövcə ver! Onu qəbir və Cəhənnəm əzabından qoru!1” 

Auf deyir: “Mən Allah Elçisinin  ölən adama etdiyi duaları eşitdikdə, “bu 

ölən mən olaydım” deyə təmənna etdim”. 

 

 - 

 

 

1984. ...Rəvayət edilir ki, Auf ibn Malik  demişdir: “Mən Allah Elçisinin 

 cənazə namazını qılarkən belə dua etdiyini eşitdim: “Allahım! Onu 

bağışla, ona rəhm et, onu (günahlardan) salamat et, onu əfv et, onu gözəl 

tərzdə qarşıla, onun yerini geniş et! Onu su, qar və dolu ilə yu! Ağ paltarı 

çirkdən təmizlədiyin kimi onu da günahlardan təmizlə! Ona evinin 

əvəzinə daha xeyirli ev, ailəsinin əvəzinə daha xeyirli ailə, zövcəsinin 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hummə-ğfir ləhu varhəmhu va'fu anhu va a:fihi va əkrim nuzuləhu va 

vassi' mudxaləhu vağsilhu bi mə:i va səlci va bəradi va nəqqihi minəl-xata:yə: kəmə: yunəqqis-

səubul-əbyədu minəd-dənəsi, va əbdilhu də:ran xayran min də:rihi, va əhlən xayran min əhlihi, 

va zəucən xayran min zəucihi va qihi azə:bil-qabri va azə:bin-nə:r! 



Sunən ən-Nəsəi                                                                                Cənazələr kitabı 

351 
 

əvəzinə daha xeyirli zövcə ver! Onu Cənnətə daxil et! Onu Cəhənnəm 

əzabından xilas et!1” və ya dedi: “Onu qəbir əzabından qoru!” 

 

 - 

 

1985. Ubeyd ibn Xalid əs-Suləmi rəvayət edir ki, Allah Elçisi  iki kişi 

arasında qardaşlıq təyin etmişdi. Onlardan biri döyüşdə öldürüldü, digəri 

isə ondan sonra vəfat etdi. Biz onun cənazə namazını qılıdıq. Peyğəmbər  

dedi: “Siz (duanızda) nə dediniz?” Səhabələr dedilər: “Duamızda dedik: 

“Allahım, onu bağışla! Allahım, ona rəhm et! Allahım, onu dostuna 

qovuşdur!” Peyğəmbər  dedi: “Onun namazı harda, bunun namazı 

harda?! Onun əməli harda, bunun əməli harda?! Onların arasında göylə 

yer arası qədər fərq var”. Ravi Amr ibn Məymun dedi: “Bu, mənə 

təəccüblü gəldi”. 

 

 - 

 

1986. ...Əbu İbrahim əl-Ənsari  rəvayət edir ki, atası Peyğəmbrin  bir 

cənazə namazında belə dediyini eşitmişdir: “Allahım, dirimizi və ölümü-

zü, burada olanımızı və olmayanımızı, kişimizi və qadınımızı, kiçiyimizi 

və böyüyümüzü bağışla!2” 

 

 - 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hummə-ğfir ləhu varhəmhu va a:fihi va'fu anhu va əkrim nuzuləhu va 

vassi' mudxaləhu vağsilhu bil-mə:i vas-səlci val-bəradi va nəqqihi minəl-xata:yə: kəmə: 

nəqqaytəs-səubəl-əbyəda minəd-dənəsi, va əbdilhu də:ran xayran min də:rihi, va əhlən xayran 

min əhlihi, va zəucən xayran min zəucihi va ədxilhul-cənnətə va nəccihi min ən-nə:r!.. Va əi'zhu 

min azə:bil-qabr! 
2  Transkripsiyası: Alla:hummə-ğfir liheyyinə: va meyyitinə: va şə:hidinə: va ğa:ibinə: va 

zəkərinə: va unsə:nə: va saği:rinə: va kəbi:rinə:! 
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1987. ...Rəvayət edilir ki, Talha ibn Abdullah ibn Auf  demişdir: “Mən 

İbn Abbasın arxasında cənazə namazı qıldım. Namazda “əl-Fatihə” və 

başqa bir surəni eşidilə biləcək şəkildə səsli oxuyurdu. Namazı bitirdkidə 

onun əlindən tutub bu etdiyinin nə olduğunu soruşdum. O dedi: “Bu, 

sünnə və haqdır”. 

 

 - 

 

1988. ...Rəvayət edilir ki, Talha ibn Abdullah  demişdir: “Mən İbn 

Abbasın arxasında cənazə namazı qıldım və namazda onun “əl-Fatihə” 

surəsini oxudu. Namazı bitirdkidə əlindən tutub soruşdum: “Sən nə oxu-

yursan?” O dedi: “Bəli, həqiqətən, o, haqq və sünnədir”. 

 

 - 

 

1989. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə  demişdir: “Cənazə namazında 

birinci təkbirdən sonra “Quranın Anasını” səssiz oxumaq, sonra isə üç 

dəfə təkbir etmək, son təkbirdən sonra da salam vermək sünnədir”. 

 

 - 

 

1990. ...Eyni hədisdir. 

 

 - 

78-ci fəsil: Cənazə namazını yüz nəfərin qılmasının fəziləti 

 

 - 
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1991. ...Aişə  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Kimin 

cənazə namazını yüz nəfər müsəlman qılaraq ona şəfaət diləyərlərsə, 

onların şəfaəti qəbul olunar”. 
 

 - 

 

1992. ...Aişə  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Ölən 

müsəlmanın cənazə namazını ümmətdən olan yüz nəfər qılaraq ona şəfaət 

diləsələr, onların şəfaəti qəbul olunar”. 
 

 - 

 

1993. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Bəkkər əl-Həkəm ibn Fərrux  demişdir: 

“Əbul-Məlih bizə cənazə namazı qıldırırdı. Biz onun təkbir etdiyini zənn 

etdik, amma o, üzünü bizə döndərərək dedi: “Səflərinizi düzəldin və gözəl 

şəkildə şəfaət edin!” Abdullah ibn Səlit rəvayət edir ki, möminlərin ana-

larından biri Peyğəmbərin  zövcələrindən olan Məymunə demişdir: 

“Peyğəmbər  mənə xəbər verərək buyurdu: “Ölən müsəlmanın cənazə 

namazını ümmətdən olanlar qılaraq ona şəfaət diləsələr, onların şəfaəti 

qəbul olunar”. Mən Əbul-Məlihdən “ümmət” sözünün nə olduğunu 

soruşduqda: “Qırx nəfər”- dedi”. 
 

 - 

79-cu fəsil: Cənazə namazını qılmağın savabı 
 

 - 
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1994. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Kim cənazə namazını qılarsa, ona bir qirat savab verilər. Kim 

də qəbirə qoyulanadək gözləyərsə, ona iki qirat savab verilər. İki qirat iki 

böyük dağ kimidir”. 

 
 - 

 

 

1995. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Kim cənazəni müşayiət edər və cənazə namazını qılarsa, ona bir 

qirat savab verilər. Kim də cənazə namazını qılıb onu dəfn edənə qədər 

cənazəni müşayiət edərsə, ona iki qirat savab verilər”. Səhabələr dedilər: 

“İki qirat nə qədərdir, ey Allahın Elçisi?” O dedi: “İki böyük dağ kimidir”. 

 
 - 

 

1996. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Kim 

savab umaraq müsəlman kişinin cənazəsini müşayiət edər, cənazə 

namazını qılar və dəfn edərsə, ona iki qirat savab verilər. Kim də cənazə 

namazını qılar və dəfn edilməmiş qayıdarsa, bir qirat savab ilə qayıdar”. 

 
 - 

 

1997. ... Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Kim cənazəni müşayiət edər, cənazə namazını qılar və 

qayıdarsa, ona bir qirat savab verilər. Kim də cənazə namazını qılıb onu 

dəfn edənə qədər orda olarsa, ona iki qirat savab verilər. Onların 

(qiratların) hər biri Uhud dağından böyükdür”. 
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 - 

80-ci fəsil: Cənazə dəfn edilməmişdən qabaq oturmaq 

 

 - 

 

1998. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Səid  demişdir: “Allah Elçisi  belə buyur-

du: “Cənazənin aparıldığını görsəniz, ayağa durun! Kim cənazəni 

müşayiət edərsə, cənazə qəbirə qoyulmadan oturmasın!” 

 

 - 

81-ci fəsil: Cənazə üçün ayağa durmaq 

 

 - 

 

 

1999. ...Məsud ibn əl-Həkəm  rəvayət edir ki, Əli ibn Əbu Talibin 

yanında “cənazə qəbirə qoyulana qədər ayaq üstə durmaq lazımdır” 

deyiləndə Əli ibn Əbu Talib dedi: “Allah Elçisi  ayaq üstə durdu, sonra 

oturdu”. 

 

 - 

 

2000. ...Rəvayət edilir ki, Əli  demişdir: “Allah Elçisinin  cənazə üçün 

qalxdığını gördükdə biz də qalxardıq, oturduğunu gördükdə biz də otu-

rardıq”. 

