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“Ey iman gətirənlər! Sizə bəlli olunca qanınızı qaraldacaq
Ģeylər barəsində soruĢmayın. Əgər onlar haqqında Quran
nazil edildikdə soruĢsanız, onlar sizə aydın olar. (Lakin pis
vəziyyətdə qalar və kədərlənərsiniz). Allah onları (indiyə qədər
verdiyiniz bu cür sualları) bağıĢladı. Allah bağıĢlayandır,
həlimdir! (Bəndələrinə əzab verməkdə tələsən deyildir!)”.
(Maidə surəsi, ayə - 101).
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“Ey iman gətirənlər! Allaha, Peyğəmbərə və özünüzdən olan
ixtiyar (əmr) sahiblərinə itaət edin! Əgər bir iĢ barəsində
mübahisə etsəniz, Allaha və Qiyamət gününə inanırsınızsa,
onu Allaha və Peyğəmbərə həvalə edin! Bu daha xeyirli və
nəticə etibarilə daha yaxĢıdır”. (Nisa, surəsi, ayə - 59).
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ِ ُ أَ ْٗل٢ِح كَُٝ ِـي٣  ْْ ػُ َّْ ََلُٜ َ٘٤ْ َ َٔخ ٗ ََـ ََ ر٤ِ َى كُٞٔ ٌِّ ُ َل٣ ٠َّٰ َٕ َكظُِٞ٘ٓ ُْئ٣  ٍَرِّ َي ََلَٝ كَ َل
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“Amma, xeyr! (Ya Rəsulum!) Rəbbinə and olsun ki, onlar öz
aralarında baĢ verən ixtilaflarda səni hakim (münsif) təyin
etməyincə və verdiyi hökmlərə görə özlərində bir sıxıntı
duymadan sənə tam bir itaətlə boyun əyməyincə, (həqiqi
surətdə) iman gətirmiĢ olmazlar”. (Nisa, surəsi, ayə - 65).
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ƏQĠDƏVĠ VƏ ġƏRĠ SUALLARA
CAVABLAR
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RƏY
Ölkəmizdə yazılan kitablar, tədqiq olunan elmi iĢlər ilk
növbədə xalqımızın milli-mənəvi və dini dəyərləri nöqteyinəzərindən yazılmalı və araĢdırılıb tədqiq edilməlidir. Burada
diqqətimizi cəlb edən maraqlı məqam bu kitabın Azərbaycanla
birbaĢa bağlılığıdır. Çünki min illərdən bəri xalqımızın
mədəniyyətinə qovuĢmuĢ bəzi dini ayinləri, məsələn, müqəddəs
məkanlarda qurban kəsmək, məqbərə ucaltmaq, qəbirləri ziyarət
etmək, bayram və mövlud mərasimlərini təĢkil etmək və s. bu
kimi ayinlərin dəlillərini bilmək hər kəsin borcudur. Bu
baxımdan Ġslam dinini, onun məzhəblərinin görüĢlərini, Ġslamın
elmə olan münasibətini, bəzi elmi-dini problemləri tədqiq etmək
və xalqımızın bəzi dini ayinlərə əməl etməsinin dəlillərini
öyrənmək də aktual əhəmiyyət kəsb edir. Ġbrahim Zöhrab oğlu
Quliyevin “Suallara cavablar (hədisi-Ģəriflər kontekstində)” adlı
kitabı məhz bu elmi marağın nəticəsində meydana gəlmiĢdir.
Kitabın önəmli cəhətlərindən biri budur ki, müəllif
hərtərəfli tədqiqatçılıq səriĢtəsi nümayiĢ etdirmiĢdir. Kitabın
istifadə edilmiĢ ədəbiyyat siyahısı bilavasitə müəllifin
yararlandığı və istifadə etdiyi qaynaqlardır. Bu, müəllifə mövzuya hərtərəfli yanaĢmasına və irəli sürülən fikirləri təhlil
etdikdən sоnra, tamamilə fərqli və оrijinal fikir yürütməyə
imkan vermiĢdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Ġ.Z.Quliyev qədim və
müasir tədqiqatçıların fikirlərini verməklə yanaĢı, özü də
оbyektiv nəticələr çıхarmıĢdır. Kitabda оlan elmi, faktiki infоrmasiya bоlluğu, qaynaq zənginliyi, bu imkanlardan yerli-yerində
istifadə etmək bacarığı müəllifin tədqiqatçı qabiliyyətindən
xəbər verir.
Ġ.Z.Quliyev tədqiqata məsuliyyətlə yanaĢdığına görə,
nəticədə dоlğun və sanballı bir kitab ərsəyə çıхmıĢdır. Хüsusilə,
diqqəti çəkən оdur ki, müəllif məzhəbi təəssübkeĢlikdən uzaq
olaraq ortaya qoyduğu problemlərə sırf elmi-dini və tədqiqatçı
yöndən yanaĢmıĢdır. Bu da müəllifin mövzunu düzgün tədqiq
etməsinə dəlalət edir.
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Kitabı oxuduqca mövzunun aktuallığı, araĢdırmanın
məqsəd və vəzifələri, elmi yeniliyi, nəzəri və praktiki
əhəmiyyəti barədə müsbət nəticələri təsdiqləməyə imkan verir.
Müəllif qarĢısına konkret olaraq bəzi dini sualların dəlillərini araĢdırmaq, onların səbəblərini göstərmək, onların sırf Quran və sünnəyə uyğun olmasını sübut etmək və nəhayət onun
Azərbaycan xalqına, xalqımızın inac sisteminə və onun mədəniyyətinə təsirlərini öyrənmək məqsədi qoymuĢdur. Həmçinin,
kitabda diqqəti çəkən məsələlərdən biri də budur ki, müəllif
digər firqələrin də görüĢlərinə və mənbələrinə yer verməklə
araĢdırmanı daha da zənginləĢdirmiĢdir.
Beləliklə, kitabın xalqımız üçün faydalı ola biləcəyini
düĢünür və onun çap olunmasını məqsədəuyğun sayıram.
Kamandar Kazım oğlu ġərifov
filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
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RƏY
Məlum olduğu kimi, Ġslam dini əsrlər boyu bizim mənəviyyatımızı təĢkil etmiĢ, xalqımızın dünyada layiqli yer tutmasını təmin etmiĢdir. Ġslamın bir bayraq altında birləĢmiĢ müsəlman
xalqlarının həyat tərzinə, onların inanc sisteminə, tarixlərinə və
fəlsəfi dünyagörüĢünə təsir etməsi təbii haldır.
Müasir Azərbaycan cəmiyyətinin üstün və humanist cəhətlərindən biri də xalqımızın mədəni və dini irsini tədqiq etmək,
qoruyub saxlamaq və inkiĢaf etdirməkdən ibarətdir. Lakin məlum olduğu kimi, hər bir tədqiqat iĢi uzun vaxt, gərgin əmək,
əhatəli bilik və tədqiq edilən əsərə yüksək məhəbbət tələb etdiyindən bəzən bu iĢlə çox az alimlər məĢğul olurlar. Hətta bəzən
dini irsimizi tədqiq edən bəzi tədqiqatçılar dini adət-ənənələrimizi birtərəfli tədqiq etdiklərindən, ölkəmizin geo-siyasi mövqeyini lazımı səviyyədə qiymətləndirə bilmədiklərindən və yaxudda qəsdən bu dini adət-ənənələrimizi təhrif etdiklərindən bu sahədə bəzən səhv fikirlər, yanlıĢ fərziyyələr, radikal düĢüncələr
də meydana çıxarmıĢlar.
Sovetlər ölkəsi dağıldıqdan sonra ölkəmizdə xalqımızın
dini mirasını tədqiqata cəlb etmək, onları təbliğ etmək, qoruyub
saxlamaq və düzgün iĢıqlandırmaq üçün yaxĢı fürsətlər yaranmıĢdır. Heç də təsadüfi deyildir ki, son zamanlar bu sahədə ciddi
dissertasiya iĢləri yazılmıĢ, tutarlı və mükəmməl elmi əsərlər
ortalığa qoyulmuĢdur.
Ġndiki vaxtda cəmiyyətimizdə xalqın tarixini, onun elmidini irsini qoruyub saxlayan görkəmli alimlər və tədqiatçılar
vardır. Amma fikrimizcə görkəmli alim və ya tədqiqatçı olmaq
heç də dövrünün bütün elmlərini bilmək deyildir. Həqiqi alim
olmaq üçün ilk növbədə müstəqil və azadfikirli olmaq lazımdır.
Çox təəssüflər olsun ki, bu gün digər elm sahələrində olduğu
kimi, dinĢünaslıq sahəsində də adını alim qoyub lakin dini və ya
məzhəbi təəssübkeĢlikdən kənara çıxa bilməyən alimlərimiz yox
deyildir.
Əlimizdəki bu kitabın üstün cəhətləri çoxdur. Onlardan
biri budur ki, müəllif onu ən aktual suallar əsasında tərtib etmiĢ,
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qoyulmuĢ hər bir sualın cavabını təkcə hədisi-Ģəriflər
kontekstində deyil, eyni zamanda Qurani-kərim və müsəlman
alimlərinin ümumi baxıĢları əsasında da təhlil etmiĢdir. Bütün
bunlarla yanaĢı, müəllifin kitab boyu hər növ təəssübkeĢlikdən
uzaq olması, bəzi həssas məsələləri son dərəcə mülayim və
barıĢdırıcı tərzdə ortaya qoyması da təqdirə layiq və mühüm
əhəmiyyətə malikdir.
Bütün bu dediklərimin fonunda bildirmək istəyirəm ki,
dinĢünas alim Ġbrahim Zöhrab oğlu Quliyevin ərsəyə gətirdiyi
“Suallara cavablar (hədisi-Ģəriflər kontekstində)” kitabı xalqımızın on beĢ əsrlik inanc sistemi ilə yanaĢı, bütövlükdə Ġslam mədəniyyətinə verilmiĢ yüksək qiymətin nəticəsidir. Müəllif
kitabın yazılmasına böyük əmək sərf etmiĢ, yüksək tədqiqatçılıq
səriĢtəsi göstərmiĢ və müsəlman aləminin ən məĢhur mənbələrindən geniĢ istifadə etmiĢdir.
Kitabın geniĢ oxucu kütləsinin rəğbətini qazanacağını, hər
kəs tərəfindən sevilə-sevilə oxunacağını yəqin edir və onun çapa
imzalanmasını məqsədəuyğun hesab edirəm.
Zəkiyyə Ağababa qızı Əbilova
fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, dosent
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ÖN SÖZ
Bildiyimiz kimi, Ġslam dininin, xüsusilə də müsəlman
etiqadının və hüququnun Qurani-kərimdən sonra ikinci mühüm
və baĢlıca qaynağı hədisi-Ģəriflər sayılır. Məhəmməd peyğəmbərin (s) mübarək kəlamları və o həzrətin həyatı və davamçıları ilə
bağlı rəvayətləri özündə birləĢdirən hədislərin ümumiyyətlə
Ġslamın, xüsusilə də Ġslam etiqadının baĢlıca prinsiplərini özündə birləĢdirir və bu baxımdan böyük ictimai-siyasi və əxlaqitərbiyəvi əhəmiyyət daĢıyır. Məhz buna görə də Azərbaycan
dövlət müstəqilliyi qazandıqdan sonra ölkədə yaranan demokratik Ģəraitin nəticəsi olaraq hədislərin öyrənilməsinə baĢlanılmıĢ və bu sahədə bir sıra dəyərli elmi araĢdırmalar ortaya qoyulmuĢdur. Bununla belə, Sovetlərin ardınca bu sahədə olan boĢluğu doldurmaq baxımından bu tipli iĢlərin aktuallığı heç bir
Ģübhə doğurmur. Bu baxımdan Ġbrahim Zöhrab oğlu Quliyevin
“Suallara cavablar (hədisi-Ģəriflər kontekstində)” kitabı mövzusu, öz yeniliyi və əhəmiyyəti ilə seçilir. Onun tədqiqata cəlb
etdiyi məsələlər Ġslamın mühüm ayinlərindən olması ilə yanaĢı,
cəmiyyətimizi dərindən düĢündürən və bəzən də narahat edən
problemlərdir. Buna görə də kitabda qeyd olunmuĢ məsələlərin
tədqiqi ümumazərbaycan mənəvi mədəniyyəti üçün də dəyərli
sayıla bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, kitabda tədqiq olunmuĢ məsələlər
haqqında müsəlman ġərqində ayrı-ayrılıqda bir sıra mötəbər və
sanballı əsərlər ortaya qoyulmuĢdur. Bu mənada Ġ.Z.Quliyevin
“Suallara cavablar (hədisi-Ģəriflər kontekstində)” kitabının üstünlüyü və yeniliyi ondadır ki, müəllif bu kitabda mövcud qaynaqlara tənqidi yanaĢmıĢ və onlardakı müsbət cəhətləti əxz
edərək ümumi bir məxrəcə gəlməyə, barıĢdırıcı mövqe tutmağa
çalıĢmıĢ və ümumislam dəyərləri və mənafelərinə üstünlük
vermiĢdir. Müəllifin də bu tədqiqatında baĢlıca üstün cəhətlərindən biri odur ki, araĢdırdığı əsərlərdə bu məsələlərə xüsusi diqqət yetirmiĢ, onları müasir elmi tələblər səviyyəsində təhlil etmiĢ
və bir sıra maraqlı elmi nəticələr ortaya qoymağa nail olmuĢdur.
Həmçinin, müəllif kitabdakı məzhəblərarası bəzi həssas məsələ9

ləri və dini ayinləri təqdim edərkən də son dərəcə böyük ustalıq
və həssaslıq göstərmiĢdir. Bunun əsas səbəblərindən biri isə heç
Ģübhəsiz ki, müəllifin özünün bu sahədə mütəxəssis olması,
ilahiyyata, hədisĢünaslığa və ġərq mənbələrinə bələdliyidir. Bu
da kitabda öz müsbət nəticəsini vermiĢdir.
Kitabın yazılmasında istifadə olunan nəzəri ədəbiyyat və
qaynaqlar da zənginliyi və rəngarəngliyi ilə seçilir ki, bu da
kitabın yazılmasının uğurla yerinə yetirilməsində az rol
oynamamıĢdır.
Beləliklə, Ġ.Z.Quliyevin yazdığı “Suallara cavablar (hədisi-Ģəriflər kontekstində)” kitabı müəllif tərəfindən qarĢıya qoyulan məsələlərin zəruriliyi və vacibliyi, əldə edilmiĢ nəticələrin
elmi əhəmiyyəti ilə diqqəti çəkir. Müəllifin gəldiyi qənaət və
nəticələr qənaətbəxĢdir və elmi Ģəkildə əsaslandırılmıĢdır.
Kitabın oxucu kütləsinin rəğbətini qazanacağında heç bir ĢəkkĢübhəmiz yoxdur.
Qurbanəli Rəhman oğlu Süleymanov
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