 

 - 

 

2001. ...Rəvayət edilir ki, əl-Bəra  demişdir: “Biz Allah Elçisi  ilə cənazə 

üçün çıxdıq. Qəbirin yanına çatdıqda cənazə qəbrə qoyulmamışdı, ona 
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görə Allah Elçisi  oturdu. Biz də sanki başımızda quş varmış kimi səssiz 

şəkildə oturduq”. 

 

 - 

82-ci fəsil: Şəhidi qanlı halda dəfn etmək 

 

 - 

 

 

2002. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Sələbə  demişdir: “Allah Elçisi  

Uhud döyüşündə öldürülənlər üçün dedi: “Onları qanlı halda dəfn edin! 

Həqiqətən, Allah yolunda yaralanan (şəhid) Qiyamət günü yarasından qan 

axaraq gələcək. Onun rəngi qan rəngi, qoxusu isə müşk qoxusu olacaq”. 

 

 - 

83-cü fəsil: Şəhid harada dəfn olunur? 

 

 - 

 

2003. ...Rəvayət edilir ki, Ubeydullah ibn Muaviyə  demişdir: “Taif günü 

müsəlmanlardan iki nəfər şəhid olmuşdu. Onlar Allah Elçisinin  yanına 

gətirildikdə o, onların şəhid olduqları yerdə dəfn olunmasını əmr etdi”. 

Muaviyə Allah Elçisinin  dövründə doğulanlardan idi.1 

 

 - 

 

2004. ...Cabir ibn Abdullah  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  Uhud 

döyüşündə öldürülənlərin olduqları yerdə dəfn edilməsini əmr etdi, çünki 

onlar Mədinəyə gətirilmişdilər. 

 

                                                      
1 Hədisin isnadı zəifdir. 
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 - 

 

2005. ...Cabir  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Şəhidləri 

öldükləri yerdə dəfn edin!” 

 

 - 

84-cü fəsil: Müşriklərin basdırılması 

 

 - 

 

 

2006. ...Rəvayət edilir ki, Əli  demişdir: “Mən Peyğəmbərə  dedim: 

“Sənin zəlalətdə olan əmin öldü, onu kim basdıracaq?” Peyğəmbər  dedi: 

“Get, atanı basdır! Mənim yanıma qayıdana qədər də heç nə danışma!” 

Atamı basdırdım və qayıtdım. Peyğəmbər  mənə qüsl almağımı əmr etdi, 

mən də qüsl aldım. O, mənim üçün dua etdi, lakin mən həmin duanı 

yadda saxlaya bilmədim”. 

 

 - 

85-ci fəsil: Ləhd və şəqq1 

 

 - 

 

                                                      
1 İslamda qəbri iki formada – “Ləhd” və “Şəqq” formasında qazmaq olar. “Ləhd” formasında 

qəbrin qiblə tərəfindəki divarında meyiti qoymaq üçün oyuq hissə, yer açılır. “Şəqq” 

formasında isə qəbirin orta hissəsində meyiti qoymaq üçün yer açılır. Ölkəmizdə qazılan 

qəbirlər, adətən, “Şəqq” formasında olur. Peyğəmbərin  vaxtında qəbirlər hər iki formada 

qazılırdı. Peyğəmbərimiz  də məhz “ləhd” formalı qəbirdə dəfn edilmişdir. Ənəs ibn Malik  

rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər  vəfat etdiyi vaxt Mədinə şəhərində iki nəfər qəbirqazan var 

idi. Onlardan biri “ləhd”, digəri isə “şəqq” formalı qəbir qazardı. Səhabələr dedilər ki, Allaha 

istixarə edək və onların ardınca adam göndərək. Hansı birinci gəlsə, o da qəbri qazsın. Beləliklə, 

qəbirqazanların ardınca adam göndərdilər. “Ləhd” formalı qəbir qazan birinci gəldi və 

Peyğəmbərin  qəbri “ləhd” formasında qazıldı. (İbn Məcə, 1557. Hədis səhihdir. Bax: Səhih 

Sunən İbn Məcə, 1264). 
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2007. ...Rəvayət edilir ki, Səd  demişdir: “Mən öldükdə qəbrimin içində 

Allah Elçisinin  qəbrindəki kimi qiblə tərəfdən ləhd düzəldin və üzərimə 

bir şey qoyun!” 
 

 - 

 

2008. ...Amir ibn Səd  rəvayət edir ki, Səd ölümcül xəstəliyə tutulduqda 

dedi: “Mən öldükdə qəbrimin içində Allah Elçisinin  qəbrindəki kimi 

qiblə tərəfdən ləhd düzəldin və üzərimə bir şey qoyun!” 
 

 - 

 

2009. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Ləhd şəklində qazılan qəbir bizim üçün, şəqq şəklində qazılan 

qəbirlər isə qeyriləri üçündür”. 
 

 - 

86-cı fəsil: Qəbir nə dərinlikdə olmalıdır? 
 

 - 

 

 

2010. ...Rəvayət edilir ki, Hişam ibn Amir  demişdir: “Uhud döyüşündən 

sonra biz Allah Elçisinə  şikayət edərək dedik: “Ey Allahın Elçisi, şəhid 

olan bütün insanlara ayrı-ayrı qəbir qazmaq çətindir”. Allah Elçisi  dedi: 

“Dərin və gözəl şəkildə çuxur qazın! Bir qəbirə iki və ya üç nəfəri dəfn 

edin!” Səhabələr dedilər: “Hansını birinci qoyaq?” O dedi: “Quranı ən çox 

biləni əvvəl qoyun”. Mənim atam da üç şəhiddən birincisi idi”. 
 

 - 

87-ci fəsil: Qəbir nə qədər geniş olmalıdır? 
 

 - 
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2011. ...Səd ibn Hişam ibn Amr atasının  belə dediyini rəvayət etmişdir: 

“Uhud döyüşündə müsəlmanlardan bir çoxu şəhid olmuş, bir çoxu da 

yaralanmışdı. Allah Elçisi  buyurdu: “Geniş çuxurlar qazın! Sonra iki və 

üç nəfəri bir qəbirdə dəfn edin! Qurandan daha çox biləni birinci qoyun!” 

 

 - 

88-ci fəsil: Ləhdə paltarın qoyulması 

 

 - 

 

 

2012. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Allah Elçisi  dəfn 

olunduqda alt tərəfinə qırmızı parça qoyuldu”. 

 

 - 

89-cu fəsil: Cənazənin dəfn olunmasının qadağan olunan vaxtları 

 

 - 

 

2013. ...Rəvayət edilir ki, Uqbə ibn Amir əl-Cuhəni  demişdir: “Üç vaxt 

var ki, Allah Elçisi  həmin vaxtlarda namaz qılmağı və cənazəni dəfn 

etməyi qadağan etmişdir: günəşin çıxdığı andan tam çıxana qədər, günəş 

zenitdə olan vaxt və günəş batmağa başlayandan batanadək olan vaxt”. 

 

 - 

 

 

2014. ...Rəvayət edilir ki, Cabir  demişdir: “Allah Elçisi  xütbə verdi, 

xütbəsində səhabələrindən birinin öldüyünü və gecə dəfn edilərək 
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kəfəninin qısa edildiyini bildirdi. Allah Elçisi zərurət olmadığı müddətcə 

insanın gecə dəfn edilməsindən çəkindirdi”. 

 

 - 

90-cı fəsil: Bir qəbirdə bir neçə nəfərin dəfn edilməsi 

 

 - 

 

2015. ...Rəvayət edilir ki, Hişam ibn Amir  demişdir: “Uhud döyüşündə 

çoxlu adam şəhid edildikdə onların qəbirlərini qazmaq insanlara çətin 

oldu. Allah Elçisi  dedi: “Geniş şəkildə çuxur qazın! Bir qəbirə iki və ya 

üç nəfəri dəfn edin!” Səhabələr dedilər: “Ey Allahın Elçisi, birinci hansını 

qoyaq?” O dedi: “Quranı ən çox biləni əvvəl qoyun”. 

 

 - 

 

2016. ...Rəvayət edilir ki, Səd ibn Hişam ibn Amir atasının  belə dediyini 

rəvayət etmişdir: “Uhud döyüşündən sonra yaralılar çox idi. Ona görə biz 

Allah Elçisinə  şikayət etdik. Allah Elçisi  dedi: “Geniş və gözəl şəkildə 

çuxur qazın! Bir qəbirə iki və ya üç nəfəri dəfn edin! Quranı ən çox biləni 

də əvvəl qoyun”. 

 

 - 

 

2017. ... Hişam ibn Amir  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: 

“Gözəl şəkildə çuxur qazın! Bir qəbirə iki və ya üç nəfəri dəfn edin! Quranı 

ən çox biləni də əvvəl qoyun”. 
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 - 

91-ci fəsil: Dəfn edildikdə birinci kimi dəfn edilir? 

 

 - 

 

 

2018. ...Rəvayət edilir ki, Hişam ibn Amir  demişdir: “Atam Uhud 

döyüşündə öldürülmüşdü. Peyğəmbər  dedi: “Dərin və gözəl şəkildə 

çuxur qazın! Bir qəbirə iki və ya üç nəfəri dəfn edin! Quranı ən çox biləni 

əvvəl qoyun!” Atam üç nəfərdən biri idi və Quranı digərlərindən daha çox 

bildiyi üçün qəbirə öncə o qoyulmuşdu”. 

 

 - 

92-ci fəsil: Meyitin ləhdə qoyulduqdan sonra yenidən çıxarılması 

 

 - 

 

2019. ...Rəvayət edilir ki, Cabir  demişdir: “Abdullah ibn Ubey qəbirə 

qoyulduqdan sonra Peyğəmbər  gəlib onun çıxarılmasını əmr etdi. Onu 

dizlərinin üzərinə qoydu. Ona yüngülcə tüpürdü və öz köynəyini ona 

geyindirdi. Doğrusunu Allah bilir!” 

 

 - 

 

2020. ...Rəvayət edilir ki, Cabir  demişdir: “Peyğəmbər  Abdullah ibn 

Ubeyin qəbirdən çıxarılmasını əmr etdi. Onun başını dizlərinin üzərinə 

qoydu. Ona yüngülcə tüpürdü və öz köynəyini ona geyindirdi”. Cabir 

deyir: “Onun üçün cənazə namazı da qıldı. Doğrusunu Allah bilir!” 
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 - 

93-cü fəsil: Meyitin qəbirdən çıxarıldıqdan sonra başqa yerdə dəfn 

edilməsi 

 

 - 

 

 

2021. ...Rəvayət edilir ki, Cabir  demişdir: “Qəbirdə atamla birlikdə başqa 

bir adam da dəfn edilmişdi. Qəlbim narahat oldu və onu çıxarıb başqa 

yerdə tək dəfn etdim”. 

 

 - 

94-cü fəsil: Qəbrin yanında cənazə namazını qılmaq 

 

 - 

 

2022. ...Yəzid ibn Sabit  rəvayət edir ki, bir gün Allah Elçisi  ilə birlikdə 

çıxdıqda yeni bir qəbir gördülər. Allah Elçisi  dedi: “Bu kimin qəbridir?” 

Səhabələr dedilər: “Filan oğullarının köləlikdən azad etdikləri filan 

qadının qəbridir”. Allah Elçisi  onu tanıdı. Səhabələr dedilər: “O, zöhr 

vaxtı vəfat etmişdi, sən yatdığına görə səni oyandırmaq istəmədik”. Allah 

Elçisi  namaza durub insanları arxasında səfə düzdü və dörd dəfə təkbir 

edərək cənaza namazını qıldı. Sonra da dedi: “Mən aranızda olduğum 

müddətdə bir adam öldükdə mənə xəbər verin. Həqiqətən, mənim ona 

cənazə namazı qılmağım rəhmətdir”. 

 

 - 

 

2023. ...Süleyman əş-Şeybani Şabidən  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  ilə 

birlikdə bir qəbrin yanından keçən bir şəxs mənə xəbər verdi ki, Allah 
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Elçisi  onlara imam təyin etdi və onları onun arxasında səfə düzdü. Mən 

dedim: “O adam kim idi, ey Əbu Amr?” O dedi: “O, İbn Abbas idi”. 

 

 - 

 

2024. ...Rəvayət edilir ki, Şabi  demişdir: “Allah Elçisini  görən bir nəfər 

mənə xəbər verdi ki, Allah Elçisi tək olan bir qəbrin yanından keçdikdə 

onları arxasında səfə düzərək və imamlıq edərək cənazə namazını 

qılmışdır”. Ona dedilər: “Bunu sənə kim danışıb?” O dedi: “İbn Abbas”. 

 

 - 

 

2025. ...Cabir  rəvayət edir ki, bir qadın dəfn edildikdən sonra Peyğəmbər 

 onun qəbrinin yanında ona cənazə namazı qıldı. 

 

 - 

95-ci fəsil: Cənazədən sonra qayıdanda miniklə qayıtmaq 

 

 - 

 

2026. ...Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Səmura  demişdir: “Allah Elçisi  

Əbu Dəhdəhin cənazəsini dəfn etmək üçün çıxdı. Qayıdanda ona yəhərsiz 

bir at gətirdilər və Peyğəmbər  ona mindi. Biz də onunla birlikdə piyada 

getdik”. 

 

 - 

96-cı fəsil: Qəbrin üstündə əlavələr tikmək 

 

 - 
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2027. ...Rəvayət edilir ki, Cabir  demişdir: “Allah Elçisi  qəbirin üzərinin 

inşa edilməsini, qəbirin yüksəldilməsini və suvaqlanmasını qadağan etdi”. 

Ravi Süleyman ibn Musa “Qəbirin üzərində yazı yazmağı da qadağan 

etdi” əlavəsini qeyd etdi”. 

 

 - 

97-ci fəsil: Qəbirin üstündə bina tikmək 

 

 - 

 

 

2028. ...Rəvayət edilir ki, Cabir  demişdir: “Allah Elçisi  qəbirlərin 

üzərində suvaqlayaraq nəyinsə tikilməsini, həmçinin onların üzərində 

oturulmasını qadağan etdi”. 

 

 - 

98-ci fəsil: Qəbirlərin üzərini suvaqlamaq 

 

 - 

 

2029. ...Rəvayət edilir ki, Cabir  demişdir: “Allah Elçisi  qəbirlərin 

üzərini suvaqlamağı qadağan etdi”. 

 

 - 

99-cu fəsil: Qəbirlərin yer səviyyəsində edilməsi 

 

 - 

 

2030. ...Rəvayət edilir ki, Sumamə ibn Şufey demişdir: “Bir dəfə Fədalə ibn 

Ubeyd ilə Rum torpağında bir yerdə idik. Bizim bir yoldaşımız vəfat etdi. 

Fədalə onun qəbrini yer səviyyəsində etməyi əmr etdi və belə dedi: “Mən 

Allah Elçisinin  qəbirlərin yer səviyyəsində edilməsini əmr etdiyini 

eşitmişəm”. 
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 - 

 

 

2031. ...Rəvayət edilir ki, Əbul-Həyyəc  demişdir: “Əli  dedi: “Allah 

Elçisinin  məni göndərdiyi şey üçün səni göndərimmi? Yer səviyyə-

sindən hündür olan hər bir qəbiri yer səviyyəsinə salacaqsan. Hər evdəki 

surəti siləcəksən”. 

 

 - 

100-cü fəsil: Qəbirləri ziyarət etmək 

 

 - 

 

2032. ...Abdullah ibn Bureydə atasının  belə rəvayət etdiyini demişdir: 

“Allah Elçisi  buyurdu: “Sizə qəbirləri ziyarət etməyi qadağan etmişdim, 

indi ziyarət edə bilərsiniz. Qurban (bayramında kəsilən) ətləri üç gündən 

artıq saxlamağı qadağan etmişdim. İndi isə istədiyiniz qədər saxlaya 

bilərsiniz. Həmçinin xurma şərbətini sadəcə tuluqlarda saxlamağa icazə 

vermişdim, indi isə hər cür qabda saxlaya bilərsiniz. Amma sərxoşedici 

içkilərdən içməyin!” 

 

 - 

 

 

2033. ...Abdullah ibn Bureydə atasından  rəvayət edir ki, bir dəfə o, Allah 

Elçisi  ilə bir məclisdə idi. Allah Elçisi  belə buyurdu: “Həqiqətən, mən 

Qurban (bayramında kəsilən) ətləri üç gündən artıq saxlayıb yeməyi 

qadağan etmişdim. Artıq özünüz yeyə, başqalarına yedirdə və (istədiyiniz 

qədər) saxlaya bilərsiniz. Sizə oyulmuş ağacdan düzəldilmiş qablarda 
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dubbəni1, müzəffəti (yaxud müqəyyəri)2, nəqiri3, həntəmi4 və şirə saxlamağı 

qadağan etmişdim. Artıq bütün qablarda şirə saxlaya bilərsiniz. Sərxoşluq 

gətirən hər şeydən çəkinin! Həmçinin sizə qəbirləri ziyarət etməyi qadağan 

etmişdim. Artıq kim istəsə, (qəbirləri) ziyarət edə bilər, lakin pis söz 

söyləməyin!” 

 

 - 

101-ci fəsil: Müşrikin qəbrini ziyarət etmək 

 

 - 

 

2034. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  

anasının qəbrini ziyarət etdi, ağladı və yanında olanları da ağlatdı, sonra 

dedi: “Rəbbimdən  anam üçün bağışlanma diləməyə izn istədim, izn 

vermədi. Qəbrini ziyarət etmək üçün izn istədim, izn verdi. Qəbirləri 

ziyarət edin, çünki qəbir ziyarəti ölümü xatırladır”. 