10

GĠRĠġ
Son vaxtlar Ġslam dünyasında baĢ verən proseslərlə yanaĢı,
Qərb cəmiyyətində artan və Ģiddətlənən islamafobiya halları hər
bir müsəlmanı narahat edir və düĢündürür. Xüsusilə də insanlara, onların mənsub olduqları dinlərə və məzhəblərə qarĢı olan
radikal və təəssübkeĢ rəftarlara islami don geyindirmək son
dərəcə təəccüblü görünür. Bildiyimiz kimi, radikalizm hər hansı
bir mövzuda sərt bir siyasət yürütmək deməkdir. Radikal Ģəxslər
cəmiyyətdə köklü dəyiĢiklik istəyənlər və bunun üçün sərt və
hətta bəzi vaxtlarda təcavüzkar bir üslub tətbiq edənlər kimi
xarakterizə edilir. Hər mövzuda olduğu kimi, bu mövzuda da bir
müsəlman Qurani-kərim və hədisi-Ģəriflər çərçivəsində hərəkət
etməlidir. Qurani-kərimə baxdığımız zaman radikalizm üslubunun Allah taalanın möminlərə əmr etdiyi üslubla tərs mütənasib
olduğunu görürük. Allah taala Quranda möminləri tərif edib
onların əlamətlərindən danıĢarkən yumĢaq sözlü, dava-dalaĢ və
qarĢıdurmadan uzaq duran, dinindən və məzhəbindən asılı olmayaraq insanlara qarĢı ağıllı və dostcasına yanaĢan, sevimli, gözəl
xarakterli kimi tərif edir.
Bu mövzuda bizə yol göstərən misallardan biri Allahın
Musa və Harun peyğəmbərlərə (ə) müĢrik Fironun yanına getَ ُ – كَوona yumĢaq söz
mək əmri verərkən söylədiyi “ًِّ٘خ٤َُ  ًَلْٞ َُ هَُٚ َلٞ
söyləyin” əmridir: Ayədə belə bəyan olunur:
َ ُ كَو.٠ٰ َ َـ١ ََُِّٕٚٗ اَْٞ  ِك َْػ٠ٰ َُِزَخ اَٛ ًْح
.٠َٰ َ٘ ْو٣ ْٝ ََظَ ٌَ ًَّ َُ أ٣ َُِّٚ َُ َؼ.ًِّ٘خ٤َُ  ًَلْٞ َُ هَُٚ َلٞ
“Fironun yanına yollanın. O (allahlıq iddiasına
düĢməklə), həqiqətən, azğınlaĢıb həddini aĢmıĢdır. Onunla
yumĢaq danıĢın. Bəlkə, öyüd-nəsihət qəbul etsin, yaxud
(Rəbbindən) qorxsun!”1
Firon dövrünün zülm və üsyanda ən çox həddini aĢmıĢ bir
inkarçısıdır. Allahı inkar edib özünü bütləĢdirmiĢ, üstəlik müsəlmanlara (o dövrün Ġsrailoğullarına) qorxunc zülmlər və qətliamlar törətmiĢ bir Ģəxsdir. Amma bu cür azğın bir insanın yanına

1

Taha, 43-44
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gedərkən belə, Allah, peyğəmbərlərinə “ona yumĢaq söz söyləyin”, - deyə buyurmuĢdur.
Diqqət etsək Allahın göstərdiyi üslub ağıllı bir üslubda
dialoq qurmaqdır. Tikanlı sözlərlə, emosianal çıxıĢla və qəzəbli
nitqlə qarĢıdurma yaratmaq deyildir.
Qurani-kərimin ayələri təhlil edildikdə, ağıllı və yumuĢaq
bir üslubun bütün peyğəmbərlərin (ə) ortaq xüsusiyyəti olduğu
görünür. Allah taala Ġbrahim peyğəmbəri (ə) “ٌْ ٤ٌِِ َكٙحَّٝ َ َْ َْل٤ِٛ  إَِّ اِ ْر ََحdoğrusu Ġbrahim çox yalvaran, dua edən və yumĢaq
xasiyyətlidir” 2 Ģəklində tərif etmiĢdir. Peyğəmbərimiz həzrət
Məhəmmədin (s) əxlaqını tərif edən bir ayə isə belədir:
ًّ َ ًُ ْ٘ضَ كْٞ ََُٝ ۖ ْْ ُٜ َُ ََّللاِ ُِ ْ٘ض
َّ َِٖٓ كَزِ َٔخ ٍَ ْك َٔ ٍش
ۖ ُِ َيْٞ ح ِْٖٓ َكٞ٠
ُّ َذ ََل ْٗل
ِ ِْ َعَ ح ُْو٤ِِظخ َؿ
...ْْ ُٜ َُ َْ ِٓظَ ْـل
ْ حَٝ ْْ ُٜ ْ٘ كَخػْقُ َػ
“(Ya Rəsulum!) Allahın mərhəməti səbəbinə sən onlarla
(döyüĢdən qaçıb sonra yanına qayıdanlarla) yumĢaq rəftar
etdin. Əgər qaba, sərt ürəkli olsaydın, əlbəttə, onlar sənin
ətrafından dağılıb gedərdilər. Artıq sən onları əfv et, onlar
üçün (Allahdan) bağıĢlanmaq dilə..”.3
Radikalizmin əsas xüsusiyyəti qəzəbli və nifrət dolu
üslubdur. Bu üslub radikal Ģəxslərin danıĢığında, yazılarında,
hərəkət və davranıĢlarında çox qabarıq bir tərzdə ortaya çıxır.
Halbuki qəzəb müsəlmanın əlaməti deyil. Allah Quranda möminləri tərif edərkən:
ّۗ
َّ ُحَٝ ٔ ََّح ِء
َّ ُ ح٢َِٕ كُُٞ ْ٘لِو٣ َٖ٣ٌِ َُّح
ِ ٌَ ُْ حَٝ  ََّح ِء٠
ِ َٖ حَُّ٘خ
ِ َٖ ػ٤ِح ُْ َؼخكَٝ َع٤ْ َٖ ح ُْ َـ٤ِٔ خظ
َّ َٝ
. َٖ٤ِ٘ٔ
ِ ُ ِل ُّذ ح ُْ ُٔ ْل٣ َُّللا
“O müttəqilər ki, bolluqda da, qıtlıqda da xərcləyər,
qəzəblərini udar və insanların günahlarından keçərlər. Allah
yaxĢılıq edənləri sevər”4, - deyə bəyan edir.
Müsəlmanların qəzəbli bir üslub tətbiq etmələrinə səbəb
olan heç bir amil yoxdur. Bir müsəlmanın digər insanlardan
yeganə istəyi, onların da Allaha iman etməsi və gözəl əxlaqla
yaĢamasıdır. Bu isə ancaq Allahın o insanlara hidayət verməsiy2

Tövbə, 114
Ali-Ġmran, 159
4
Ali-Ġmran, 134
3
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lə mümkün ola bilər. Biz nə etsək, insanlara nə qədər həqiqətləri
çatdırsaq belə, qəlblər Allahın əlindədir. Allah “ َٖ٣ٌِ َُّّ ح
ِ َ ؤ٤ْ َ٣ ْْ ََِأَك
َّ ََ٘خ ُء٣ ْٞ َُ َْٕح أَُٞ٘ٓ  آ- Məgər iman gətirənlərə bəlli
 ًؼخ٤ِٔ خّ َؿ
َ َُّ٘ حَٟيَٜ َُ َُّللا
olmadımı ki, əgər Allah istəsəydi, bütün insanları hidayətə
(doğru yola) yönəldərdi?”5 ayəsində bu çox vacib olan həqiqəti
müsəlmanlara xatırladır. Eyni həqiqəti vurğulayan digər bir ayə
isə belədir:
٠َّٰ خّ َكظ
َ َُُّ٘ حَِٙ ٌْ ُ ًؼخ ۚ أَكَؤَ ْٗضَ ط٤ِٔ  ْْ َؿُٜ ًُُِّ ٝ
ِ ٍْ َ ْحْل٢ِ ََٖٓ َْٖٓ ك٥َ  َٗخ َء ٍَرُّ َيْٞ ََُٝ
. َٖ٤ِِ٘ٓ ْح ُٓئٌُُٞٗٞ َ٣
“Əgər Rəbbin istəsəydi, yer üzündə olanların hamısı
iman gətirərdi. Ġnsanları iman gətirməyə sənmi məcbur
edəcəksən?!”6
Bu səbəblə bir müsəlmanın vəzifəsi sadəcə həqiqəti
çatdırmaq, insanları bu həqiqətlərə dəvət etməkdir. Ġnsanların
bunu qəbul edib-etməmələri, tamamilə onların vicdanlarına
qalmıĢ bir məsələdir. Allah bu həqiqəti yenə Quranda vurğulamaqla dində məcburiyyət olmadığını xəbər verir:
خَّلل
ْ َُح
ُّ ََّٖ٤َ ِٖ ۖ هَ ْي طَز٣ِّ حُي٢َِ كََٙل اِ ًْ ََح
ِ َّ ُِئْ ِْٖٓ ر٣َٝ ص
ِ َٞ ٌْلُ َْ ِرخُطَّخ ُؿ٣ َْٖٔ َ ۚ ك٢ِّ ٗ ُي َِٖٓ ح ُْ َـ
َّ
َ
.ٌْ ٤ِِ ٌغ َػ٤ِٔ ٓ
ْ كَوَ ِي ح
َ َُّللاَٝ ۗ خَٜ ُ َّ خٜ
َ ِ ََل ح ْٗل٠ٰ َ ْػوُٞ ُْ  ِس حَٝ َْ ٔ َي رِخ ُْ ُؼ
َ ْٔ َٓظ
“Dində məcburiyyət (zorakılıq) yoxdur. Artıq doğruluq
(iman) azğınlıqdan (küfrdən) ayırd edildi. Hər kəs tağutu
(ġeytanı və ya bütləri) inkar edib Allaha iman gətirsə, o, artıq
(qırılmaq bilməyən) ən möhkəm bir ipdən (dəstəkdən)
yapıĢmıĢ olur. Allah (hər Ģeyi olduğu kimi) eĢidəndir,
biləndir!”7
Beləliklə, nə insanların iman edib müsəlman olmaları, nə
də müsəlman olanların ibadətləri yerinə yetirmələri və ya
günahdan qaçmaları üçün heç bir məcburiyyət edilə bilməz.
Sadəcə öyüd verilər. Allah müsəlmanların “zalım, zorakılıq
edən” olmadıqlarını Peyğəmbərimizə (s) xitabən vəhy etdiyi
bəzi ayələrində belə açıqlamıĢdır:
. ِي٤ ِػَٝ ُ َوخف٣َ َْٖٓ ِٕ  ْْ رِ َـزَّخ ٍٍ ۖ كَ ٌَ ًِّ َْ ِرخ ُْوُ َْآِٜ ٤ْ َِ َٓخ أَ ْٗضَ َػَٝ ۖ َُُُٕٞٞو٣َ َٗ ْلُٖ أَ ْػَِ ُْ رِ َٔخ
5

Rəd, 31
Yunus, 99
7
Bəqərə, 256
6
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“Biz onların nə dediklərini çox gözəl bilirik. (Ya
Peyğəmbər!) Sən onlara zor edən (onları zorla imana gətirən)
deyilsən. Sən Mənim təhdidimdən (əzabımdan) qorxanlara
Quranla öyüd-nəsihət ver!”8
ۖ ِٚ ٔ
ُّ خّ هَ ْي َؿخ َء ًُ ُْ ح ُْ َل
ُ َُّ٘خ حَٜ ُّ٣ََخ أ٣ َْ ُه
ِ  َُِ٘ ْل١ظَ ِيْٜ َ٣  كَبَِّٗ َٔخَٰٟ ظَيْٛ ن ِْٖٓ ٍَرِّ ٌُ ْْ ۖ كَ َٔ ِٖ ح
َ
َ
َ
ُ
.َ٤
َ َْٖٓ َٝ
ِ َ٣  ََّ كَبَِّٗ َٔخٟ
ٍ ًِ َٞ ٌِ ْْ ر٤ْ ِ َٓخ أٗخ َػَٝ ۖ خَٜ ٤ْ َِ َُّ َػ٠
“De ki: “Ey insanlar, Ģübhəsiz ki, sizə Rəbbinizdən
haqq gəlmiĢdir. Kim hidayət taparsa, o ancaq özü üçün
hidayət tapmıĢdır. Kim yolunu azarsa, o da, öz əleyhinə
azmıĢdır. Mən sizin üçün bir zamin deyiləm”.9
Müsəlmanlar sadəcə dini baĢa düĢməklə məsuldurlar. Heç
bir kəs insanları dini ayinlərin icrasına və ya tərk etməsinə
məcbur edə bilməz. Yuxarıdakı ayələrdə də görüldüyü kimi, hər
bir müsəlman ən zalım inkarçılara belə “yumĢaq söz”
söyləməlidir və buna görə də radikal ola bilməzlər. Çünki radikalizm yuxarıda saydığımız bütün xüsusiyyətlərin əksini göstərir. Həqiqətdə radikalizm Ġslam dünyasına sonradan daxil
edilmiĢ islamdanxaric bir fikir cərəyanı və siyasi davranıĢdır.
Belə ki, “radikalizm” olaraq tərif edilən sosial fikirlər təhlil
edildikdə, bunların əslində keçmiĢdən faĢistlər, sionistlər,
kommunistlər tərəfindən iĢlədilən metod və deyim olduğu və
həqiqətdə Ġslamda heç bir yeri olmayan “radikal mühafizəkarlıq”10 ifadəsi olaraq ortaya çıxdığı görüləcəkdir.
Bütün müsəlmanların Quranın ruhuna əks olan bu sərt,
qəzəbli, çaxnaĢmaçı üslubdan uzaq durması, bunun əvəzinə
Allahın Quranda tərif etdiyi elmli, yumĢaq, sakit və sevimli
üslubu mənimsəməsi lazımdır. Müsəlmanlar kamillikləri,
ortayollu olmaları, təvazökarlıqları və sakitlikləri ilə bütün
dünyaya nümunə olmalı, insanları özlərinə və əxlaqlarına heyran
qoymalıdırlar. Sadəcə bu sahələrdə deyil, elm, mədəniyyət,
sənət, estetika və cəmiyyət qayda-qanunları kimi sahələrdə də

8

Qaf, 45
Yunus, 108
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Fəth, 26
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böyük təsirlər və gözəl əsərlərlə həm Ġslamı ən gözəl Ģəkiliylə
yaĢamalı, həm də dünyada təmsil etməlidirlər.
Ġslamı insanlara çatdırmanın da, Ġslama qarĢı olan fikirlərlə mübarizə aparmağın yolu da bu saydığımız məfhumlardan
keçir.
Allah aĢağıdakı ayədə bir müsəlmanın digər insanlara qarĢı tətbiq edəcəyi üslubun necəliyini açıqca bildirir:
ۚ ُٖٔ
ُ ح ْى
َ  أَ ْك٢َ ِٛ ٢ِ ْْ رِخَُّظُٜ ُْ  َؿخ ِىَٝ ۖ َٔ٘ ِش
َ  ِػظَ ِش ح ُْ َلْٞ َٔ ُْ حَٝ  َِ ٍَرِّ َي رِخ ُْ ِل ٌْ َٔ ِش٤ِٓز
َ ٠ٰ َُِع ا
َ
. َٖ٣ظَ ِيْٜ ُٔ ُْ  أ ْػَِ ُْ رِخَٞ ُٛ َٝ ۖ ِٚ ِِ٤ِٓز
َ َْٖ ََّ ػٟ
َ َْٖٔ ِ أَ ْػَِ ُْ رَُٞ ٛ إَِّ ٍَرَّ َي
“Rəbbinin yoluna hikmətlə və gözəl öyüdlə çağır və
onlarla ən gözəl bir Ģəkildə mücadilə et. ġübhəsiz ki, sənin
Rəbbin yolundan azanı da, hidayətə ərəni də biləndir”.11
Bu ayələrin hamısından bir nəticə çıxarmaq olar ki,
müsəlman hansı məzhəbə mənsub olursa olsun, heç vaxt təəssübkeĢcəsinə davranmamalı və radikal hərəkətlərdən uzaq olmalıdır.
Ġndiki vaxtda müsəlmanların ayrılıq və firqələr halında
olması Ġslam dininin məhv olmasına gətirib çıxaran amilllərdən
biri, bəlkə də birincisidir. Buna görə bütün məzhəbi və milli
təəssübkeĢliklər bir kənara atılmalı və müsəlmanların birləĢib
birgə fəaliyyət göstərmələri lazımdır. Bunu təmin etmək üçün
təfriqə yaradan sözlərdən çəkinməyi, bəzi alimlərin indiki mühitdə müsəlmanların bir-birindən uzaqlaĢması istiqamətində deyil, yaxınlaĢması istiqamətində addımlar atmasını düĢünürük və
bunun üçün də daha yumĢaq yanaĢmaların lazım olduğu qənaətindəyik.
Müqəddəs Ġslam dini tamamilə tövhid dinidir. Tək olan
Allaha iman etmək, həyatın bütün sahəsində və bütün ölçülərində yalnız Onun bənzərsiz hakimiyyətini tələb edən tövhid
bütün müsəlmanların əqidə, təfəkkür və mədəniyyət birliyini,
qəlb birliyini və nəhayət söz və əməldə də bir olduqlarını
göstərməlidir. Bütün bunlara Ġslami ədəbiyyatda “Vəhdət” və ya
“Birlik” deyilir. Tövhid sözü ilə eyni kökdən gələn vəhdət
sözünün Allahın “Əhəd” adından götütülməsi elm əhlinə
11

Nəhl, 125
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aydındır. Bu da vəhdətin Ġslam dinində nə qədər dəqiq və incə
əhəmiyyətli mövzu olduğunu göstərir.
Müsəlmanlar vəhdətə nə qədər az əhəmiyyət versələr, bir
o qədər də zillət və məğlub halda yaĢayacaqlar. Tarixin müxtəlif
dövrlərindən nəql edilən nə qədər hadisələr və günümüzdə baĢ
verən hadisələr bunun açıq nümunəsi və ibrət lövhəsi olaraq
müĢahidə edilir. Bu bir həqiqətdəndir ki, bizim dinimizdən əlavə
folklormuzda da insanları birliyə çağıran bir çox atalar sözləri
vardır: “Tək əldən səs çıxmaz”, “Bir əlin nəsi var, iki əlin səsi
var”, “Birlikdən qüvvət doğular!…” kimi, nə qədər tarixi atalar
sözləri olaraq bizlərə gəlib çatmıĢdır. “Camaatda rəhmət,
ayrılıqda əzab vardır!”, “Kim camaatdan ayrılaraq ölsə,
cahiliyyə dövrünün ölüsü kimi ölər” mənasındakı hədisi-Ģəriflər
də müsəlmanların birlik və bərabərlik içərisində olmalarının
əhəmiyyətini göstərməkdədir.
Allah taala Qurani-kərimdə belə bəyan edir:
َّ حُٞح حطَّوَُٞ٘ٓ َٖ آ٣ٌِ َُّخ حَٜ ُّ٣ََخ أ٣
َّ َّللاَ َك
َُٕٞٔ ِِٔ
ْ ُٓ ْْ ُأَ ْٗظَٝ طَُّٖ اِ ََّلُٞٔ َ ََل طَٝ ِٚ ِن طُوَخط
ْ
ْ
َ
َّ َح ِٗ ْؼ َٔضَُٝ ًُ ًحَٝ ۚ حُٞ ََل طَلَ ََّهَٝ  ًؼخ٤ِٔ َّللاِ َؿ
َّ َِ ح رِ َل ْزُٞٔ ٜ
 ٌُ ْْ اًِ ًُ ْ٘ظُ ْْ أ ْػيَح ًء٤ْ ََِّللاِ َػ
ِ َح ْػظَٝ .
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
ً
ُْْ ًٌَ َٗلَخ ُك ْل ََ ٍس َِٖٓ حَُّ٘خ ٍِ كَؤَ ْٗو
ُ
ُ
ُ
ُ
َ ٠ٰ ًِ٘ظ ْْ َػَٝ حٗخَٞ  اِهِٚ ِزَ ْلظ ْْ رِِ٘ ْؼ َٔظٛ
ْ رٌِ ْْ كؤَِْٖٞ ه٤َكَؤََُّقَ ر
َّ ُِّٖ٤َُز٣ خ ۗ ًَ ٰ ٌَُِ َيَٜ ْ٘ ِٓ
. َُٕٝظَيْٜ َ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ طِٚ َِخط٣َّللاُ َُ ٌُ ْْ آ
“Ey iman gətirənlər! Allahdan layiqincə qorxun. Yalnız müsəlman olduğunuz halda (müsəlman kimi) ölün! Hamılıqla Allahın ipinə (dininə, Qurana) möhkəm sarılın və
(firqələrə bölünüb bir-birinizdən) ayrılmayın! Allahın sizə
verdiyi nemətini xatırlayın ki, siz bir-birinizə düĢmən ikən
O, sizin qəlblərinizi (Ġslam ilə) birləĢdirdi və Onun neməti
sayəsində bir-birinizlə qardaĢ oldunuz. Siz oddan olan bir
uçurumun kənarında ikən O sizi oradan xilas etdi. Allah Öz
ayələrini sizin üçün bu Ģəkildə aydınlaĢdırır ki, haqq yola
yönəlmiĢ olasınız!”12
ْ َٝ حَُٖٞ طَلَ ََّه٣ٌِ َُّح ًَخٌُُٞٗٞ َ ََل طَٝ
ْْ ُٜ َُ  َُٰجِ َيُٝأَٝ ۚ َُِّ٘خص٤َ ُْ ح ُْزُٛ ح ِْٖٓ رَ ْؼ ِي َٓخ َؿخ َءُٞحهظََِل
.ٌْ ٤حد َػ ِظ
ٌ ٌَ َػ

12

Ali-Ġmran, 102-103
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“(Allah tərəfindən) açıq-aydın dəlillər gəldikdən sonra,
bir-birindən ayrılan və ixtilaf törədən Ģəxslər kimi olmayın!
Onlar böyük bir əzaba düçar olacaqlar”.13
َّ َِّٕح ۚ اَُٝ ِزٛح
َّ حٞ ُؼ٤١ِ َأَٝ
َ ح كَظَ ْلُٞ ََل طََ٘خ َُػَٝ َُُٚٞٓ
ْ َٝ ۖ ْْ ٌُ ل٣
ُ ٍِ َذ
ُ ٍَ َٝ ََّللا
َ ٌَْٛ طَٝ حُِٞ٘
ََّللا
. َٖ٣َِ ِخرٜ
َّ َُٓ َغ ح
“Allah və Onun Peyğəmbərinə itaət edin. Bir-birinizlə
çəkiĢməyin, yoxsa qorxub zəifləyər və gücdən düĢərsiniz.
Səbr edin, çünki Allah səbr edənlərlədir!”14
ۚ ِٚ ِِ٤ِٓز
َ ََّ َٔزُ ََ كَظَل
ْ ُٓ ٢١ِ  ََحٛ
ُّ ُح حٞ ََل طَظَّزِ ُؼَٝ ۖ ُٙٞ ًٔخ كَخطَّزِ ُؼ٤ِٔظَو
َ َْٖم رِ ٌُ ْْ ػ
ِ  ٌَحَٛ ٰ ََّٕأ
ٰ
. َُٕٞ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ طَظَّوِٚ ِخ ًُ ْْ رٛ
َّ َٝ ْْ ٌُ ًَُِ
“Bu, Ģübhəsiz ki, Mənim doğru yolumdur. Onu tutub
gedin. Sizi (Allahın) yolundan sapdıracaq yollara uymayın.
(Allah) sizə bunları tövsiyə etdi ki, pis əməllərdən çəkinəsiniz!”15
Digər bir ayədə isə Uca Allah ixtilafdan çəkinməyin və
müxalifətin azaldılması üçün belə bəyan etmiĢdir:
. ََُِِٕٞ ْؼو٣  ٌّ ََلْٞ َ ْْ هُٜ ََّٗ ۚ ٰ ًَُِيَ رِؤ٠َّٰ ٗظ
َ ْْ ُٜ ُرُُِٞهَٝ  ًؼخ٤ِٔ  ْْ َؿُٜ ُٔز
َ ط َْل
“(Ya Peyğəmbər!) Sən onların əlbir olduqlarını güman
edirsən, lakin onların qəlbləri dağınıqdır. Bunun səbəbi
onların ağılsız bir qövm olmalarıdır”.16
Beləcə, bu və digər ayələr Ġslamda vəhdətin və birliyin
ilahi bir öhdəçilik olduğu, Ġslamın və müsəlmanların güc və
qüdrətinin, həyat və yaĢayıĢının onunla əbədi olacağı, bu səbəbdən də ixtilaf və təfriqənin də bütün tərəfilə zəiflik, zillət,
xəsarət və əsarət doğuracağı, ixtilafa düĢməyin ağılsızlıq olduğu
bəyan edilmiĢdir.
Bütün bu deyilənləri aĢağıdakı hədisi-Ģəriflər bir daha
təsdiqləməkdədir.
Peyğəmbər (s) əziz səhabəsi Əbuzərə belə vəsiyyət
etmiĢdir:
.ٕـَحُُٜظوزَّ ٓغ ح٣ ي كبّٕ حُؼَٔ َل٤ـَحٕ أهٛٝ ّخى٣خ أرخ ًٍ ا٣
13

Ali-Ġmran, 105
Ənfal, 46
15
Ənam, 153
16
HəĢr, 14
14

17

“Ey Əbuzər! Dost-qardaĢından ayrı düĢməyi sənə qadağan
edirəm. Çünki əməl heç vaxt ayrılıqda qəbul olmur”.17
َّ َُ خ َك ْزَٜ َِّٗح ُْ َـ َٔخ َػ ِش كَبَٝ  ٌُ ْْ رِخُطَّخ َػ ِش٤ْ َِ َػ،ّخ
 كَبَِّٕ َٓخ،ِٚ ِ أَ َٓ ََ ر١ٌِ ََُّّللاِ ح
ُ َُّ٘خ حَٜ ٣ُّ ََخ أ٣
َ
ُ
ْ
… حُل َْه ِش٢َِٕ كُّٞ ٌَ ِٓ َّٔخ طُ ِلز٤ْ َٕ َٓ َغ ح ُْ َـ َٔخ َػ ِش َهََُٞٛ ٌْ َط
“Ey insanlar! Sizə itaətkar və camaatla birlikdə olmağı
tövsiyə edirəm. Çünki bu Allahın (yapıĢmağınızı) əmr etdiyi
ipidir. Camaatla birlikdə olmaqda ikrah etdiyiniz çox Ģey vardır
ki, firqə halında sevdiklərinizdən daha xeyirlidir…”
ٚح رًََٞ٘ل طٝ ٙٝ ٌُْ إٔ طؼزي٠َٟ٤ ٌُْ ػلػخ كٌَٙ٣ٝ  ٌُْ ػلػخ٠َٟ٣ إ َّللا
ًؼَسٝ ،ٍهخٝ َ٤ ه: ٌُْ ػلػخٌَٙ٣ٝ حَٞل طلَهٝ ؼخ٤ٔح رلزَ َّللا ؿٜٞٔإٔ طؼظٝ جخ٤ٗ
.ٍخػش حُٔخٟاٝ ٍحُٔئح
“Allah sizin üçün üç Ģeyi sevmiĢ, üç Ģeyə isə nifrət etmiĢdir. Onun sizin üçün sevdikləri budur ki, yalnız Ona ibadət
edə, Ona heç bir Ģeyi Ģərik qoĢmaya və yalnız Onun ipindən
birlikdə yapıĢasınız. Onun sizin üçün nifrət etdikləri isə qeylüqal etməyiniz, çox sual verməyiniz və var-dövləti zay etmənizdir”.
Digər bir hədisində vəhdətin əhəmiyyətinə toxunan Peyْ ْْ ٌُ َِح كَبَِّٕ َْٖٓ ًَخَٕ هَ ْزََُٞل ط َْوظَِِل
ğəmbər (s) belə buyurmuĢdur: حُٞحهظََِل
َ
حٌُٞ ََِٜ “ – كĠxtilafa düĢməyin. Çünki sizdən əvvəlkilər ixtilafa
düĢdüklərinə görə həlak oldular”.18
“Sizin üçün birlik labüddür. ġübhəsiz ki, Allahın əli birlik
və vəhdətin üzərindədir. Allah mənim ümmətimi yalnız hidayət
yolunda birləĢdirər”.19
“Birlik və birlikdəki faydaları mənim kimi bilsəydiniz, heç
bir süvari (tək-tənha) gecə yola çıxmazdı”.20 “ ِٕ َخ٤ْ٘ ُح ُْ ُٔئْ ُِٖٓ ُِ ِْ ُٔئْ ِٓ ِٖ ًَخ ُْز
خ٠
ُ َ٣ - Möminin digər bir möminə nisbəti, bir-birinə
ُ ٘ ُّي رَ ْؼ
ً ُ رَ ْؼٚ٠
17