 

 - 

102-ci fəsil: Müşriklər üçün bağışlanma diləməyin qadağan olması 

 

 - 

  

 

2035. ...Səid ibn əl-Museyyib atasının  belə dediyini rəvayət etmişdir: 

“Əbu Talib ölüm ayağında ikən Allah Elçisi  onun yanına gəldi. Əbu 

                                                      
1 Dubba – şərab saxlamaq üçün qurudulmuş boranıdan düzəldilmiş qab. 
2 Müzəffət, yaxud müqəyyər – şərab saxlamaq üçün yanları qatranla malalanmış qab. 
3 Nəqir – şərab saxlamaq üçün içi oyulmuş xurma kötüyündən düzəldilmiş qab. 
4 Həntəm – tərkibinə yun və qan qatılmış gildən düzəldilmiş yaşıl rəngli cürdək. Əvvəllər bu 

cür qablarda şərab saxlayardılar. 
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Cəhl və Abdullah ibn Əbu Umeyyə də orada idi. Allah Elçisi  dedi: 

“Əmican, “lə iləhə illəllah” kəlməsini de ki, Allah  yanında sənin 

(dediyinə) şahidlik edim”. Bunu eşidəndə Əbu Cəhl və Abdullah ibn Əbu 

Umeyyə dedilər: “Ey Əbu Talib, Abdulmuttalibin dinindən dönməkmi 

istəyirsən?!” Onlar bunu o qədər təkrar etdilər ki, axırda Əbu Talibin 

onlara son sözü Abdulmuttalibin dinində qalacağı oldu. Onda Allah Elçisi 

 ona dedi: “Vallahi, bil ki, mənə qadağan edilənədək sənin üçün bağış-

lanma diləyəcəyəm”. Sonra bu ayə nazil oldu: “Müşriklərin Cəhənnəm 

sakinləri olduqları bəlli olduqdan sonra qohum olsalar belə, 

Peyğəmbərə və möminlərə onlar üçün bağışlanma diləmək yaraşmaz”. 

(ət-Tövbə, 113). Sonra da bu ayə nazil oldu: “Şübhəsiz ki, sən istədiyini 

doğru yola yönəldə bilməzsən. Amma Allah istədiyini doğru yola 

yönəldir. O, doğru yolda olanları daha yaxşı tanıyır” (əl-Qasəs, 56)”. 
 

 - 

 

2036. ...Rəvayət edilir ki, Əli  demişdir: “Mən bir kişinin, valideynləri 

müşrik olduqları halda onlar üçün bağışlanma diləməsini eşitdim və 

dedim: “Onlar müşrik olduqları halda onlar üçün bağışlanma diləyirsən?” 

O dedi: “Məgər İbrahim öz müşrik atası üçün bağışlanma diləməmiş-

dirmi?” Mən Peyğəmbərin  yanına gəldim və olanları ona danışdıqda bu 

ayə nazil oldu: “İbrahimin öz atası üçün bağışlanma diləməsi isə sadəcə 

ona verdiyi vədə görə idi. Atasının Allaha düşmən olduğu ona bəlli 

olduqdan sonra isə ondan uzaqlaşdı. Həqiqətən, İbrahim Allaha çox 

yalvaran həlim bir kimsə idi” (ət-Tövbə, 114)”. 

 

 - 

103-cü fəsil: Möminlər üçün bağışlanma diləməyin əmr edilməsi 

 

 - 
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2037. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Mən sizə Peyğəmbərdən  

hədis danışımmı?” Biz: “Bəli!” dedik. O dedi: “Peyğəmbər  mənim 

yanımda qalan gecə idi. Ayaqqabılarını ayaqlarının yaxınlığında qoydu, 

paltarının bir tərəfini də yatağının üzərinə sərdi. Mənim yatdığıma əmin 

olana qədər gözlədi, sonra yavaşca ayaqqabılarını geyindi və paltarını 

götürərək yavaşca qapını açdı və çıxdı. Mən örtüyümü başıma örtüb 

paltarımı geyindim və onun arxası ilə getdim. Allah Elçisi  Bəqi qəbiris-

tanlığına gəldi, üç dəfə uzun müddət əllərini qaldırıb tutdu. Sonra çevrildi, 

mən də çevrildim. Allah Elçisi  sürətli yeriməyə başladıqda, mən də 

sürətləndim. Allah Elçisi  daha sürətli yüyürməyə başladıqda, mən daha 

sürətli yüyürdüm. Allah Elçisi  qaçmağa başladı, mən də qaçmağa 

başladım və evə ondan əvvəl girdim. Allah Elçisi  mən uzandıqdan sonra 

evə girdi və dedi: “Sənə nə olub, ey Aişə, təngnəfəs olmusan?” Mən 

dedim: “Heç nə olmayıb”. Allah Elçisi  dedi: “Sən deməsən də, Lətif və 

hər şeyi bilən Allah mənə xəbər verəcək”. Mən də: “Ey Allahın Elçisi, 

anam-atam sənə fəda olsun!” deyib olanları ona danışdım. Allah Elçisi  

dedi: “Məndən qabaqda gördüyüm qaraltı sən idin?” Mən dedim: “Bəli, 

mən idim”. O, əlinin iç tərəfi ilə yüngülcə mənim sinəmə vurdu və sinəm 

ağrıdı. 1  Sonra Allah Elçisi  dedi: “Allahın və Onun Elçisinin sənə 

haqsızlıq edəcəyinimi sandın?” Mən dedim: “İnsanlar nə qədər gizlətsələr 

də, Allah bilir”. Allah Elçisi  dedi: “Sən məni görəndə Cəbrail yanıma 

gəlmişdi. Paltarını çıxartmışdın deyə yanıma gəlmədi və mənə səsləndi, 

lakin səndən gizləndi. Mən də ona cavab verdim və onu səndən gizlətdim. 

Sənin yatdığını zənn etdim və oyandırmaq istəmədim, səni tək qoymaq-

dan da qorxdum. Lakin Cəbrail Bəqi qəbiristanlığına gəlməyimi və orada 

                                                      
1 Burada Peyğəmbər  ədəbləndirmək məqsədilə Aişənin  sinəsinə yüngülcə vurmuşdur. 
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olanlar üçün bağışlanma diləməyimi istədi. Mən: “Nə deməliyəm?” 

dedim. O da “Belə de” buyurdu: “Bu diyarın mömin və müsəlman 

sakinləri! Sizə salam olsun! Allah bizdən əvvəl gedənlərə və qalanlara 

rəhmət etsin! Allahın izni ilə biz də sizə qovuşacağıq!”1 

 

 - 

 

2038. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Bir gecə Allah Elçisi  ayağa 

qalxıb paltarını geyindi və bayıra çıxdı. Mən də cariyəm Bəriraya Allah 

Elçisini  izləməsini əmr etdim. O da Allah Elçisini  Bəqi qəbiristanlığına 

qədər təqib etdi. Allah Elçisi  Bəqi qəbiristanlığının aşağı tərəfində 

Allahın istədiyi qədər dayandı, sonra geri döndü. Cariyəm mənim yanıma 

ondan əvvəl qayıtdı və olanları mənə xəbər verdi. Səhər olana qədər Allah 

Elçisinə  bir şey demədim, sonra gecə olanları ona dedim. Allah Elçisi  

buyurdu: “Mən Bəqi əhlinə2 dua etmək üçün göndərilmişdim”.3 

 

 - 

 

 

2039. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  mənim 

yanımda qaldığı gecədə gecənin sonuna yaxın Bəqi qəbiristanlığına gedər 

və belə dua edərdi: “Möminlər topluluğunun diyarı! Sizə salam olsun! Biz 

sizinlə qovuşacağıq – və ya – bir-birimizə şəfaətçi olacağıq. Allahın izni ilə 

biz də sizə qovuşacağıq. Allahım, Bəqiul-Ğarqad qəbiristanlığında olanları 

bağışla!” 

 

                                                      
1 əs-Sələ:mu alə əhlid-diyə:ri minəl-mu'mini:nə val-muslimi:n, yərhəmulla:hul-mustəqdimi:nə 

minnə: val-mustə'xiri:n! Va innə: in şə:ə Alla:hu bikum lə:hiqu:n! 
2 Bəqi əhli, yəni Bəqi qəbiristanlığında dəfn olunanlar. 
3 Hədisin isnadı zəifdir. 



                                                                           

370 
 

 - 

 

2040. ...Süleyman ibn Bureydə atasından  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  

qəbiristanlığa gedəndə belə deyərdi: “Bu diyarın mömin və müsəlman 

sakinləri! Sizə salam olsun! Allahın izni ilə biz də sizə qovuşacağıq. Siz 

bizdən qabaq getdiniz, biz də sizin arxanızca gələcəyik. Allahdan özümüzə 

və sizə salamatlıq diləyirik!”1 
 

 - 

 

2041. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Nəcaşi vəfat etdikdə 

Peyğəmbər  dedi: “Onun üçün bağışlanma diləyin!” 
 

 - 

 

2042. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Həbəşistanın 

hökmdarı Nəcaşinin ölüm xəbərini onun öldüyü gün xəbər verərək dedi: 

“Qardaşınız üçün bağışlanma diləyin!” 
 

 - 

104-cü fəsil: Qəbirlərin üzərində şam yandırmağın qadağan olması 
 

 - 

 

 

2043. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Allah Elçisi  qəbirləri 

tez-tez ziyarət edən qadınları, qəbirləri məscid halına salanları və qəbir-

lərin üzərində şam yandıranları lənətləmişdir”.2 

                                                      
1 Transkripsiyası: əs-Sələ:mu aleykum əhləd-diyə:ri minəl-mu'mini:nə val-muslimi:n, va innə: in 

şə:ə Alla:hu bikum lə:hiqu:n! Əntum lənə: fəratun va nəhnu ləkum təbəun, əs əlulla:həl-a:fiyətə 

lənə: va ləkum! 
2 Hədis zəifdir. 
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 -  

105-ci fəsil: Qəbirlərin üzərində oturmağın şiddətli şəkildə qadağan olması 

 
 - 

 

2044. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Sizdən birinizin paltarı yanana qədər yanan daşın üstündə 

oturmağı qəbir üzərində oturmasından daha xeyirlidir”. 

 
 - 

 

2045. ...Amr ibn Hazm  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: 

“Qəbirlərin üzərində oturmayın!” 

 
 - 

106-cı fəsil: Qəbirlərin məscid halına salınması 

 
 - 

 

2046. ...Aişə  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Allah 

Peyğəmbərlərin qəbirlərini məscidə halına gətirən toplumlara lənət etsin!” 

 
 - 

 

 

2047. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Allah 

Peyğəmbərlərin qəbirlərini məscid halına salan yəhudi və nəsranilərə lənət 

etmişdir!” 
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 - 

107-ci fəsil: Qəbirlərin arasında dəridən olan ayaqqabı ilə gəzməyin 

qadağan olması 

 

 - 

 

2048. ...Rəvayət edilir ki, Bəşir ibn əl-Xasasiyə  demişdir: “Mən Allah 

Elçisi  ilə birlikdə piyada gedirdim. Allah Elçisi  müsəlmanların qəbir-

lərinin yanına gəlib dedi: “Bunlar bir çox pisliyi arxada tərk etdilər”. Sonra 

müşriklərin qəbirlərinə yanına çatıb dedi: “Bunlar da çox böyük xeyir-

lərdən məhrum oldular”. Allah Elçisi  çevrilib qəbirlərin arasında ayağın-

da dəridən olan ayaqqabı ilə gəzişən bir kişini gördü və dedi: “Ey dəridən 

olan ayaqqabıları ilə gəzişən, ayaqqabılarını çıxart!” 

 

 - 

108-ci fəsil: Ölən insanın ayaqqabıların səsini eşitməsi 

 

 - 

 

 

2049. ...Ənəs rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Həqiqətən, 

bəndə qəbrinə qoyulduqda yaxınları oradan gedərkən onların ayaq səslə-

rini eşidir”. 

 

 - 

109-cu fəsil: Qəbirdə olan sorğu-sual 

 

 - 
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2050. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik  demişdir: “Allahın Peyğəmbəri 

 belə buyurdu: “Həqiqətən, bəndə qəbirə qoyulduqda və yoldaşları 

ondan uzaqlaşdıqda onların ayaq səslərini eşidir. Sonra ona iki mələk 

yaxınlaşır, onu otuzdurur və ona deyirlər: “Sən bu kişi haqda nə 

deyirdin?” Əgər o kişi mömindirsə, deyir: “Mən onun Allahın qulu və 

elçisi olduğuna şahidlik edirəm”. Ona deyirlər: “Oddan olan yerinə bax! 

Artıq Allah onu sənin üçün Cənnətdə olan yerə dəyişmişdir”. Peyğəmbər 

 dedi: “O, iki yerini də görür”. 
 

 - 

110-cu fəsil: Qəbirdə kafirin sorğu-sualı 
 

 - 

 

 

2051. ...Ənəs  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Həqiqətən, 

bəndə qəbirə qoyulduqda yaxınları və yoldaşları ondan uzaqlaşır, o da 

onların ayaq səslərini eşidir. Sonra ona iki mələk yaxınlaşır, onu otuzdurur 

və ona deyirlər: “Sən Muhəmməd adlı bu kişi haqqında nə deyirdin?” 

Möminə gəlincə, o deyər: “Mən onun Allahın qulu və elçisi olduğuna 

şahidlik edirəm”. Ona deyilər: “Sənin Cəhənnəmdə olan yerinə bax! Artıq 

Allah onu sənin üçün daha xeyirli olan yerlə əvəz etmişdir”. Allah Elçisi 

dedi: “O, Cəhənnəmdən və Cənnətdən olan yerini görər. Kafir və ya 

münafiqə gəlincə, mələklər ona deyirlər: “Bu kişi haqda nə deyirdin?” O 

deyir: “Bilmirəm, mən insanların dedikləri kimi deyirdim”. Ona deyilər: 

“Sən onu haqq saymadın və ona haqqı ilə tabe olmadın”. Sonra başının 

arxasına qulaqlarının arası tərəfə elə zərbə vurular ki, onun səsini 

insanlardan və cinlərdən başqa hamı eşidər”. 
 

 - 

111-ci fəsil: Qarın xəstəliyi səbəbi ilə vəfat edən 
 

 - 
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2052. ...Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Yəsar  demişdir: “Bir dəfə 

Süleyman ibn Surad və Xalid ibn Urfutanın yanında oturmuşdum. Onlar 

qarın xəstəliyindən vəfat edən adam haqqında söhbət etdilər. İkisi də onun 

cənazəsində iştirak etmək istəyirdilər. Biri digərinə dedi: “Məgər Allah 

Elçisi  “Qarın xəstəliyindən ölənə qəbir əzabı olmaz” deməyibmi?” O biri 

dedi: “Bəli, elədir”. 
 

 - 

112-ci fəsil: Şəhid haqda 
 

 - 

 

2053. ...Raşid ibn Səd  Peyğəmbərin  səhabələrindən olan bir kişidən 

rəvayət edir ki, bir nəfər dedi: “Ey Allahın Elçisi, nəyə görə şəhiddən başqa 

bütün möminlər qəbir fitnəsinə məruz qalır?” Peyğəmbər  dedi: “Başının 

üzərindəki qılıncların parıltısı ona imtahan olaraq kifayətdir”. 
 

 - 

 

 

2054. ...Rəvayət edilir ki, Safvan ibn Umeyyə  demişdir: “Taundan (vəba-

dan), qarın xəstəliyindən, suda boğulmaqdan və nifasdan ölənlər şəhiddir”. 

Ravi Əbu Osman bunu bizə dəfələrlə danışıb bir dəfə də Peyğəmbərə  

nisbət etdi. 
 

 - 

113-cü fəsil: Qəbirin tutub sıxması  
 

 - 
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2055. ...İbn Ömər  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “(Səd 

ibn Muazın ölümünə görə) Ərş silkələnmiş, səmanın qapıları açılmış və 

yetmiş min mələk onun cənazəsində iştirak etmişdir. Amma qəbir əvvəlcə 

onu tutub sıxmış, sonra onun üçün genişlənmişdir”. 

 

 - 

114-cü fəsil: Qəbir əzabı  

 

 - 

 

2056. ...Rəvayət edilir ki, əl-Bəra  demişdir: “Peyğəmbər  bu ayəni 

“Allah iman gətirənləri dünya həyatında da, axirətdə də möhkəm sözlə 

sabit saxlayar” (İbrahim, 27) oxuduqdan sonra buyurdu: “Bu ayə qəbir 

əzabı barəsində nazil olmuşdur”. 

 

 - 

 

 

 2057. ...Rəvayət edilir ki, əl-Bəra ibn Azib  demişdir: “Peyğəmbər  bu 

ayəni “Allah iman gətirənləri dünya həyatında da, axirətdə də möhkəm 

sözlə sabit saxlayar” (İbrahim, 27) haqda buyurdu: “Bu ayə qəbir əzabı 

barəsində nazil olmuşdur”. (Bərzəx həyatında1) ona deyiləcək: “Rəbbin 

kimdir?” O deyəcək: “Rəbbim Allahdır, dinim də Məhəmmədin  

dinidir”. Bu da: “Allah iman gətirənləri dünya həyatında da, axirətdə də 

möhkəm sözlə sabit saxlayar” (İbrahim, 27) ayəsində öz təsdiqini 

tapmışdır”. 

 

                                                      
1 Bərzəx, yəni dünya ilə Axirət həyatı arasında mövcud olan qəbir həyatı qəsd edilir. (ən-

Nihayə, 1/118; Lisanul-Ərəb, 3/8). 
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 - 

 

2058. ...Ənəs  rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər  bir qəbirdən səs 

eşitdi və dedi: “Bu, nə zaman ölüb?” Səhabələr dedilər: “Cahiliyyə döv-

ründə”. Peyğəmbər  buna sevindi və dedi: “Əgər sizin ölənlərinizi dəfn 

etməyəcəyinizdən qorxmasaydım, qəbirdə olan əzabın səsini eşitməyiniz 

üçün Allaha dua edərdim”. 