Əllamə əl-Hindi, Kənzül-ummal, c. X, Müəssisə risalə, 1401/1981, səh. 32,
hədis № 24789
18
Ġbn Həcər əl-Əsqəlani, Fəthül-bari, c. I, Darür-rəyyan, 1407/1986, səh. 89;
Səhihi-Buxari, c. III, səh. 88, hədis № 3217
19
Əllamə əl-Hindi, Kənzül-ummal, hədis № 1205
20
Əhməd bin Əbdllətif əz-Zəbidi, Təcridi-sərih, c. VIII, Ankara,
tərc: Babanzade Ahmed Naim və Kamil Miras, 1982, səh. 370. Həmçinin
bax: http://www.islam-tr.net/forum/konu/sahih-i-buhari-muhtasari-tecrid-isarih-tercemesi saytına
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birləĢmiĢ bir binanın kərpicləri kimidir”21. “ ْْ ِٛ ح ِّىَٞ َ ط٢َِٖ ك٤ِِ٘ٓ َْٓؼَ َُ ح ُْ ُٔئ
ٔ ِي
ْ ٔ ِي؛ اِ ًَح ح
ْ ُ ػِْٚ٘ٓ ٠ٌَ َٗظ
ُ ََ َطَٝ
َ ٓخثِ َُ ح ُْ َـ
َ َُُٚ ٠َ طَيَحػٌٞ ٠ُ
َ  ْْ َٓؼَ َُ ح ُْ َـِٜ ُِل١طَ َؼخَٝ ْْ ِٜ ِٔ حك
٠َّٔ ح ُْ ُلَٝ َِ َٜ ٔ
َّ ُ رِخ- Bütün möminləri bir-birlərinə mərhəmət etmə və
sevgi göstərib köməkləĢmə mövzusunda bir bədən kimi görərsən. O bədənin bir üzvü xəstələndiyi zaman digər orqanlar da
ağrı çəkərlər”.22
Ġmam Əli (ə) Malik ƏĢtərə yazdığı məktublarının birində
belə bəyan edir: “ َلٝ ،ْٜحُِطق رٝ ،ُْٜ حُٔلزّشٝ ،ش٤أٗؼَ هِزي حَُكٔش َُِػٝ
ٌ  ا ّٓخ:ٕ٘لخٛ ّْٜٗ كب،ًِْٜخ ً طـظْ٘ أ٣ٍخٟ ً ٓزُؼخ
ا ّٓخٝ ،ٖ٣ حُي٢أم ُي ك
َ ْٜ٤َِّٖٗ ػٌٞط
 حُوِن٢َ ُي ك٤ ٗظ- Qəlbini camaata rəhmət və dostluqla doldur,
onların hamısı ilə mehribanlıqla davran. Yırtıcı heyvan kimi
onları qənimət hesab etmə. Çünki camaat iki qrupdur: birinci
qrup sənin dini qardaĢların, ikinci qrup isə yaradılıĢda səninlə
eynidirlər”.23
Təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, müsəlman dünyasından olan bəzi məzhəbçi ünsürlər guya öz məzhəblərini sevdiklərindən radikallıq edir, digər məzhəb nümayəndələrinə qarĢı
xoĢagəlməz və nalayiq fikirlər səsləndirirlər. Halbuki məzhəb
Ġmamları bütün müsəlmanların bir olmaları üçün əllərindən
gələni əsirgəməmiĢ və ardıcıllarını həmiĢə bir olmağa səsləmiĢlər. Bunu biz Ġmamlarımızın (ə) həyatlarında və hədislərində də
görməkdəyik. Belə ki, Müaviyə bin Vəhəb rəvayət edir:
ذ
ٍ ْٛ َٝ ِٖ َشَ ْر٣ِٝ  ْر ِٖ ح ُْ َل ٌَ ِْ ػَْٖ ُٓ َؼخ٢ِّ ِِ ػَْٖ أَ ْك َٔ َي ْر ِٖ ُٓ َل َّٔ ٍي ػَْٖ َػ٠َ٤َ ْل٣ ُُْٖٓ َل َّٔ ُي ر
َِٖٓ َْٖ ُهَِطَخثَِ٘خ٤َ رَٝ  َِٓ٘خْٞ ََْٖ ه٤َ رَٝ ََ٘٘خ٤ْ َ َٔخ ر٤َِ٘ َغ كٜ
ْ َٗ َْٕ ََُ٘خ أ٢َ ْ٘زَ ِـ٣ َْق٤ًَ َُُٚ ُ هُ ِْض:ٍَ هَخ
ََُٕٞ٘ؼَٜ
ْ  ْْ كَظِٜ َِٕ رَُٖٝ طَ ْوظَي٣ٌِ َُّ أَثِ َّٔظِ ٌُ ُْ ح٠ََُِٕ اَُُٝ أَ ْٓ ََِٗخ هَخ ٍَ طَ ْ٘ظ٠َِح َػٞٔ
ُ ٤ْ َُ َّْٖٔ ِٓ ّ
ِ حَُّ٘خ
َ
َّ
َ
َّ
َخ َىسَٜ ٘
َ
َ
ْ َ٣ َٝ ْْ ُٛ خٟ
َّ َُٕ حُٞٔ ٤ُِو٣ َٝ ْْ ُٛ َِ َِٕ َؿ٘خثُٝيَٜ ٘
ْ َ٣ َٓخ
َ َْ َٓ َُٕٝىَٞ ُؼ٤ُ ْْ ُٜ ِٗ َّللاِ اَٞ َٕ كُٞ٘ؼٜ
.ْْ ِٜ ٤ْ ََُِٕ ْحْلَ َٓخَٗشَ اُُّٝ َئى٣ َٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َػَٝ ْْ ُٜ َُ
Ġmam Cəfər Sadiqə (ə) dedim: “Biz bizimlə həmməzhəb
olmayan Ģəxslərlə necə rəftar edək?” Həzrət (ə) buyurdu: “Siz
tabe olduğunuz Ġmamlarınıza baxın. Onlar necə rəftar edirlərsə,
siz də həmin Ģəxslərlə elə rəftar edin. Sizin Ġmamlarınız onların
xəstələrini yoxlayır, cənazələrində iĢtirak edir, onların əleyhinə
21

həmin mənbə, c. II, səh. 425-426
həmin mənbə, c. XII, səh. 128
23
Seyid Rəzi, Nəhcül-bəlağə, tərc: A. Mehdiyev, D. Cəfərli, E. Quliyev,
Bakı, 2006, Məktub 53 (https://az.wikisource.org saytına istinadən).
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və ya lehinə verdikləri Ģahidliklərini qəbul edir və əmanəti
onlara qaytarır”.24
MəĢhur müsəlman alimi Ġbn Kəsir (1301-1373) yazırdı:
“Ġbn Abbas belə nəql etmiĢdir ki, Uca Allah möminlərə camaatla birlikdə olmağı əmr etmiĢ, ixtilafa düĢüb firqələrə bölünməyi
isə qadağan etmiĢdir. Allah möminlərə xəbərdarlıq etmiĢdir ki,
onlardan əvvəl həlak olmuĢ qövmlər yalnız ixtilafa və parçalanmaya düĢdüklərindən həlakətə uğradılar”.25
Hər mömin və ağıl sahibi olanlar bilməlidirlər ki, vəhdət
və birlik üçün lazımlı olan əsas ünsür yalnız iman birliyi, islami
tövhid inancı və anlayıĢıdır. Məzhəb təəssübkeĢliyi və onun
təsiredici funksiyası əsla müzakirə mövzusu deyil və ola da bilməz! Çünki müsəlmanları birləĢdirən, onları tək ümmət halına
gətirən yeganə və mütləq ünsür və rabitənin Ġslam olduğu, bundan baĢqa heç bir anlayıĢın vəhdətdə təsirli ola bilmədiyi aydındır.26
Biz də bu kiçik tədqiqatımızda dinimizə və məzhəbimizə
qarĢı tutulan bəzi iradları araĢdırmıĢ, alimlərimizin bu iradlara
qarĢı olan dəlillərini ortaya qoymuĢ və bunun Quran və sünnəyə
uyğun olduğunu bildirmək istəmiĢik. Çünki müasir dövrdə istər
ölkəmizdə, istərsə də müsəlman dünyasında meydana gəlmiĢ
bəzi qeyri-ənənəvi firqələr bu kitabda tədqiq etdiyimiz mühüm
mövzuları əllərində “bayraq” edərək sanki belə Ģeylər yoxmuĢ
kimi müsəlmanlara qarĢı təbliğatlar aparır, onları təkfir edir və
müsəlmanların birliklərini pozmağa çalıĢırlar. Bununla yanaĢı,
kitab bəzi ateistlərin Ġslama qarĢı apardıqları təbliğatın qabağını
almaq, onların “iradlarını” cavablandırmaq üçün əhəmiyyətli
sayıla bilər. Məhz buna görə də kitab radikalizmə və xürafata
qarĢı mübarizə və xalqı maarifləndirmə xüsusiyyəti daĢıyır.
Bunu da qeyd edək ki, kitabın yazılmasına səbəb olan
amillərdən biri də universitetimizin tələbə heyəti baĢda olmaqla,

24

Məhəmməd bin Yaqub əl-Küleyni, Üsuli-kafi, c. II, Tehran, Darül-kütubilĠslamiyyə, 1363 h/Ģ., səh. 635
25
Ġbn Kəsir, əl-Bidayə vən-nihayə, c. III, səh. 365
26
Kitabın “GiriĢ” hissəsi mənbələr əsasında hazırlanıb.
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sadə xalq kütləsindən bizə uzun illərdən bəri ünvanlanmıĢ
sualların cavablandırılmasıdır.
Kitabda araĢdırılan bir çox məsələlər nə qədər ümumi
Ģəkildə izah edilsə də, bəzən məzhəblərin həssas cəhətləri ilə
bağlıdır. Onlar xalis məzəhəbi məsələlərdir. Nədən danıĢdığımızdan asılı olmayaraq kifayət qədər ehtiyatlı olmağımız lazımdır ki, dilimizi baĢqalarının əqidə və məsləklərinə qarĢı günaha
bulaĢmasından qoruyaq. Amma bunu da nəzərə almaq lazımdır
ki, kitabda hər bir mövzu sual Ģəklində qoyulmuĢ və Ġmamiyyə
alimlərinin qeyd olunmuĢ mövzulardakı dəlilləri göstərilmiĢdir.
Əlbəttə ki, yeri gəldikcə digər məzhəb Ġmamlarının və alimlərinin mövzu ilə əlaqəli dəlillərini də qeyd etmiĢik.
Gəlin fikrimizi cəmləĢdirək, diqqətli olaq, kitabın hər bir
bölməsini oxuya-oxuya düĢünək... nəticə çıxaraq.
Unutmayaq ki, kitab hədisi-Ģəriflər kontekstində yazılmıĢ
və burada Azərbaycan hədisĢünaslarının, o cümlədən Vəliyəddin
Xətib ət-Təbrizinin (?-1347), əl-MiĢkini əl-Ərdəbilinin (18881929), Seyid Əbülqasim əl-Xoyinin (1899-1992), Əllamə Təbatəbainin (1902-1983), Əllamə Əbdülhüseyn Əmininin (19021972), Əllamə Məhəmməd Təqi Cəfərinin (1925-1998), Cəfər
Sübhaninin (doğ. 1928), Sadiq ən-Nəcminin (doğ. 1936) və
baĢqalarının əsərləri əsas mənbə kimi istifadə edilmiĢdir.
Oxuculardan bütün irad və təkliflərini quliyev.ibrahim.
78@mail.ru ünvanına göndərmələri xahiĢ olunur.
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1.Əhli-beyt kimlərdir?
Əhli-beyt mövzusu müsəlman firqələri arasında ixtilafa
çevrilmiĢ əsas mövzulardan biridir. Bütün təfsir və hədis kitablarında alimlər Qurani-kərimin “Əhzab” surəsindəki “təthir”
əhlinin kimlərdən ibarət olması haqqında müxtəlif hədis və
rəvayətləri tədqiq etmiĢ və bəzən də heç bir dəlilləri olmadan öz
görüĢlərini irəli sürmüĢlər. Bizim isə burada bu mövzunu tədqiq
etməkdə əsas məqsədimiz müasir dünyada bəzi radikal firqələrin
Əhli-beytə (ə) qarĢı mənfi rəftarı, Əhli-beytin (ə) din uğrunda
apardıqları haqq və ədalətli mübarizəyə kölgə salmaları və
həmçinin, Əhli-beytin (ə) düĢmənlərinin “fəzilətləri” haqqında
ağız dolusu danıĢmalarıdır. Bundan baĢqa bəzi müsəlman
ölkələrində Həzza əĢ-ġümmərinin “ حقائق عن أمير المؤمنين يزيد بن
 معاوية- Yezidin həqiqətləri”, ġeyx Əbülyəsir Abidin (18891991) “ أغاليط المؤرخين- Tarixçilərin səhvi”, Əbdülmuğis əlHənbəlinin “ فضائل يزيد- Yezidin fəzilətləri” adlı dərslik və
monoqrafiya kitablarını yazmaları, belə kitablarda Əhli-beytin
(ə) fəzilətlərinə ləkə gətirmək, onların Allah yolundakı mübarizələrini Ģübhə altına almaq istəmələri bu mövzunun yenidən
tədqiqinə rəvac verir. Biz də Əhli-beytin (ə) haqqında deyilmiĢ
böhtanlara cavab verməyi özümüzə dini borc olaraq görürük.
Əfsuslar olsun ki, belə radikal firqələr və onların ardıcılları nə
Qurani-kərimi doğru-dürsüt Ģəkildə anlamıĢ və nə də Peyğəmbərin (s) hədisi-Ģəriflərindən dolğun bir nəticə çıxara bilməmiĢlər. Halbuki Qurani-kərim açıq-aĢkar Ģəkildə Əhli-beytin (ə)
fəzilətlərinə aid bir çox ayələr nazil etmiĢ və onları sevib, onlara
tabe olmağı, onların ardınca getməyi vacib buyurmuĢdur. Allah
Qurani-kərimdə belə bəyan edir:
َّ َُ ٘
ِٚ ٤ْ َِٓؤَُُ ٌُ ْْ َػ
ِّ َُز٣ ١ٌِ َُّٰ ًَُِ َي ح
ْ َص ۗ هُ َْ ََل أ
َّ ُح حُِِٞٔ  َػَٝ حَُٞ٘ٓ َٖ آ٣ٌِ َُُّ حَّٙللاُ ِػزَخ َى
ِ خُِ َلخٜ
ٍٞ
ْ خ ُكَٜ ٤ُِ كَُٚ َٔ٘شً َٗ ِِ ْى
ٌ َُّللا َؿل
َ َ ْوظَ َِفْ َك٣ َْٖٓ َٝ ۗ ٠ٰ َ ح ُْوُ َْر٢ِ َّىسَ كَٞ َٔ ُْ أَ ْؿ ًَح اِ ََّل ح
َ َّ ًَِّٕٔ٘خ ۚ ا
.ٌٍ ٌُٞ ٗ
َ
“Allah iman gətirib yaxĢı əməllər edən bəndələrinə
bununla müjdə verir. (Ya Peyğəmbər!) De: “Mən sizdən
bunun (risaləti təbliğ etməyimin) müqabilində qohumluq məhəbbətindən (Əhli-beytə sevgidən) baĢqa bir Ģey istəmirəm.
22

Kim bir yaxĢı iĢ görərsə, onun yaxĢılığının savabını (mükafatını) artırarıq!” Həqiqətən, Allah bağıĢlayandır, qədirbiləndir! (ġükrün və itaətin, gözəl əməllərin əvəzini verəndir!)”.27
Bu ayənin təfsirində görkəmli Quran təfsirçisi Əbu Cəfər
ət-Təbəri (838-923) yazırdı:
٠٤ل٣ ٖزخف رُٜ ػ٘خ ح:ٍَ رٖ أرخٕ هخ٤ ػ٘خ آٔخػ:ٍ ٓلٔي رٖ ػٔخٍس هخ٢٘كيػ
 َّللا٢ٍٟ ٖ٤ٔ رٖ حُل٢ِء رؼ٢ ُٔخ ؿ:ٍِْ هخ٣ حُي٢ ػٖ أر،١ ػٖ حُٔي،١َُٔح
١ٌُ حُلٔي َّلل ح:ٍَ حُ٘خّ كوخٛ هخّ ٍؿَ ٖٓ أ، ىٍؽ ىٓ٘ن٠ِْ ػ٤ كؤه،َح٤ٓٔخ أٜ٘ػ
:ٔخٜ٘ َّللا ػ٢ٍٟ ٖ٤ٔ رٖ حُل٢ِ ػُٚ ٍ كوخ، حُلظ٘ش٠َٗهطغ هٝ ،ٌِْٛحٓظؤٝ ٌِْهظ
:ٍ هخ،ُْْ أهَأ آٍ كٝ ٕ هَأص حُوَآ:ٍ أهَأص آٍ كْ؟ هخ:ٍ هخ،ْ ٗؼ:ٍأهَأص حُوَإٓ؟ هخ
ٍْ؟ هخٛ ْاٌْٗ ْلٗظٝ :ٍ)؟ هخ٠ حُوَر٢ىس كُٞٔ أؿَح اَل حٚ٤ِٓخ هَأص (هَ َل أٓؤٌُْ ػ
.ْٗؼ
...Süddi Əbu Deyləmin belə dediyini rəvayət etmiĢdir: Əli
bin Hüseyn (ə) (Ġmam Zeynülabidin) əsir kimi gətirilib ġamın
darvazasında saxlanıldığı zaman Ģamlılardan bir Ģəxs ayağa
qalxıb belə dedi:
– Sizi öldürən, kökünüzü kəsən və fitnənin buynuzlarını
qıran Allaha həmd olsun!
Əli bin Hüseyn (ə) o Ģəxsə:
– Sən heç Quran oxumusanmı?
– Bəli, oxumuĢam.
– Sən “Ha Mim”i (“ġura” surəsini) oxumusanmı?
– Mən Quranı axıra qədər oxumuĢam, lakin “Ha Mim”i
oxumamıĢam.
– Sən, “Mən sizdən bunun əvəzində heç bir mükafat
istəmirəm. Mən sizdən yalnız yaxınlara sevgi istəyirəm” ayəsini oxumamısanmı?
– O yaxınlar sizlərsinizmi?
– Bəli, bizik dedi.28