 

 - 

 

 

2059. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Əyyub  demişdir: “Bir dəfə günəş batdıq-

dan sonra Allah Elçisi  (evdən) bayıra çıxdı və bir səs eşidib dedi: 

“(Bunlar) qəbirlərində əzab çəkən yəhudilərdir”. 

 

 - 

115-ci fəsil: Qəbir əzabından Allaha sığınmaq  

 

 - 

 

2060. ...Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurmuşdur: 

“Allahım, qəbir əzabından Sənə sığınıram! Cəhənnəm odundan Sənə 

sığınıram! Həyatın və ölümün fitnəsindən Sənə sığınıram! Məsih Dəccalın 

fitnəsindən Sənə sığınıram!”1 

 

 - 

 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hummə, inni: əu:zu bikə min azə:bil-qabr, va əu:zu bikə min azə:bin-nə:r, 

va əu:zu bikə min fitnətil-məhyə: val-məmə:ti, va əu:zu bikə min fitnətil-məsi:hid-dəccə:l! 
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2061. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Mən Allah Elçisinin  

bundan sonra qəbir əzabından Allaha sığındığını eşitdim”. 

 

 - 

 

 

2062. ...Rəvayət edilir ki, Əsma bint Əbu Bəkr  demişdir: “Allah Elçisi 

 ayağa durub bir kişinin qəbrində gördüyü əzab haqda danışdı. Allah 

Elçisi  bu haqda danışdıqda müsəlmanlar elə bir səs saldılar ki, onun nə 

dediyini başa düşə bilmədim. Onlar sakitləşdikdə mənim yaxınlığımda 

olan bir kişiyə dedim: “Allah sənə bərəkət versin, Allah Elçisi  danışı-

ğının sonunda nə dedi?” O dedi: “Allah Elçisi buyurdu: “Mənə vəhy 

olundu ki, siz qəbirdə Dəccalın fitnəsi kimi bir fitnəyə məruz qalacaqsı-

nız”. 

 

 - 

 

2063. ...Abdullah ibn Abbas  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  onlara bu 

duanı Qurandan bir surə öyrətdiyi kimi öyrətmişdir: “Allahım, Cəhənnəm 

əzabından Sənə sığınırıq! Qəbir əzabından Sənə sığınıram!  Məsih Dəccalın 

fitnəsindən Sənə sığınıram! Həyatın və ölümün fitnəsindən Sənə sığını-

ram!”1 

 

 - 

 

                                                      
1 Transkripsiyası: Alla:hummə, innə: nəu:zu bikə min azə:bi Cəhənnəm, va əu:zu bikə min 

azə:bil-qabr, va əu:zu bikə min fitnətil-məsi:hid-dəccə:l, va əu:zu bikə min fitnətil-məhyə: val-

məmə:t! 
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2064. ...Rəvayət edilir ki, Aişə  demişdir: “Allah Elçisi  yanıma 

gəldikdə mənim yanımda yəhudi bir qadın var idi və belə deyirdi: “Siz 

qəbirdə imtahan olunacaqsınız”. Allah Elçisi  bunu eşitdikdə dedi: 

“Yəhudilər də imtahan olunacaqlar”. Aişə deyir: “Bir neçə gecə keçdikdən 

sonra Allah Elçisi  dedi: “Həqiqətən, sizin qəbirdə imtahan olunacağınız 

mənə vəhy olundu”. Aişə deyir: “Mən Allah Elçisinin  qəbir əzabından 

Allaha sığındığını eşitdim”. 

 

 - 

 

2065. ...Aişə  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  qəbir əzabından və Dəccalın 

fitnəsindən Allaha sığındı və belə dedi: “Siz qəbirlərinizdə imtahan oluna-

caqsınız”. 

 

 - 

 

2066. ...Aişə  rəvayət edir ki, bir yəhudi qadın gələrək ondan bəzi şeylər 

istədi. Aişə də onun istədiyini verdikdə qadın dedi: “Allah səni qəbir 

əzabından qorusun!” Aişə deyir: “O qadının bu sözü başımı qarışdırdı və 

Allah Elçisi  gələn kimi bunu ona dedim. O dedi: “Onlar qəbirlərində elə 

əzab görəcəklər ki, səslərini heyvanlar eşidəcək”. 

 

 - 

 

 

2067. ...Rəvayət edilir ki, Aişə demişdir: “Mədinə yəhudilərindən iki yaşlı 

qadın yanıma gəlmişdilər. Onlar dedilər: “Qəbirdə olanlar qəbirlərində 

əzab görəcəklər”. Mən onların dediklərini yalan sandım və qəbul etmək 

istəmədim. Onlar getdikdən sonra Allah Elçisi yanıma gəldi. Mən dedim: 

“Ey Allahın Elçisi, Mədinənin yaşlı iki yəhudi qadını gəlmişdi və “qəbirdə 

olanlar qəbirlərində əzab görəcəklər” dedilər”. Allah Elçisi  dedi: “Onlar 
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düz deyirlər! Onlar qəbirlərində elə əzab görəcəklər ki, səslərini bütün 

heyvanlar eşidəcək”. Bundan sonra Allah Elçisinin  hər namazda qəbir 

əzabından Allaha sığındığını gördüm”. 

 

 - 

116-cı fəsil: Qəbirin üzərinə xurma budağı sancmaq  

 

 - 

 

2068. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Allah Elçisi  Məkkə 

və ya Mədinə küçələrindən birinin yanından keçərkən qəbirlərində əzab 

çəkən iki adamın səsini eşitdi. Allah Elçisi  dedi: “(Bunlar) əzab çəkirlər, 

amma böyük bir şeyə görə əzab çəkmirlər”. Sonra (bunun səbəbini bil-

dirib) dedi: “Bəli, onlardan biri sidikdən qorunmazdı, digəri isə söz gəzdi-

rərdi”. Sonra o, bir xurma budağı gətirməyi əmr etdi. Budağı iki yerə 

böldü. Hər qəbrin üstünə yarısını sancdı. Səhabələr ondan: “Ey Allahın 

Elçisi, nə üçün belə etdin?”– deyə soruşdular. O dedi: “Ola bilsin ki, bunlar 

quruyanadək onların əzabı yüngülləşsin”. 

 

 - 

 

2069. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Allah Elçisi  iki 

qəbirin yanından keçərkən dedi: “Həqiqətən, bunlar əzab çəkirlər, amma 

böyük bir şeyə görə əzab çəkmirlər. Bunlardan biri sidikdən qorunmazdı, 

digəri isə söz gəzdirərdi”. Sonra o, yaş bir xurma budağı götürüb iki yerə 

böldü. Hər birinin qəbrinin üstünə yarısını sancdı. Səhabələr ondan: “Ey 

Allahın Elçisi, nə üçün belə etdin?”– deyə soruşdular. O dedi: “Ola bilsin 

ki, bu budaqlar quruyanadək onların əzabı yüngülləşsin”. 

 



                                                                           

380 
 

 - 

 

2070. ...İbn Ömər  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: 

“Həqiqətən, biriniz öldükdə ona səhər və axşam (Cənnətdəki və Cəhən-

nəmdəki) yeri göstərilir. Bu, Qiyamət günü Allah  sizi dirildənə qədər 

belə davam edəcək”. 

 

 - 

 

2071. ...İbn Ömər  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Siz 

öldükdə hər birinizə səhər və axşam yeriniz göstərilir. Kim Cəhənnəm 

əhlindəndirsə, ona Cəhənnəmdəki yeri göstərilir və deyilir: “Bu, Qiyamət 

günü Allah  səni dirildənə qədər olan yerindir”. 

 

 - 

 

 

2072. ...İbn Ömər  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Sizdən 

biriniz öldükdə səhər və axşam Cənnətdəki və Cəhənnəmdəki yeriniz 

göstərilir. Kim Cənnət əhlindəndirsə, ona Cənnətdəki yeri göstərilir. Kim 

Cəhənnəm əhlindəndirsə, ona Cəhənnəmdəki yeri göstərilir və deyilir: 

“Bu, Qiyamət günü Allah  səni dirildənə qədər olan yerindir”. 

 

 - 

117-ci fəsil: Möminlərin ruhları  

 

 - 
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2073. ...Kəb ibn Malik  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: 

“Həqiqətən, möminin ruhu Qiyamət günü Allah onu bədəninə qaytarana 

qədər Cənnətdə olan ağacda quşdur”. 

 

 - 

 

 

2074. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs  demişdir: “Bir dəfə Məkkə ilə Mədinə 

arasında Ömər ilə bir yerdə idik. O, bizə Bədr əhli haqda danışaraq belə 

dedi: “Allah Elçisi  axşam (döyüşdən qabaq kafirlərin öldürüləcəkləri) 

yerləri göstərərək dedi: “Filankəs Allahın izni ilə sabah burada olacaq!” 

Ömər dedi: “Onu haqq ilə Göndərənə and olsun! Onlar göstərilən yerdə 

öldürüldülər və hamısı quyuya atıldılar. Peyğəmbər  quyunun başına 

gəlib belə nida etdi: “Ey filankəsin oğlu filankəs! Ey filankəsin oğlu 

filankəs! Rəbbinizin sizə vəd etdiyi haqqı tapdınızmı?! Həqiqətən, mən 

Rəbbimin mənə vəd etdiyi haqqı tapdım!” Ömər dedi: “Sən ruhları 

olmayan cəsədlərlə danışırdı?” Allah Elçisi  buyurdu: “Onlara dediyimi 

siz daha yaxşı eşitmirsiniz”.1 

 

 - 

 

2075. ...Rəvayət edilir ki, Ənəs  demişdir: “O gecə müsəlmanlar Bədr 

quyusunun başında Allah Elçisinin  ayaq üstə nida edərək belə dediyini 

eşitdilər: “Ey Əbu Cəhl ibn Hişam, ey Şeybə ibn Rabia, ey Utbə ibn Rabia, 

ey Umeyyə ibn Xələf! Rəbbinizin sizə vəd etdiyi haqqı tapdınızmı?! 

Həqiqətən, mən Rəbbimin mənə vəd etdiyi haqqı tapdım!” Səhabələr 

dedilər: “Ey Allahın Elçisi, çürümüş leşlərəmi səslənirsən?” Allah Elçisi  

                                                      
1 Yəni “onlar mənim dediyimi sizin kimi aydın eşidirlər”. 
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buyurdu: “Onlara dediyimi siz məndən daha yaxşı eşitmirsiniz, lakin 

onlar cavab vermək iqtidarında deyillər”. 
 

-

 

 

2076. ...İbn Ömər  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  Bədrdə quyusunun 

başında durub dedi: “Rəbbinizin sizə vəd etdiyi haqqı tapdınızmı?!” Sonra 

dedi: “İndi onlar mənim nə dediyimi eşidirlər”. Bunu Aişəyə xəbər 

verdikdə o dedi: “Yəqin ki, İbn Ömər səhv edib, çünki Allah Elçisi  belə 

buyurmuşdu: “Onlar indi mənim dediklərimin haqq olduğunu anladılar”. 

Sonra Aişə bu ayəni axıra kimi oxudu: “Sözsüz ki, sən nə ölülərə haqqı 

eşitdirə bilərsən, nə də dönüb gedən karlara çağırışı çatdıra bilərsən”. 

(ən-Nəml, 80)”. 
 

 - 

 

 

2077. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Torpaq hər bir Adəm övladının cəsədini yeyəcək, yalnız 

büzdüm sümüyündən başqa. Adəm övladı o sümükdən yaradılmışdır və 

ondan da bərpa olunacaqdır”. 
 

-

 

2078. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

dedi: “Allah  buyurur: “Adəm oğlu Məni yalançı hesab edir. Halbuki 

ona (belə etmək) yaraşmaz. Habelə Adəm oğlu Məni təhqir edir.1 Halbuki 

                                                      
1 Müşriklər və kafirlər Allaha Ona layiq olmayan naqis sifətlər isnad etməklə Ona qarşı ədəb-

sizlik edirlər. 
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ona Məni təhqir etmək yaraşmaz. Onun Məni yalançı hesab etməsinə 

gəlincə, bu onun: “Allah məni ilk dəfə yaratdığı kimi yenidən yarada 

bilməz”- deməsidir. Mənim üçün məxluqatı ikinci dəfə yaratmaq birinci 

dəfə yaratmaqdan çətin deyil. Onun təhqirinə gəldikdə “Allah Özünə 

övlad götürmüşdür” deməsidir. Halbuki Mən Tək, Möhtac olmayan, 

doğmayan, doğulmayan və bənzəri olmayan Allaham”. 

 

 - 

 

2079. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Mən Allah Elçisinin  

belə buyurduğunu eşitmişəm: “Həyatını boş keçirən bir bəndə ölüm 

ayağında olanda ailəsini yanına çağırıb dedi: “Mən öldükdə məni 

yandırarsınız. Sonra qalıqlarımı toz halına salıb küləkli bir gündə dənizə 

səpərsiniz! Allaha and olsun ki, əgər Allah məni diriltməyə qadir olarsa, 

mənə yaratdıqlarından heç bir kəsə vermədiyi əzabı verər”. Ailəsi onun 

dediyi kimi etdi. (Qiyamət günü) Allah  həmin adamın külünün 

səpələndiyi yerlərə əmr edərək buyurur: “Aldıqlarınızı geri qaytarın!” O 

insan dirildikdən sonra Allah  buyurur: “Sən nəyə görə belə etmisən?” 

O: “Sənin qorxundan!” – deyir. Allah da onu bağışlayır”. 

 

 - 

 

 

2080. ...Huzeyfə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Sizdən 

qabaq yaşayanlardan bir kişi etdiyi əməllər haqda pis zənnə düşərək ölüm 

ayağında olanda ailəsinə belə dedi: “Mən öləndə məni yandırın, 

qalıqlarımı toz halına salıb küləkli bir gündə dənizə səpin. Əgər Allah 

məni diriltməyə qadir olarsa, məni bağışlamayacaq”. Allah  mələklərə 

əmr etdi və onun parçaları ruhu ilə birləşdi. Allah ona dedi: “Səni belə 



                                                                           

384 
 

etməyə nə vadar etdi?” O dedi: “Ey Rəbbim, yalnız Səndən qorxduğum 

üçün belə etdim!” Allah da onu bağışladı”. 

 

 - 

118-ci fəsil: Öldükdən sonra dirilmək  

 

 - 

 

2081. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Mən Allah Elçisinin  

minbərin üzərində xütbə verərək belə buyurduğunu eşitmişəm: “Həqiqə-

tən, siz Allahla  ayaqyalın, lüt və sünnət olunmamış halda qarşılaşacaq-

sınız”. 

 

 - 

 

2082. ...İbn Abbas  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə buyurdu: “Qiya-

mət günü insanlar lüt və sünnət olunmamış halda diriləcəklər. Yaradılan-

lar arasında ilk geyindirələcək şəxs İbrahim  olacaq”. Sonra Peyğəmbər 

 bu ayəni oxudu: “Məxluqatı ilk dəfə yaratdığımız kimi yenə əvvəlki 

halına qaytaracağıq”. (əl-Ənbiya, 104)”. 

 

-

 

 

2083. ...Aişə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Qiyamət 

günü insanlar ayaqyalın, lüt və sünnət olunmamış halda diriləcəklər”. Aişə 

dedi: “Onlar lüt olacaqlar?” Peyğəmbər  buyurdu: “O gün onlardan hər 

birinin yetərincə işi olacaq”. (Abəsə, 37)”. 

  

 - 
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2084. ...Aişə  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  belə buyurdu: “Həqiqətən, 

siz ayaqyalın və lüt diriləcəksiniz”. Mən dedim: “Bəs kişilər və qadınlar 

bir-birinə baxmayacaqlar?” Allah Elçisi  dedi: “O gün elə qorxunc gün-

dür ki, onları bu maraqlandırmayacaq”. 

 

 - 

 

 

2085. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Allah Elçisi  belə 

buyurdu: “Qiyamət günü insanlar üç zümrəyə (bölünüb) məhşərə toplanı-

lacaqlar: (birinci zümrə Allahın rəhmətinə) ümid bəsləyib (əzabından) 

qorxan kimsələr olacaq; (ikinci zümrə) iki-iki, üç-üç, dörd-dörd, on-on 

dəvələrə minib (həşr) olunacaqlar. Qalanlarını isə od məhşərə toplayacaq. 

Onlar dincəldikdə də, gecələdikdə də, səhərə çıxdıqda da, axşama çıxdıqda 

da od onlarla birlikdə olacaq”. 

 

-

 

 

2086. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr  demişdir: “Doğru danışan və doğruluğu 

təsdiq olunan Peyğəmbər  mənə belə dedi: “Qiyamət günü insanlar üç 

zümrəyə (bölünüb) məhşərə toplanılacaqlar: (birinci zümrə) minik üzərin-

də tox və geyimli olacaqlar. Digər zümrə insanlar mələklər tərəfindən üzü 

üstə Cəhənnəmə süründürüləcəklər. Üçüncü zümrə isə iti yerişlərlə 

yeriyəcək. Allah onların mindikləri dəvələrə ölüm göndərəcək. Onlar 

dəvəsiz qalacaqlar. Onlardan birinin böyük bağçası olsaydı, dəvəni almaq 

üçün o bağçanı verərdi”.1 

 

                                                      
1 Hədis zəifdir. 
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 - 

119-cu fəsil: Qiyamət günü ilk geyindirilən  
 

 - 

 

 

2087. ...Rəvayət edilir ki, İbn Abbas  demişdir: “Allah Elçisi  xütbədə 

belə buyurdu: “Ey insanlar! Siz Allahın  hüzuruna lüt olaraq gələcək-

siniz”. Əbu Davud dedi: “Lüt və sünnət olunmamış”. Vəki və Vəhb isə 

dedilər: “Məxluqatı ilk dəfə yaratdığımız kimi yenə əvvəlki halına qay-

taracağıq”. (əl-Ənbiya, 104) ayəsində olduğu kimi “lüt və sünnət olunma-

mış”. “Qiyamət günü paltar geyindirilən ilk şəxs İbrahim  olacaq. 