27

ġura, 23
Məhəmməd bin Cərir ət-Təbəri, Təfsiri-Təbəri, c. XX, Qahirə, Daru hicr, I
çap, 1422/2001, səh. 499; Ġbn Kəsir, Təfsirül-Quranil-əzim, c. XII, müəssisə
Qurtubə, I çap, 1421/2000, səh. 269, (Bax: “ġura” surəsinin 23-cü ayəsinin
təfsirinə)
28
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Müsəlman alimləri həmiĢə Əhli-beytin (ə) yanında olmağı
tövsiyə etmiĢ və bütün hallarda onları Peyğəmbərdən (s) sonra
ümmətin ən üstün Ģəxsləri bilmiĢlər.
Bundan baĢqa Əhli-beytin (ə) fəzilətinə aid ən nümunəvi
ayələrdən biri “mübahilə” ayəsidir ki, Allah adı keçən ayəsində
belə bəyan edir:
ْْ ًُ أَ ْرَ٘خ َءَٝ ع أَ ْرَ٘خ َءَٗخ
ُ ح َٗ ْيْٞ َُ ِْٖٓ رَ ْؼ ِي َٓخ َؿخ َء َى َِٖٓ ح ُْ ِؼ ِْ ِْ كَوُ َْ طَ َؼخِٚ ٤ِخؿ َي ك
َّ كَ َْٖٔ َك
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
. َٖ٤ِ حٌُخ ًِر٠ِ َْ ك٘ ْـ َؼ َْ ُ ْؼ٘ش َّللاِ َػِٜ ٌَٔ ْْ ػ َّْ ٗ ْزظ
َ أٗلَٝ ٔ٘خ
َ أٗلَٝ ْْ ًٔخ َء
َ َِٗٝ ٔخ َءَٗخ
َ َِٗٝ
“(Ġsanın Allahın qulu və peyğəmbəri olması barədə) sənə
göndərilən elmdən (məlumatdan) sonra buna (Ġsanın əhvalatına) dair səninlə mübahisə edənlərə de: “Gəlin biz də öz
oğlanlarımızı, siz də öz oğlanlarınızı, biz də öz qadınlarımızı,
siz də öz qadınlarınızı, biz də özümüzü, siz də özünüzü (bura)
çağıraq! Sonra (Allaha) dua edib yalançılara Allahın lənət
etməsini diləyək!”29
Bu ayənin nazil olması haqqında məĢhur hədis alimi
Müslüm bin Həccac NiĢapuri (821-875) yazırdı:
َّ ٍُ ٞٓ
ُ ح َٗ ْيْٞ ََُشُ ( كَوُ َْ طَ َؼخ٣٥ ْحِٙ ٌِ َٛ َُْ َّٔخ َٗ ََُِض
ُ ٍَ ) َىػَخ... ْْ ًُ أَ ْرَ٘خ َءَٝ ع أَ ْرَ٘خ َءَٗخ
َِّللا
َ
َ
َّ
َّ ٠َِّٛ
َ
ً
َ
ُئ
.٢ِِْٛ  َل ِء أَٛ َّْ ُٜ ُِ ح:ٍَ ٘خ كوخ٤ْ ٔ
َ  ُكَٝ ًٔ٘خ
َ  َكَٝ َ َٔش١خ
َ َٝ ِٚ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َ
ِ َكَٝ ًّخ٤َِِِّٓ َْ َػ
“Mübahilə ayəsi nazil olan zaman Peyğəmbər (s) Əlini (ə),
Fatiməni (ə), Həsən (ə) və Hüseyni (ə) çağırdı və dedi: “Ey
Rəbbim, bunlar mənim əhli-beytimdir”.30
Görkəmli təfsir alimi Carullah ZəməxĢəri (1075-1143) bu
ayənin təfsirində yazırdı: “Quranda Əhli-beytin (ə) fəzilətinə aid
bu ayədən möhkəm ayə tapmaq mümkün deyildir.. Peyğəmbər
(s) mübahiləyə gedən zaman özü ilə Əlini (ə), Fatiməni (ə),
Həsən (ə) və Hüseyni (ə) apardı”.31 Xatırladaq ki, bu fikri böyük
təfsir alimlərindən olan Fəxrəddin Razi (1148-1210) də məĢhur
təfsir əsərində qeyd etmiĢdir.32
29

Ali-Ġmran, 61
Müslüm bin Həccac Nisaburi, Səhihi-Müslüm, c. VII, Beyrut, Darül-fikir,
tarixsiz, səh. 130, kitabül-fəzail, hədis № 6261
31
Carullah ZəməxĢəri, Təfsirül-KəĢĢaf, Beyrut, Darül-mərifə, III
çap,1430/2009, səh. 175 (“Ali-Ġmran”, 61-ci ayənin təfsiri)
32
Fahreddin er-Razi, Tefsiri Kebir (Mefatihul-Ğayb), tərc: heyət, c. VI,
Ankara, Akçağ yayınları, 1994, səh. 370-371
30
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“Mübahilə” ayəsinin təfsirində böyük hədis alimi Məhəmməd bin Yaqub əl-Küleyninin (öl. 941) ustadı Əli bin Ġbrahim
əl-Qumi (öl. 919) yazırdı:
ٚ٤ِ ػزي َّللا (ػ٢ي ػٖ حرٖ ٓ٘خٕ ػٖ أر٣ٞٓ َٖ ر٠ُ٘ ػٖ ح٢ أر٢٘كيػ
ًٕخٝ ،)ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍ َّللاٍٞٓ ٠ِح ػٝكيٝ  ٗـَحٕ ُٔخٍٟخٜٗ ٕ ا:)ّحُٔل
حِٞٛٝ ّٕٞ رخُ٘خهَٞر٠٣ حِْٞ كؤهزٜلطٛ َص٠كٝ ي٤ُٔحٝ حُؼخهذٝ ْظْٛ حْلٛي٤ٓ
:ٍ ٓٔـيى؟ كوخ٢ٌح كٛ ٍ َّللاٍٞٓ خ٣ )ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍ َّللاٍٞٓ لخدٛكوخٍ أ
 ٓخ٠ُ ا:ُٚ حُٞ) كوخُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍ َّللاٍٞٓ ٖٓ حٞٗح ىْٞ” كِٔخ كَؿٛٞ“ىػ
مِٞ ػزي ٓو٠ٔ٤إٔ ػٝ ٍ َّللاٍٞٓ ٢ٗأٝ ، َّللاُٚخىس إٔ َل اٜٗ ٠ُ “ا:ٍٗخ؟ كوخٞطيػ
ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍ َّللاٍٞٓ ٠ِ ػ٢كُٞ؟ كٍِ٘ حٙٞح ٖٓ أرُٞليع” كوخ٣ٝ َ٘د٣ٝ ًَؤ٣
ٌ٘ق؟٣ٝ َٗدٝ ًَؤ٣ هخِٞ آىّ أًخٕ ػزيح ٓو٢ٕ كُٞٞ ٓخ طو:ُْٜ َ ه:ٍ) كوخُٚآٝ
حٞح كزوٞظٜ “كزٙٞ “كٖٔ أر:ٍ ٗؼْ كوخ:حُٞ) كوخُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٢ْ حُ٘زُٜكٔؤ
ًٖ ُٚ ٍ ٖٓ طَحد ػْ هخٚ ػ٘ي َّلل ًٔؼَ آىّ هِو٠ٔ٤ٖ كٍِ٘ َّللا (إ ٓؼَ ػ٤ٓخًظ
ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍ َّللاٍٞٓ ٍٖ) كوخ٤ حٌُخًر٠ِ ك٘ـؼَ ُؼ٘ش َّللا ػُٚٞ ه٠ُٕ اٌٞ٤ك
”٢ِإ ً٘ض ًخًرخ ُِٗض ػٝ ،ٌْ٤ِخىهخ أُِٗض حُِؼ٘ش ػٛ  كبٕ ً٘ض٢ِٗٞٛ “كزخ:)ُٚآٝ
ي٤ُْٔ حْٛ هخٍ ٍإٓخءُُٜ ٓ٘خ٠ُح اِٞش كِٔخ ٍؿؼٛح ُِٔزخٝحػيٞلض كظٜٗ أ:حُٞكوخ
ٚظ٤َ رِٛ٘خ رؤٛإ رخٝ ٢ْ ر٘ز٤ُ ٚٗ كب،ِٙ٘خٛ رخِٚٓٞ٘خ روٛ إ رخ:ْظٛحْلٝ حُؼخهذ
حٝح ؿخءٞزلٛخىم كِٔخ أٛ ٞٛٝ  اَلٚظ٤َ رٛ أ٠ِويّ ػ٣  َلٚٗ كب،ِٚٛش كل ٗزخٛهخ
ٖٔحُلٝ ٔش١كخٝ ٖ٤َ٘ٓ حُٔئ٤ٓ أٚٓؼٝ )ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍ َّللاٍٞٓ ٠ُا
ٌٚٔح حرٖ ػٛ :ُْٜ َ٤ئَلء؟ كوٛ ٖٓ :ٍٟخُْٜ٘ حُٔلّ) كوخٍ حٜ٤ِٖ (ػ٤ٔحُلٝ
،ٖ٤ٔحُلٝ ٖٔ حُلٌٙحٕ حر٘خٛٝ ٔش١ كخٚ حر٘ظٌٙٛٝ خُذ١ ٢ رٖ أر٢ِ ػٚ٘هظٝ ٚ٤ٛٝٝ
ِشٛخ كخػل٘خ ٖٓ حُٔزخَُٟي ح٤ ٗؼط:)ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍ َّللاَُٞٓ حُٞح كوخٞكؼَك
.حَٞكٜٗحٝ ش٣ِ حُـ٠ٍِ َّللا ػٍٞٓ ْٜخُلٜك
“Atam mənə Nəzr bin Süveyddən, o Ġbn Sinandan, o da
Əbu Abdullahdan (Ġmam Cəfər Sadiqdən) rəvayət etdi, dedi ki:
“Nəcran xristianlarını təmsil edən bir heyət Peyğəmbərin (s)
hüzuruna gəldi. BaĢlarında Əhtəm, Aqib və Seyid adlı Ģəxslər
vardı. GörüĢ əsnasında onların namaz vaxtı girdi. Qalxıb zəng
çaldılar və ardından ibadət etdilər. Bunu görən səhabələr: “ya
Rəsulallah, sənin məscidində belə etmələrinə icazəmi verirsən?”
dedikdə, Peyğəmbər (s): “Onlara toxunmayın” dedi. Ġbadətlərini
bitirdikdən sonra Peyğəmbərə (s) yaxınlaĢdılar və dedilər:
“Nəyə dəvət edirsən?” Peyğəmbər (s) dedi: “Allahdan baĢqa bir
ibadət ediləcək məbud olmadığına, mənim Allahın Rəsulu
olduğuma, Ġsanın yaradılmıĢ, yeyən, içən və danıĢan bir bəndə
olduğuna Ģahidlik etməyə dəvət edirəm”. Dedilər: “YaxĢı, Ġsanın
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atası kim idi?” Bunun üzərinə Peyğəmbərimizə (s) vəhy yoluyla
belə buyuruldu: “Onlara de: “Siz Adəm haqqında nə deyirsiniz?
O, yaradılmıĢ biri idimi?” Peyğəmbərimiz (s) onlara bu sualı
yönəltdi. Dedilər: “Bəli”. Peyğəmbərimiz (s) soruĢdu: “YaxĢı,
atası kim idi?” Onlar bu sual qarĢısında çaĢıb qaldılar və verəcək
cavab tapa bilmədilər. Bunun üzərinə Uca Allah: “ġübhəsiz,
Allah yanında Ġsanın vəziyyəti, Adəmin vəziyyəti kimidir.
Onu torpaqdan yaratdı”. və “Artıq sənə gələn elmdən sonra,
onun haqqında səninlə mübahisəyə qalxsa… Allahın lənətini
yalan danıĢanların üstünə edək” 33 ayələrini endirdi.
Peyğəmbər (s) onlara dedi: “Gəlin mənimlə lənətləĢin. Əgər
mən doğru söyləyirəmsə, lənət sizin üzərinizə ensin, əgər yalan
danıĢıramsa, mənim üzərimə ensin”. Dedilər: “Ədalətli bir təklif
verdin”. Sonra qarğıĢ üçün sözləĢdilər. YaĢadıqları yerlərinə geri
döndükdə, baĢçıları Seyid, Aqib və Əhtəm belə dedilər: “Əgər
bizimlə qarğıĢ üçün qövmünü gətirsə, onunla lənətləĢərik. Çünki
əgər belə etsə, onun peyğəmbər olmadığı aydın olar. Əgər
xüsusi olaraq əhli-beytini gətirsə, lənətləĢmərik. Çünki ancaq
doğru söyləməsi halında əhli-beytini gətirə bilər”. Səhər olduqda
Peyğəmbərin (s) yanına gəldilər. Əli (ə), Fatimə (ə), Həsən (ə)
və Hüseyn (ə) Peyğəmbərin (s) yanında idi. Bu mənzərəni görən
xristianlar belə dedilər: “Kimdir bunlar?” Onlara bu cavab
verildi: “Bu adam onun əmisi oğulu, caniĢini və kürəkəni Əli bin
Əbu Talibdir, bu qızı Fatimədir və bu ikisi də oğulları Həsən və
Hüseyndir”. Bunun üzərinə, oradan ayrıldılar. Peyğəmbərə (s)
dedilər ki: “Biz, səni razı etməyə hazırıq. QarğıĢdan bizi azad
et”. Peyğəmbər (s) onlarla cizyə müqabilində razılaĢdı. Beləcə,
onlar öz yurdlarına geri döndülər”.34
Əhli-beytin (ə) haqqında məĢhur hədis alimi Müslüm bin
Həccac NiĢapuri (821-875) səhih bir sənədlə Peyğəmbərin (s)
xanımı ummulmöminin AiĢədən belə nəql edir:
33

Ali-Ġmran, 59
Əli bin Ġbrahim əl-Qumi, Təfsiri-Qumi, c. I, “Mübahilə” ayəsinin təfsiri,
səh. 104; ġeyx Səduq, Üyuni-əxbari-Rza (ə), c. I, Beyrut, 1404/1984, 23-cü
fəsil, I bab, səh. 209-210; ət-Təfsirül-mənsub iləl-Ġmam əl-Həsən əl-Əsğəri
(ə), təhqiq: Müəssisə Ġmam əl-Mehdi (ə), II çap, 1433 h/q, səh. 603
34
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ََٓكَ ٖٓ ٗؼ
١َٓ ٚ٤ِػٝ ،ً ؿيحس٢ هَؽ حُ٘ز:ٖ ػخث٘ش٤٘ٓػٖ حّ حُٔئ
ّ
ٔش١ ػْ ؿخءص كخٖٚ كيهَ ٓؼ٤ٔ ػْ ؿخء حُلِٚ كخىه٢ِى كـخء حُلٖٔ رٖ ػٞٓح
ض٤َ حُزٛذ ػٌْ٘ حَُؿْ أٌٛ٤ُ ي َّللا٣َ٣  (حٗٔخ:ٍ ػْ هخِٚ كخىه٢ِخ ػْ ؿخء ػِٜكخىه
.(َح٤ًَْٜ ططٜط٣ٝ
“Peyğəmbər (s) üzərində qara yundan məmul naxıĢlı bir
əba olduğu halda səhər çağı (evdən) çıxırdı. Bu vaxt Həsən bin
Əli (ə) gəldi. Onu əbanın altına aldı, sonra Hüseyn (ə) gəldi, onu
da əbanın altına aldı. Sonra Fatimə (ə) gəldi. Peyğəmbər (s) onu
da əbanın altına aldı. Sonra Əli (ə) gəldi. Onu da əbanın altına
aldı. Sonra “Ey Əhli-beyt! Həqiqətən Allah istəyir ki, pisliyi
siz Əhli-beytdən apara və sizi gözəl Ģəkildə pak edə” ayəsini
oxudu”.35
Ġbn Teymiyyə (1263-1328) bu hədis haqqında yazırdı:
٢ِ ٓخ ٓ٘ؼي إٔ طٔذ ػ:ٍ كوخ،٠ش رخُٔذ كؤر٣ٝ ٓؼخَٙٓغ ٓؼي ُٔخ أ٣أٓخ كيٝ
ٕ ْل،ٚ كِٖ أٓز- ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ - ٍ َّللاٍٞٓ ُٖٜ ػلع هخ:ٍخُذ؟ كوخ١ ٢رٖ أر
ِْٔٓ ٙحٍٝ ق٤لٛ غ٣ٌح كيٜ“ ك. . . ْ ٖٓ كَٔ حُ٘ؼ٢ُٖ أكذ اٜ٘ٓ حكيسٝ ٢ُ ٌٕٞ٣
.٢ِخثَ ُؼ٠ ػلع كٚ٤كٝ ٚل٤لٛ ٢ك
“Sədin hədisinə gəldikdə isə, Müaviyə ona Əlini söyməyi
əmr etdikdə, o, qəbul etməmiĢdi, bu zaman Müaviyə dedi: “Sənə
Əli bin Əbi Talibi söyməyə nə mane olur?” Səd cavab verdi:
“Peyğəmbər (s) (Əli haqqında) üç Ģey deyib ki, mən heç vaxt
onu söymərəm. Əgər həmin üç Ģeydən biri mənim olsaydı, (bu)
mənə qırmızı rəngli dəvə sürüsündən daha sevimli olardı..”. Bu
hədis səhihdir və Müslüm onu “Səhih” kitabında rəvayət edib.
Orada Əli barədə üç fəzilət var”.36
Görkəmli təfsir alimi Cəlaləddin Süyuti (1445-1505) Peyğəmbərin (s) digər xanımı ummulmöminin Ümmi-Sələmədən
səhih bir sənədlə belə rəvayət edir:
ْذ ػٌْ٘ حَُؿٌٛ٤ُ ي َّللا٣َ٣  (حٗٔخ:٢ظ٤ ر٢ش ك٣ حَلٌٙٛ  «ُِٗض:ػٖ حّ ِٓٔش
ٔش١كخٝ ٢ِػٝ َ٤ٌخث٤ٓٝ َ٤ ؿزَث:ض ٓزؼش٤ حُز٢كٝ ،)َح٤ًَْٜ ططٜط٣ٝ ض٤َ حُزٛح
،ض٤َ حُزٛ أُٔض ٖٓ ح: هِض.ض٤ رخد حُز٠ِحٗخ ػٝ ْٜ٘ َّللا ػ٢ٍٟ ٖ٤ٔحُلٝ ٖٔحُلٝ
«.٢حؽ حُ٘زُٝ حٗي ٖٓ ح،َ٤ ه٠ُ حٗي ح:ٍهخ
35

Müslüm bin Həccac NiĢapuri, Səhihi-Müslüm, Beyrut, Darül-fikir, tarixsiz,
kitabül-fəzail, hədis № 6261
36
Ġbn Teymiyyə, Minhacüs-sünnə ən-nəbəviyyə, c. V, Qahirə, Məktəbətu Ġbn
Teymiyyə, 1406/1986, səh. 42
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“Ey Əhli-beyt! Həqiqətən Allah istəyir ki, pisliyi siz
Əhli-beytdən apara və sizi gözəl Ģəkildə pak edə” ayəsi
mənim evimdə nazil oldu. Evdə yeddi nəfər idik: Cəbrayıl (ə),
Mikayıl (ə) Əli (ə), Fatimə (ə), Həsən (ə), Hüseyn (ə) və mən də
qapının astanasında idim. Mən dedim: “Mən Əhli-beytdən deyiləm?” Peyğəmbər (s) dedi: “Sən xeyir üzərindəsən və Peyğəmbərin (s) zövcəsisən”.37
Bu hədisi məĢhur hədisĢünas Əhməd bin Hənbəl (780855) də səhih bir sənədlə Peyğəmbərin (s) xanımı ÜmmiSələmədən belə rəvayət edir:
،ٕٔخ٤ِٓ ٢ ارٖ أر٢٘ؼ٣  ػزي حُِٔي: كيػ٘خ،:ٍَ هخ٤ٔٗ ٖ ػزي َّللا ر:كيػ٘خ
ٕ) ًخٙ( ٢ ٖٓ ٓٔغ أّ ِٓٔش طًٌَ إٔ حُ٘ز:٢٘ كيػ:ٍ ٍرخف هخ٢ػٖ ػطخء رٖ أر
ؿيُٝ ٢ اىػ:خُٜ ٍ كوخ،ٚ٤ِخ ػَٜس كيهِض ر٣ِخ هٜ٤ٔش رزَٓش ك١ كخٚخ كؤطظٜظ٤ ر٢ك
ٖٓ ًِٕٞؤ٣ حِٞٔ كـٚ٤ِح ػِٞحُلٖٔ كيهٝ ٖ٤ٔحُلٝ ٢ِ كـخء ػ: هخُض،ي٤٘أرٝ
٢ِٛأٗخ أٝ : هخُض١َز٤ هُٚ  ًٔخ ًءٚ ىًخٕ طلظ٠ِ ػُٚ  ٓ٘خٓش٠ِ ػٞٛٝ َس٣ِطِي حُو
َٛذ ػٌْ٘ حَُؿْ أٌٛ٤ُ ي َّللا٣َ٣  اٗٔخ:ش٣٥ حٌٙٛ َؿٝ ِ حُلـَس كؤٍِٗ َّللا ػ٢ك
ُٟٞ كؤٙي٣  ػْ أهَؽ،ْٚ رَٛ حٌُٔخء كـ٘خ٠ كؤهٌ ك: هخُض.َح٤ًَْٜ ططٜط٣ٝ ض٤حُز
ذًٛ كؤ٢ظٛهخٝ ٢ظ٤َ رٛئَلء أٛ ُِْٜ ح:ٍ ػْ هخ، حُٔٔخء٠ُخ اٜر
ذًٛ كؤ٢ظٛهخٝ ٢ظ٤َ رٛئَلء أٛ ُِْٜ ح،َح٤ْٜ ططَٜٛ١ٝ ْْ حَُؿٜ٘ػ
خ٣ ٌْأٗخ ٓؼٝ : كوِض،ض٤ حُز٢ٓ كؤىهِض ٍأ: هخُض،َح٤ْٜ ططَٜٛ١ٝ ْْ حَُؿٜ٘ػ
.َ٤ ه٠َُ اٗي ا٤ ه٠ُ اٗي ا:ٍ هخ،ٍ َّللاٍٞٓ
“Peyğəmbər (s) mənim evimdə olarkən qızı Fatimə (ə)
gəldi. Peyğəmbərə (s) əlində saxsı qabda biĢmiĢ ayrıq (buğda
növündən yemək) gətirdi. Peyğəmbərin (s) əynində xeybəri
çuxası vardı. Mən də otaqda idim. O, Peyğəmbərin (s) yanına
daxil oldu. Həzrət (s) ona buyurdu: ərini və iki oğlunu mənim
yanıma çağır. Bir azdan Əli (ə), Həsən (ə) və Hüseyn (ə) gəldilər. Onlar Peyğəmbərin (s) yanına girdilər və yemək üçün
onun yanında oturdular. Peyğəmbərin (s) xeybəri əbası vardı. O,
onları əbanın altına aldı. Allah: “Ey Əhli-beyt! Allah sizdən
çirkinliyi (günahı) yox etmək və sizi tərtəmiz (pak) etmək
istər!”38 ayəsini nazil etdi. Sonra əlini yuxarı qaldırıb dedi: Ey
37

Cəlaləddin Süyuti, əd-Dürrul-mənsur, c. V, Beyrut, Darül-fikir, 1993, səh.
198
38
Əhzab, 33
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Rəbbim! bunlar mənim əhli-beytimdir. Onlardan hər növ çirkinlikləri uzaq et və onları tər-təmiz et. Mən baĢımı əbanın içərisinə
salıb dedim: mən də sizdənəm ey Allahın Rəsulu? Dedi: sən xeyir üzərindəsən! sən xeyir üzərindəsən!”39 Bu hədisi azca fərqli
formada hədis alimlərindən Əbu Yəla əl-Məusuli (825-919)
“Müsnəd”, 40 Məhəmməd bin Əhməd əd-Dulabi (öl. 932) “əzZəriətüt-Tahirə”, 41 Təbərani (873-970) “əl-Möcəm”, 42 Təhavi
(843-933) “MüĢkülül-asar”,43 Heysəmi (1335-1405) “Məcməüzzəvaid”44 əsərlərində qeyd etmiĢlər.
Əhli-beytin (ə) fəzilətlərinin hər kəsdən üstün olduğu haqqında bizim yəqinimizi artıran hədislərdən biri də Müslüm bin
Həccac NiĢapurinin nəql etdiyi aĢağıdakı digər bir hədisidir:
ْ كيػ٘خ كخط: حُِلع) هخَل٢طوخٍرخ كٝ( ٓلٔي رٖ ػزخىٝ ي٤زش رٖ ٓؼ٤كيػ٘خ هظ
ٖ ػٙهخٝ ٢ ػٖ ػخَٓ رٖ ٓؼي رٖ حر،ٍَ رٖ ٓٔٔخ٤ٌَ) ػٖ ر٤ حرٖ آٔخػٞٛٝ(
:ٍطٔذ حرخ طَحد كوخ
ٕ ٓخ ٓ٘ؼي ح:ٍخٕ ٓؼيحً كوخ٤ ٓل٢ش رٖ حر٣ٝ حَٓ ٓؼخ:ٍ هخٚ٤حر
ّ
ٖٜ٘ٓ حكيسٝ ٢ُ ٌٕٞ َلٕ ط،ٚ) كِٖ حٓزٙ( ٍ َّللاٍٞٓ ُٚ ُٖٜح ّٓخ ٓخ ًًَص ػلػخ ً هخ
ٚ٣ُ ٓـخٞ رؼ٢ كٚ هِّلُٚ ٍٞو٣ )ٙ( ٍ َّللاٍٞٓ  ٓٔؼض،ْ ٖٓ كَٔ حُ٘ؼ٢ّ ُحكذ ح
 حٓخ:ٍ َّللاٍٞٓ ُٚ ٍخٕ كوخ٤زُٜحٝ  ٓغ حُ٘ٔخء٢ٍ٘ َّللا هِلظٍٞٓ خ٣ :٢ِ ػُٚ ٍكوخ
ٍٞو٣ ٚٓٔؼظٝ .١ رؼي٢ َل ٗزٚٗ حَل ح٠ٓٞٓ ٖٓ ٍٕٝخٛ  رُِٔ٘ش٢٘ٓ ٌٕٞ حٕ ط٠َٟط
:ٍ هخ،ٍُٚٞٓٝ  َّللاٚلز٣ٝ ٍُٚٞٓٝ لذ َّللا٣ ًش ٍؿل٣ٖ حَُح٤ َلػط:َز٤ّ هٞ٣
ٚ٤ُش ح٣ىكغ حَُحٝ ٚ٤٘٤ ػ٢ن كٜ حٍٓي كزٚ ر٢خ ً كخط٤ِ ػ٢ُ حٞ حىػ:ٍخ كوخُٜ ُ٘خٝكظطخ
ٍٍٞٓ  ىػخ...ًْحر٘خءٝ ح ٗيع حر٘خءٗخُٞش كوَ طؼخ٣ حَلٌٙٛ ُٔخ ُِٗضٝ ،ٚ٤ِكلظق َّللا ػ
.٢ِٛئَلء حٛ ُِْٜ ح:ٍ٘خ ً كوخ٤ٔكٝ ً كٔ٘خٝ ٔش١كخٝ ً خ٤َِّللا ػ
“Qüteybə bin Səid və Məhəmməd bin Abbad bizə rəvayət
etdilər və dedilər: Hatəm (bin Ġsmayıl) bizə Bükeyr bin Mismar39

Əhməd bin Hənbəl, Müsnəd, c. VI, Daru-ehyai-türasil-ərəbi, 1414/1993,
səh. 292, hədis № 25969
40
Əbu Yəla əl-Mausuli, Müsnədi-Əbi Yəla, c. XII, DəməĢq, Darul-Məmun, I
çap, 1404/1984, səh. 344, hədis № 6912
41
Məhəmməd bin Əhməd əd-Dulabi, əz-Zəriətut-tahirə, Küveyt, Darussələfiyyə, I çap, 1407 h/q, səh. 150
42
Təbərani, əl-Möcəmül-kəbir, c. III, Mosul, Məktəbətu-ülum vəl-hikəm, II
nəĢri, 1404, səh. 53, c. XXIII, səh. 336
43
Əbu Cəfər ət-Təhavi, MüĢkülul-asar, təhqiq: ġüeyb əl-Ərnuti, c. II, Beyrut,
Müəssisətur-risalə, I çap, 1415/1994, səh. 244
44
Nurəddin əl-Heysəmi, Məcməüz-zəvaid, c. IX, Beyrut, Darul-kütubilelmiyyə, 1408, səh. 120 və Beyrut, Darül-fikir, 1412
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dan, o da Amir bin Səd bin Əbi Vəqqasdan, o da atasından onun
belə dediyini rəvayət etdi: Müaviyə bin Əbu Süfyan Sədə əmr
etdi. (Lakin Sədin onun əmrinə tabe olmadığını gördükdə) dedi:
“Sənə Əbu Turabı (Əlini) söyməyə nə mane olur?”
Səd cavab verdi: Peyğəmbər (s) (Əli haqqında) üç Ģey deyib ki, mən heç vaxt onu söymərəm. Əgər həmin üç Ģeydən biri
mənim olsaydı, (bu) mənə qırmızı rəngli dəvə sürüsündən daha
sevimli olardı.
Müharibələrin birində Peyğəmbər (s) onu öz yerinə caniĢin təyin etdikdə Əli (ə) ona dedi: Ey Allahın Peyğəmbəri! Məni
qadın və uĢaqlarların içərisində qoyub gedirsən? Peyğəmbər (s)
ona dedi: Məgər sən mənə olan nisbətinin Harunun Musaya olan
nisbəti kimi olmasına razı deyilsən? Lakin bir fərqlə ki, məndən
sonra heç bir peyğəmbər olmayacaqdır.
Xeybər (müharibəsi) günü (Peyğəmbərin) belə buyurduğunu eĢitdim: Sabah bayrağı elə bir adama həvalə edəcəyəm ki, o,
Allahı və Onun peyğəmbərini sevir, Allah və Onun peyğəmbəri
də onu sevirlər. Nəhayət, (səhər açıldı və) biz (hansımızın bu
Ģərəfə nail olacağını görmək üçün) bayrağa tərəf boylanıb durduq. Peyğəmbər (s): Əlini mənim yanıma çağırın! – dedi. (Əli)
onun yanına gəldi. Onun gözləri ağrıyırdı. (Peyğəmbər) ağzının
suyundan onun gözlərinə sürtdü. Sonra bayrağı ona həvalə etdi”.
Həmçinin, “Gəlin biz də oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı..” (Ali Ġmran, 61) – ayəsi nazil olduqda Peyğəmbər (s) Əlini, Fatiməni, Həsəni və Hüseyni yanına çağırıb: “Ey Rəbbim!
Mənim ailəm (əhlim) bunlardır” – dedi”.45
ġəmsəddin Zəhəbi (1274-1348) Əbu Ġsa ət-Tirmizinin
“Sünən”46 əsərinə istinadən yazırdı:
َٛذ ػٌْ٘ حَُؿْ أٌٛ٤ُ ي َّللا٣َ٣  اٗٔخ:خ ُِٗضٜ٤٘رٝ خٜؿُٝٝ ٔش١ كخ٢كٝ
ُِْٜ ح:ٍهخٝ ِْٓ رٌٔخءٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ َِِْٜح كـ٤ًَْٜ ططٜط٣ٝ ض٤حُز
.٢ظ٤َ رٛئَلء أٛ
45