Ümmətimdən bir qismi gətiriləcək. (Əbu Davud “gələcək”, Vaki və Vəhb 

isə “gətiriləcək” dedilər) və sorğu-sualı sol tərəfdən edilənlərin arasına 

atılacaq. Mən deyəcəm: “Onlar mənim səhabələrimdir!” Mənə deyiləcək: 

“Sən onların aralarından ayrıldıqdan sonra onların nələr etdiklərini 

bilmirsən!” Mən də əməlisaleh qul İsa dediyi kimi deyəcəm: Mən onlara 

ancaq Sənin mənə əmr etdiyini: “...Nə qədər ki, onların arasında idim, 

mən onlara şahid idim. Sən məni onların arasından götürdükdən sonra 

isə onlara nəzarət edən Özün oldun. Sən hər şeyə şahidsən. Əgər onlara 

əzab versən, sözsüz ki, onlar Sənin qullarındır. Əgər onları bağışlasan, 

şübhəsiz ki, Sən Qüdrətlisən, Müdriksən!” (əl-Maidə, 117-118). Mənə 

deyiləcək: “Sən onların aralarından ayrılan kimi onlar geriyə dönərək 

dindən çıxdılar”. Ravi Əbu Davud deyir: “Sən onların aralarından ayrılan 

kimi onlar geriyə dönərək mürtəd oldular”. 

 

 - 

120-ci fəsil: Cənazə yiyəsinə təziyə etmək (başsağlığı vermək)  

 

-



Sunən ən-Nəsəi                                                                                Cənazələr kitabı 

387 
 

 

 

2088. ...Muaviyə ibn Qurra atasının  belə dediyini rəvayət etmişdir: “Bir 

məclisdə Peyğəmbər  olarkən səhabələrindən bir neçə nəfər də orada 

olardı. Onların arasında balaca oğlunu kürəyində gətirib önündə otuz-

duran bir kişi vardı. Onun uşağı vəfat etdi. O, uşağını xatırlayıb məclisin 

ahəngini pozmaq qorxusuna görə söhbətlərə gəlmədi. Peyğəmbər  onu 

görmədikdə dedi: “Filankəsə nə olub, onu görmürəm?” Səhabələr dedilər: 

“Ey Allahın Elçisi, yanında gördüyün oğlu vəfat edib”. Allah Elçisi  o 

adamı tapıb ondan uşağını soruşdu, o da öldüyünü dedi. Allah Elçisi  

ona təziyə etdi və belə buyurdu: “Ey filankəs, yaşadığın müddətdə ondan 

faydalanmağın yaxşıdır, yoxsa Qiyamət günü Cənnətin qapılarından bir 

qapıya gəldikdə uşağının səndən qabaq orada səni gözləməyi və qapını 

sənə açmağı?” O dedi: “Ey Allahın Peyğəmbəri, əlbəttə, məndən qabaq 

Cənnət qapısını mənə açması mənim üçün daha sevimlidir”. Peyğəmbər  

dedi: “Elə belə də olacaq”. 

 

 - 

121-ci fəsil: Başqa növ 

 

 - 

 

 

2089. ...Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra  demişdir: “Ölüm mələyi Musanın 

 yanına göndərildi. Mələk Musanın yanına gəldikdə, Musa onu vurdu 

və onun gözü çıxdı. Mələk Rəbbinin yanına qayıdıb dedi: “Sən məni ölmək 

istəməyən bir bəndənin yanına göndərmisən”. Allah  onun gözünü 

yerinə qaytardı və buyurdu: “Qayıt ona de: “Əlini öküzün belinə qoysun. 
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Əlinə gələn tüklərin sayı qədər hər bir tükün müqabilində ömrü bir il 

artacaq”. Musa dedi: “Ey Rəbbim, sonra nə olacaq?” Allah buyurdu: 

“Sonra öləcəksən”. Musa dedi: “Elə isə indi (ölmək istəyirəm)”. Sonra da 

Allahdan  onu atılmış bir daşın uçub düşdüyü məsafə qədər müqəddəs 

torpağa yaxınlaşdırmasını dilədi”. Allah Elçisi  dedi: “Əgər orada olsay-

dım, sizə onun yolun kənarında, qırmızı qum təpəsinin altında (yerləşən) 

qəbrini göstərərdim”. 

 

Allahın yardımı ilə ikinci cildi bitirdik. 

Müvəffəqiyyət Allahdandır! 

Həmd aləmlərin Rəbbi Allaha məxsusdur! 
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Kitabda keçən bəzi terminlərin izahı 

 

Amin Allahım, dualarımızı qəbul et! 

Cənabət halı, 

cənabətli olmaq, 

cünub olmaq 

cinsi yaxınlıqdan və ya məninin şəhvətlə çıxmasından 

sonra qüsl alana qədər olan hal 

Ehram həcc və ümrə edənlərin özlərini iki ağ parça ilə örtdükləri 

geyim 

Fəcr  dan yeri sökülən vaxt, Sübh namazının daxil olduğu vaxt  

Heyz həddi-büluğa çatmış qızlarda, həmçinin qadınlarda hər ay 

uşaqlıqdan qan ifrazı halıdır; buna adət, aybaşı, analıq 

halı da deyirlər. 

Hims və ya 

Homs 

Suriyada şəhər, Dəməşq şəhərindən təqribən 160 km 

şimalda yerləşir  

İzar qurşaqdan aşağı bədən əzalarını örtmək üçün belə bağ-

lanan parça və ya fitədir. 

Qiraət namaz qılanda və ya digər vaxtlarda Qurani-Kərimin 

oxunması 

Qiyam namaz qıldıqda ayaq üstə durmaq 

Qövm toplum 

Ləhd Bu formada olan qəbirdə qiblə tərəfdəki divarda meyiti 

qoymaq üçün oyuq hissə, yer açılır.  

Məni cinsi yaxınlıq zamanı kişinin cinsiyyət üzvündən çıxan 

sperma 

Mina Mina - Həcc ziyarətinə gedən zəvvarlar Zil-Hiccə ayının 

10-dan 12-dək Məkkənin yaxınlığında yerləşən “Mina” 

adlı vadidə qalırlar. Həcc ziyarətinin rükünlərındən olan 

böyük, orta və kiçik cəmərələrə daş atma, eləcə də Qurban 

bayramına aid əməllər burada yerinə yetirilir. 

Misvak ərak ağacından ağızı və dişləri təmizləmək üçün düzəl-

dilmiş təbii fırça. Misvakla ağız və dişlər təmizlənir. 

Müfəssəl 

surələr 

Quranın “Qaf” surəsindən “ən-Nas” surəsinədək olan 

surələrə “müfəssəl surələr” deyilir 

Muavvizat əl-Fələq və ən-Nəs surələrinin ümumiləşmiş adı 

Musallə namazgah. Peyğəmbər  adətən bayram namazlarını, 

günəşin və ayın tutulması namazlarını, yağışın yağması 

üçün qılınan namazı məsciddə deyil, camaatı yığaraq açıq 

yerdə qılardı. 

https://az.wikipedia.org/wiki/H%C9%99cc
https://az.wikipedia.org/wiki/Zilhicc%C9%99
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Nafilə Vacib olan beş namazdan başqa könüllü olaraq qılınan 

namazlar 

Nəşid avaz ilə deyilən şeirdir. Müasir nəşidlər isə İslam 

alimlərinə görə dinə gətirilmiş yenilikdir. 

Pollusiya  yuxuda ikən qeyri-ixtiyari olaraq məninin, yəni sper-

manın ifraz olması 

Ravi hədisi rəvayət edənlər zəncirində olan rəvayətçilər 

Rida qurşaqdan yuxarı bədən əzalarını örtmək üçün çiyinə 

atılan parça 

Saa  qədim ölçü vahidi bir saa təxminən 2 kilo 800 qram edir. 

Şəqq  bu formada olan qəbirdə orta hissədə meyitin qoyulması 

üçün açılan yer.  

Tavarruk üç və dörd rükətli vacib (fərz) namazların son rükətlərin-

dəki təşəhhüd oturuşunda sağ ayağı dik tutaraq ayaq bar-

maqlarını qıbləyə yönəltmək, sol ayağı sağ ayağın 

baldırının altına salaraq yanı yerə qoymaqdır. Qeyd edək 

ki, tavarruk oturuşunun bir neçə forması var. 

Təsbih zikr etmək, həmçinin “Subhən-Allah” zikrinə də təsbih 

deyilir. 

Təzək iribuynuzlu mal-qaranın qurumuş peyini 
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