Müslüm bin Həccac ə-Nisaburi, Səhihi-Müslüm, Darut-tibə, I çap,
1427/2006, kitabül-fəzail, səh. 1128, hədis № 2404
46
Əbu Ġsa ət-Tirmizi, Sünəni-Tirmizi, c. V, babu ma caə fi fəzli-Fatimə (ə),
səh. 361, hədis № 3963
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“Fatimənin (ə) əri və oğulları haqqında bu ayə nazil oldu:
“Əhli-beyt, Allah sizdən hər növ pisliyi, günahı aradan
qaldırmaq və sizi tərtəmiz bir hala gətirmək istəyir”. Sonra
Peyğəmbər (s) onları əba (kisa) ilə örtdü və dedi: “Ey Rəbbim,
bunlar mənim Əhli-beytimdir”.47
Həmçinin, Zəhəbi yenə də Tirmizinin adı çəkilən əsərinə48
istinadən belə yazırdı: “Hüseyn bin Yezid əl-Kufi, o, Əbdüssalam bin Hərbdən, o Əbülcəhhafdan, o, Cümeyr bin Ümeyr ətTeymidən belə nəql etmiĢdir: “Bibimlə birlikdə ummulmöminin
AiĢənin yanına daxil olduq. Ondan soruĢuldu ki, insanlardan
Peyğəmbərə (s) ən sevimli olan Ģəxs kim idi? Dedi: Fatimə (ə).
Dedilər: Bəs kiĢilərdən? Dedi: Əri..”.49
Əhli-beytin (ə) kimlərdən ibarət olmasına gəldikdə isə
Ģübhəsiz ki, bunlar yuxarıda adları çəkilən Ģəxslərdir. Bu mütəvatir dərəcəsinə çatmıĢ xəbərlərdəndir. Belə ki, bunu aĢağıdakı
böyük səhabələr də rəvayət etmiĢlər: Həsən bin Ġmam Əli (ə),50
Hüseyn bin Ġmam Əli (ə),51 Cəfər bin Əbu Talib,52 Ġbn Abbas,53
Səd bin Əbi Vəqqas,54 Əbu Səid əl-Xudri,55 Ənəs bin Malik,56
47

ġəmsəddin əz-Zəhəbi, Tarixül-Ġslam, c. III, Darül-küttabil-ərəbi, II nəĢri,
1410/1990, səh. 44
48
Sünəni-Tirmizi, c. V, babu ma caə fi fəzli-Fatimə (ə), səh. 362, hədis №
3965
49
ġəmsəddin əz-Zəhəbi, Tarixül-Ġslam, c. III, Darül-küttabil-ərəbi, II nəĢri,
1410/1990, səh. 44
50
Ġbn Əsakir, Tarixi-mədinəti-DiməĢq, c. 33, Beyrut, 1415 h/q, səh. 268; Ġbn
Kəsir, Təfsirül-Quranil-əzim, c. VI, səh. 416
51
Ġbn Kəsir, Təfsirül-Quranil-əzim, c. VI, təhqiq: Yusif Əbdürrəhman, çap ili
1412 h/q, səh. 416
52
Hakim NiĢapuri, əl-Müstədrək ələs-səhiheyn, c. III, Beyrut, Darül-kütubilelmiyyə, II nəĢri, 1422/2002, səh. 148
53
Əhməd bin Hənbəl, Müsnəd, c. I, Misir, Məktəbətül-Yəməniyyə, 1313
h/q, səh. 330-331
54
Əhməd bin ġüeyb ən-Nəsai, Xəsaisül-Ġmam Əli (ə), Küveyt, I nəĢri, 1406
h/q, səh. 84
55
Məhəmməd bin Cərir ət-Təbəri, Camiül-bəyan, (Təfsiri-Təbəri), c. XXII,
Beyrut, Darül-fikir, 1415 h/q, səh. 9
56
Əhməd bin Hənbəl, Müsnəd, c. III, Misir, Məktəbətül-Yəməniyyə, 1313
h/q, səh. 259; Ġbn Əbi ġeybə, Müsənnəf, c. VII, Beyrut, Məktəbətür-RüĢd,
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Vailə bin Əsqə, 57 Zeyd bin Ərqəm, Ömər bin Əbu Sələmə, 58
Əbu əl-Həmra,59 Bərra bin Azib,60 Ümmi-Sələmə, ummulmöminin AiĢə və baĢqaları. Xatırladaq ki, yuxarıda qeyd etdiyimiz hədisi adı çəkilən səhabələrdən hədis elminin nəhəng nümayəndələri, o cümlədən Müslüm bin Həccac NiĢapuri (821-875) “Səhihi-Müslüm”, Əhməd bin Hənbəl (780-855) “Müsnəd”, Hakim
NiĢapuri (933-1014) “əl-Müstədrək”, Ġbn Əbi ġeybə (775-850)
“əl-Müsənnəf”, Ġbn Əbi Asim, Tirmizi (824-893) və Nəsai (830915) “əs-Sünnə”, Təbəri (838-923) “Təfsir”, Təbərani (873-970)
“əl-Məacim”, Əbu Nəim əl-Ġsfahani (948-1038), Beyhəqi (9941066) və digərləri adı çəkilən əsərlərində qeyd etmiĢlər. Hətta
Ġbn Teymiyyə (1263-1328) belə, adı çəkilən “təthir” ayəsinin
məhz yuxarıdakı beĢ nəfərin haqqında nazil olduğunu yazırdı.61
Bütün bu deyilənlərdən baĢqa, Ġmamlarımızdan (ə) nəql
olunan hədislərdə də Əhli-beyt (ə) məfhumunun məhz yuxarıda
adlarını qeyd etdiyimiz Ģəxslər haqqında olduğu təsdiqlənir. Belə ki, miladi IX əsrin məĢhur hədisĢünaslarından olan Əbülabbas
əl-Himyəri mötəbər sənədlə belə nəql etmiĢdir:
:ٍَ رٖ ػزيحُوخُن هخ٤ آٔخػ٢٘ كيػ:ٍ هخ٢ُٔخ٤ ٓلٔي رٖ هخُي حُط٢٘كيػ
ض٣ق ٍأ٤ً :ٍ هخ.ْ ٗؼ:ٍَس؟ هخٜض حُز٤ أط:ٍٞ حُٔلّ ُألكٚ٤ِ ػزيَّللا ػٞهخٍ أرٝ
ّ :ٍ؟ كوخٚ٤ْ كُٜٞىهٝ ٌَٓح حْلٛ ٢ٓٔخٍػش حُ٘خّ ك
ٕاٝ حِٞهي كؼٝ ،َ٤ِْ ُوَّٜٗللا اٝ
َسَٜ حُزٍٛ أٞو٣  ٓخ:ٍ هخ.َ٤ ًَ ه٠ُْ أَٓع اٜٗي رخْلكيحع كب٤ِ ػ:ٍ كوخ.َ٤ًُِي ُو
، ؿؼِض كيحى:ٍ)؟ هخ٠ حُوَر٢ًس كُٞٔ أؿَحً اَل حِٚ ٤ِ (هَ َل أٓجُِ ٌُْ ػ:ش٣٥ حٌٙٛ ٢ك
Məktəbətu darül-fikir, 1409 h/q, səh. 527; Əbu Ġsa ət-Tirmizi, SünəniTirmizi, c. V, səh. 31; Ġbn Əbi Asim, əl-Ahad vəl-məsani, c. V, Darüd-dirayə
nəĢri, 1411/1991, səh. 360
57
Əhməd bin Hənbəl, Müsnəd, Misir, Məktəbətül-Yəməniyyə, 1313 h/q,
hədis № 16374
58
Əbu Ġsa ət-Tirmizi, Sünəni-Tirmizi, c. V, Mustafa əl-Babi əl-Hələbi çapı,
1395/1975, II nəĢri, səh. 638, hədis № 3725
59
Məhəmməd bin Cərir ət-Təbəri, Camiül-bəyan, c. XX, Beyrut, Darül-fikir,
1415 h/q, səh. 264
60
Abdullah bin Üdey, əl-Kamil, c. VI, Beyrut, Darül-fikir, 1409 h/q, səh.
212; Ġbn Əsakir, Tarixi-mədinəti-DiməĢq, c. 42, Beyrut, Darül-fikir, 1415
h/q, səh. 368
61
Təqyüddin bin Teymiyyə, Minhacüs-sünnə, c. V, birinci çap, MüəssisətuQurtuba, 1406 h/q, səh. 13
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 اٗٔخ:ٍ هخ.ٚظ٤َ رْٛلٝ ِْٓٝ ُٚحٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ خ ُوَحرشٜٗ ا:ُٕٞٞو٣
.لخد حٌُٔخءٛٔش أ١كخٝ ٢ِػٝ ٖ٤ٔحُلٝ ٖٔ حُل٢ض ك٤َ حُزٛ٘خ أ٤ُِٗض ك
“Mənə Məhəmməd bin Xalid ət-Təyalisi nəql edib dedi ki,
mənə Ġsmayıl bin Əbdülxaliq nəql etdi ki, Əbu Abdullah (Ġmam
Cəfər Sadiq (ə) Əhvələ dedi: “Bəsrəyə getdinmi?” Əhvəl dedi:
“Bəli”. Ġmam (ə) dedi: “Ġnsanları Əhli-beytin (ə) sevgisi (məvəddət ayəsi) haqqında necə gördün?” Əhvəl dedi: “Allaha and
olsun ki, onlar azdırlar. ÇalıĢırlar, amma azdırlar”. Ġmam (ə)
dedi: “Hadisələri izlə, çünki onlar bütün xeyirlərə tərəf ən sürətli
hərəkət edənlərdir”. Əhvəl dedi: “Bəsrə əhli, “Sizdən, təbliğimə
qarĢılıq bir mükafat istəmirəm, istədiyim ancaq yaxınlarıma
sevgidir” 62 ayəsinin Peyğəmbərin (s) qohumları və Əhli-beyti
haqqında nazil olduğunu söyləyirlər”. Ġmam (ə) dedi: “Bu ayə
ancaq biz Əhli-beytin, Həsən (ə), Hüseyn (ə), Əli (ə), Fatimə (ə)
və Kisa səhabələri haqqında nazil olmuĢdur”.63

62

ġura, 23
Abdullah bin Cəfər əl-Himyəri, Qurbul-isnad, Müəssisə Ali-beyt (ə), səh.
128-129, hədis № 450. Himyəri burada rəvayət etdiyi ikinci hədisi (Ġmam
Sadıq (ə) ilə Əhvəlin söhbətini) Ġmam Cavad (ə) və Ġmam Təqinin (ə)
əshabından olan Bərqinin “Məhasin” (c. I, səh. 144-145, hədis № 47), baĢqa
bir sənəd ilə Küleyninin “əl-Kafi” (c. VIII, səh. 93, hədis № 66) əsərindən
fərqli bir sənəd ilə də rəvayət etmiĢdir. Hədislərin səhhətinə gəlincə,
Himyərinin rəvayət etdiyi ilk hədisin raviləri etibarlı və sənədi müttəsildir
(ardıcıldır), yəni hədis səhihdir. Himyərinin rəvayət etdiyi ikinci hədisin
(Ġmam Sadiq (ə) ilə Əhvəlin söhbəti) sənədi isə zəifdir. Çünki hədisin
sənədində Məhəmməd bin Xalid ət-Təyalisi var və o məchuldur. Lakin
yuxarıda da dediyimiz kimi, eyni hədisi Bərqi baĢqa bir sənəd ilə, Küleyni də
bu ikisindən fərqli bir sənəd ilə rəvayət etmiĢdir, yəni hədisin üç sənədi
vardır. Bərqinin sənədindəki bütün ravilər etibarlı və isnad müttəsil, yəni
sənəd səhihdir. Eyni Ģəkildə Küleyninin də sənədində yer alan ravilər etibarlı
və isnadı müttəsildir. Əllamə Məclisi “Üsuli-kafi”yə yazdığı “Miratül-uqul”
adlı Ģərhində bu hədis haqqında yazırdı: ق٤لٛ :ٕٞغ حُٔخىّ حُٔظ٣“ حُليaltmıĢ
altıncı hədis səhihdir.” (Miratul-üqul fi Ģərhi əxbari Alir-Rəsul, c. XXV,
Darül-kütubil-Ġslamiyyə, təshih: ġeyx Əli Axundi, təhqiq: Seyid Cəfər əlHüseyni, I çap, 1410 h/q, səh. 221). Deməli, Bərqinin nəql etdiyi bu hədisin
sənədi müttəsil və raviləri etibarlıdır. Görüldüyü kimi, bu hədisdə Ġmam
Sadiq (ə) ayədə nəzərdə tutulanın Peyğəmbər (s) və onun Əhli-beytinin (ə)
sevgisi olduğunu söyləməkdədir.
63

33

Amma qeyd etmək lazımdır ki, bütün bunlarla yanaĢı,
Əhli-beyt (ə) zümrəsinə digər Ģəxslərin də daxil olduğu iddia
olunur. Bu haqda Ġbn Cövzi (1116-1205) yazırdı:
ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ ٗٔخء حُ٘ز:خٛ أكي:ٍحٞ٘خ ػلػش أهٛخٛ ض٤َ حُزٛ حُ َُٔحى رؤ٢كٝ
ٍ َّللاٍٞٓ ٕ ْل:َ٤ (ػَ٘ ٌُْ) ه:ٍق هخ٤ٌ ك:َ٤ كبٕ ه.ػٌَٓشٝ ّ حرٖ ػزّخُٚ هخ،ِْٓٝ
ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ :٢ٗحُؼّخٝ .ًَّ ٌُٔ كـِّذ ح، ّٖٜ٤ِْٓ كٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ
َْٛ أّٜٗ أ:حُؼّخُغٝ .أ ُّّ ِٓٔشٝ ػخث٘شٝ ْٗ أُٚ هخ.ٖ٤ٔحُلٝ ٖٔحُلٝ ٔش١كخٝ ٢ِػٝ
ٙ ٗٔخإ:هخٍ حُ ِّؿخؽٝ .لخى٠ُح
ُٚ هخ،ٚحؿُٝأٝ
ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ
ّ
ُ
.ُْٚ آٛ ٖ٣ٌُحٝ
“Əhli-beytdən məqsədin kim olduğu mövzusunda üç ayrı
görüĢ vardır. Birincisi, Peyğəmbərin (s) qadınlarıdır ki, bu Ġbn
Abbas və Ġkrimədən rəvayət edilmiĢdir. Ġkincisi, Peyğəmbər (s),
Əli (ə), Fatimə (ə), Həsən (ə) və Hüseyndir (ə) ki, bu xanım
AiĢə, Ümmi-Sələmə və Ənəs bin Malikin fikiridir. Üçüncüsü
isə, Peyğəmbərin (s) ailəsi və xanımlarıdır ki, bu Zəhhakın
fikiridir”.64
Həmçinin, Ġbn Cövzi yazırdı:
ٖٔحُلٝ ٔش١كخٝ ٢ِػٝ ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢٘خ حُ٘زٛ ض٤َ حُزٛ رؤ٢َ ِ٘ ُػ:َ٤ه
ٍ هخِْٚٗٓ أٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ ػٖ حُ٘ز.١ٍ حُويٙحٍٝ ،ّْ حُٔلٜ٤ِٖ ػ٤ٔحُلٝ
ٍ ؿٔخػشٞ هٞٛٝ .”َ َٔش١ِ كَخَٝ ٍٖ ٤ٔ
ُ ٍٖ ٔ
َ كٝ
َ كٝ
َ ٢ِ ػ٢ِكَٝ ٢َّ ِ ك:ْ
ِ ََُِ َٗ“
ٍ ْٔ  َه٢َِش ك٣٥ض ح
.لخرشُٜٖٓ ح
“DeyilmiĢdir ki, Əhli-beyt Peyğəmbər (s), Əli (ə), Fatimə
(ə), Həsən (ə) və Hüseyndir (ə). (Əbu Səid) əl-Xudri Peyğəmbərdən (s) belə rəvayət etmiĢdir: “Bu ayə beĢ adam haqqında nazil olmuĢdur. Mən, Əli, Fatimə, Həsən və Hüseyn”. Bu səhabələrin fikiridir”.65
Müasir Pakistan alimi Ehsan Ġlahi Zəhir (1941-1987) yazırdı: “Ġbn Əbi Hatim və Ġbn Əsakir Ġkrimənin, Ġbn Mordəveyhin isə Səid bin Cübeyrin Ġbn Abbasdan etdiyi rəvayətinə əsasən
bu ayə Peyğəmbərin (s) xanımları haqqında nazil olmuĢdur”.66
Hətta bəzi alimlər Əhli-beyt məfhumunu Peyğəmbərin (s) bütün
64

Ġbni Cövzi, KəĢfül-müĢkil, c. IV, ər-Riyad, Darül-vətən, səh. 418
Məkki bin Əbu Talib əl-Qisi, əl-Hidayə ila buluğun-nihayə, c. IX,
CamiətüĢ-ġariqə nəĢri, 1429/2008 h/q, səh. 5834
66
Ehsan Ġlahi Zəhir, əĢ-ġiə və Əhlil-beyt, Pakistan, Ġdarət tərcümanis-sünnə,
1403 h/q, səh. 19-20
65
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qohum-əqrəbasına67 və ya ümmətinə aid olduğunu qeyd etmiĢlər. Amma Ġmamiyyə alimlərinə görə, bu rəvayətlər yalnız Ġbn
Abbasın adı ilə nəql olunan rəvayətlərdir və onların zəif nöqtələri vardır. Çünki bu rəvayətlərin sənədində keçən aĢağıdakı
ravilər zəifdirlər:
1.Saleh bin Musa əl-QürəĢi
Onun haqqında böyük rical alimi Ġbn Muin (770-850) yazırdı: “Onun hədisləri bir Ģey deyil”.68 əl-Ġsfahani (948-1038) isə
onun haqqında yazırdı: “Musa əl-QürəĢi Kufə əhlindəndir və
münkir ravilərdən nəql edəndir. O, mətrukdur (yəni rəvayətləri
tərk ediləndir)”.69 Məhəmməd bin Ġsmayıl əl-Buxari (810-870)
də onun haqqında “hədisləri tərk edilər”70 ifadəsini iĢlətmiĢdir.
Ġbn Həcər (1372-1449) də onu zəif ravi adlandırıb.71 Bunlardan
baĢqa aĢağıdakı qaynaqlarda onun yalançı və zəif ravi olduğu
qeyd olunmuĢdur.72
2.Xəsif bin Əbdürrəhman əl-Cəzəri (öl. 754)
Əhməd bin Hənbəl (780-855) onun haqqında yazırdı:
“Onun hədisləri güclü deyil”. 73 Ġbn Həcər də onun zəif ravi

67

Bax: Əhməd bin Məhəmməd əl-Qəstəlani, əl-Məvahibüd-diniyyə, c. III,
Məktəbətül-Ġslami, II çap, 1425/2004, səh. 359
68
Yəhya bin Muin, Tarixi-Ġbn Muin, c. I, təhqiq: Abdullah Əhməd Həsən,
Beyrut, Darül-qələm, tarixsiz və təhqiq: Əhməd Məhəmməd Nur Yusif,
Beyrut, I çap, Ehyau türasil-Ġslami, 1399/1979, səh. 166; əl-Üqeyli, əz-Züəfa,
c. II, Beyrut, ikinci nəĢri, Darül-kütubil-elmiyyə, 1418 h/q, səh. 203
69
Əbu Nəim əl-Ġsfahani, Kitabüz-Züəfa, I çap, Darüs-səqafə/Darül-beyza,
1405/1985, səh. 93, ravi № 99
70
Məhəmməd bin Ġsmayıl əl-Buxari, əz-Züəfaüs-səğir, Beyrut, Darül-mərifə,
1406 h/q, səh. 62
71
Ġbn Həcər əl-Əsqəlani, əd-Dirayə fi təxrici əhadisil-hidayə, c. I, Beyrut,
Darül-mərifə, tarixsiz, səh. 273
72
əl-Heysəmi, Məcməüz-zəvaid, c. I, Beyrut, Darul-kütubul-elmiyyə, 1408
h/q, və Darül-fikir, 1412 h/q, səh. 291; Ġbn Hibban, Kitabül-məcruhin, c.
XIII, səh. 96
73
Əhməd bin Hənbəl, əl-Ġləl, c. II, ər-Riyad, birinci çap, 1408 h/q, səh. 484
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olduğunu yazırdı. 74 Bundan baĢqa aĢağıdakı (çıxarıĢda) qeyd
etdiyimiz qaynaqlar da onun zəif olduğunu qeyd etmiĢdir.75
3.Ġkrimə bin Abdullah əl-Bərbəri (öl. 725)
Təəssüflər olsun ki, Ġkrimənin rəvayətləri məĢhur hədis
kitablarında özünə yer edib. Halbuki tədqiqatçılar onu zəif ravi
kimi dəyərləndirmiĢlər. Onun haqqında bütün mənbələr qeyd
edirlər ki, o, Ġbn Abbasın adına çoxlu sayda rəvayətlər uydurmuĢdur. Bunu biz “Cərh və tədil” elminin böyük alimlərinin dediklərindən də görürük. Əhməd bin Hənbəl Səid bin Müseyyibə
istinadən onun haqqında yazırdı: “Ġkrimə kimi mənə yalan söyləmə”. 76 Bunu Təbəri (838-923) 77 və Ġbn Qüteybə (828-889) 78
də qeyd edirlər. Ġbn Xəllikan (1211-1282) Abdullah bin Harisə
istinadən yazırdı ki, o deyirmiĢ: “mən Əli bin Abdullah bin
Abbasın yanına daxil oldum... O, dedi: Ġkrimə atamın adına
yalan danıĢır”. 79 Ġbn Sirin isə onu yalançı adlandırır. 80 Hətta
mənbələr Ġkrimənin Peyğəmbərin (s) adına yalan danıĢdığını
yazırlar.81
Beləliklə, Ġslamda çox böyük dəyəri olan Əhli-beytə (ə)
müsəlmanlar çox böyük önəm vermiĢ, onlara hörmət göstərmə74

Ġbn Həcər əl-Əsqəlani, Təhzibüt-təhzib, c. III, Beyrut, birinci çap,
1404/1984, səh. 124
75
ər-Razi ət-Təmimi, əl-Cərh vət-tədil, c. III, Beyrut, 1381/1952, səh. 403;
əl-Mübarəkfuru, Tühfətül-əhvazi, c. III, Beyrut, birinci çap, 1410/1990, səh.
464; əl-Əzimabadi, Avnül-məbud, c. III, Beyrut, ikinci çap, 1415 h/q, səh.
238, c. IV, səh. 214
76
Əhməd bin Hənbəl, əl-Ġləl, c. II, ər-Riyad, birinci çap, 1408 h/q, səh. 71
77
Əbu Cəfər Məhəmməd bin Cərir ət-Təbəri, əl-Müntəxəb min zeylil-müzill,
Beyrut, 1358 h/q, səh. 122
78
Ġbn Qüteybə, əl-Maarif, Qahirə, Darül-maarif çapı, tarixsiz, səh. 456
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Ġbn Xəllikan, Vəfayatül-əyan və ənbaiz-zaman, c. III, Beyrut, Darüs-sadir,
1972, səh. 266, 421-ci Ģəxs (Ġkrimə)
80
Ġbn Həcər əl-Əsqəlani, Fəthül-bari, Beyrut, Darül-mərifə, 1389 h/q, səh.
425; Ġbn Əsir, əl-Kamil fit-tarix, c. I, Beyrut, Darüs-sadir, 1386 h/q və 1399
h/q, səh. 53; Yusif əl-Məzzi, Təhzibül-kamal, c. I, Beyrut, beĢinci çap, 1415
h/q, səh. 282; əz-Zəhəbi, Elamün-nübəla, c. V, səh. 25; Mizanül-etidal, c. III,
Beyrut, Darul-mərifə, I çap, 1382 h/q, səh. 94
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Ġbn Həcər əl-Əsqəlani, Müqəddimə fəthül-bari, səh. 425
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yin vacib olduğunu demiĢlər. Görkəmli Quran təfsirçisi Carullah
ZəməxĢəri Əhli-beytin (ə) haqqında Peyğəmbərimizdən (s) belə
nəql edib:
، كذ آٍ ٓلٔي٠ِٖٓ ٓخص ػٝ ِْٓ ((أَلٝ ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٍهخ
٠ِٖٓ ٓخص ػٝ  أَل،ُٚ ٍحٞ ٓخص ٓـل، كذ آٍ ٓلٔي٠ِٖٓ ٓخص ػٝ  أَل،ًيح٤ٜٗ ٓخص
ٌَٔ ٓخص ٓئٓ٘خ ٓٔظ، كذ آٍ ٓلٔي٠ِٖٓ ٓخص ػٝ  أَل، ٓخص طخثزخ،كذ آٍ ٓلٔي
،َ٤ٌٗٝ ٌَ٘ٓ ْػ، ص رخُـ٘شُٞٔ ِٓي حَٙ٘ ر، كذ آٍ ٓلٔي٠ِٖٓ ٓخص ػٝ  أَل،ٕٔخ٣حإل
ض٤ ر٠ُّ اَٝ حُـ٘ش ًٔخ طِف حُؼ٠ُِف ا٣ ، كذ آٍ ٓلٔي٠ِٖٓ ٓخص ػٝ أَل
 أَل، ٓلثٌش حَُكٔشَٙحٍ هزُٝ  ؿؼَ َّللا، كذ آٍ ٓلٔي٠ِٖٓ ٓخص ػٝ  أَل،خٜؿُٝ
ٞ رـ٠ِٖٓ ٓخص ػٝ  أَل،حُـٔخػشٝ  حُٔ٘ش٠ِ ٓخص ػ، كذ آٍ ٓلٔي٠ِٖٓ ٓخص ػٝ
٠ِٖٓ ٓخص ػٝ ْ ٖٓ ٍكٔش َّللا) أَل٣ (آٚ٤٘٤ٖ ػ٤د رٞخٓش ٌٓظ٤ّ حُوٞ٣ آٍ ٓلٔي ؿخء
ْ٘ ٍحثلش٣ ُْ ، آٍ ٓلٔيٞ رـ٠ِٖٓ ٓخص ػٝ  أَل، ٓخص ًخكَأ، آٍ ٓلٔيٞرـ
.))حُـ٘ش
“ Agah olun! Hər kim Ali-Məhəmmədin məhəbbəti ilə
ölsə, Ģəhid kimi ölmüĢdür”.
“Agah olun! Hər kim Ali-Məhəmmədin məhəbbəti ilə
ölsə, tövbə etmiĢ halda ölər”.
“Agah olun! Hər kim Ali-Məhəmmədin məhəbbəti ilə
ölsə, imanı kamilləĢmiĢ mömin kimi ölər”.
“Agah olun! Hər kim Ali-Məhəmmədin məhəbbəti ilə
ölsə, ölüm mələyi, sonra münkər və nəkir ona behiĢt müjdəsi
verər”.
“Agah olun! Hər kim Ali-Məhəmmədin məhəbbəti ilə
ölsə, gəlin bəy evinə aparılan kimi (hörmətlə) behiĢtə aparılar”.
“Agah olun! Hər kim Ali-Məhəmmədin məhəbbəti ilə
ölsə, Allah taala onun qəbrini mələklər üçün ziyarətgah edər”.
“Agah olun! Hər kim Ali-Məhəmmədin məhəbbəti ilə
ölsə, sünnə və camaat əsasında ölmüĢdür”.
“Agah olun! Hər kim Ali-Məhəmmədin düĢmənçiliyi ilə
ölsə, Qiyamət günü alnında “Allahın rəhmətindən naümid” sözü
yazılan halda gələr”.
“Agah olun! Hər kim Ali-Məhəmmədin düĢmənçiliyi ilə
ölsə, kafir halında ölmüĢdür”.
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“Agah olun! Hər kim Ali-Məhəmmədin düĢmənçiliyi ilə
ölsə, behiĢtin ətrini dadmaz”.82
Unutmayaq ki, gündəlik qılınan bütün namazlarda oxuduğumuz “Fatihə” surəsindəki “Bizi doğru yola yönəlt” ayəsində məqsəd Əhli-beytin (ə) yoludur. Bu haqda Hakim əl-Həskani
əl-Hənəfi (öl. 1097) Əbu Büreydədən belə nəql edir: “Ayədə
məqsəd Ali-Məhəmməddir”.83
XX əsrin böyük alimlərindən olan Əllamə Burucerdi (öl.
1961) yazırdı: “Bir müsəlmanın, hətta Əhli-beytin (ə) hakimiyyət və caniĢinliyinə etiqadı olmasa da, dini iĢlər və ilahi vəzifələrdə, əməl və etiqadda onlara itaətin zəruriliyinə Ģəkk etməsi layiq deyil. Çünki bu əmr həzrət Peyğəmbər (s) tərəfindən
“Səqəleyn” hədisində bəyan olunmuĢdur. “Səqəleyn” hədisini
bütün məzhəblər yekdil olaraq qəbul edir, böyük Ġslam alimləri
bu hədisin mötəbərliyini təsdiqləyirlər. Həzrət Peyğəmbər (s)
ilahi maarif, dini vacibat, Peyğəmbər (s) sünnəsi və xalqın ehtiyac duyduğu hər Ģeyi Əhli-beytə (ə) tapĢırmıĢdır. Bu səbəbdən
də Əhli-beyt (ə) Qurani-məcidlə eyni ağırlıqda təqdim olunmuĢ,
onlara itaət dəfələrlə tövsiyə edilmiĢ, onların hidayətinə üz
tutmaq tapĢırılmıĢ, onların elm və biliyindən öyrənmək sifariĢ
olunmuĢ, onlara arxa çevirmək qadağan edilmiĢdir.
Bu hədislərdən bəzisi bütün məzhəblərin yekdil olaraq
qəbul etdiyi “Səqəleyn” hədisi kimi məĢhurdur. Bu hədis peyğəmbər səhabələrinin otuz iki nəfəri tərəfindən nəql olunmuĢdur. Ġmamiyyə alimlərindən əlavə yüz səksən nəfər qeyriĠmamiyyə alimi, mühəddisi öz kitablarında bu hədisi nəql etmiĢlər”.84
Beləliklə, alimlərimiz yuxarıda qeyd edilən mütəvatir hədisləri əsas götürərək və onları beləcə dəyərləndirərək Əhli-bey82

Carullah ZəməxĢəri, Təfsirul-KəĢĢaf, c. IV, Beyrut, Darül-kutubil-elmiyyə,
1995, səh. 213-214
83
Hakim əl-Həskani əl-Hənəfi, ġəvahid ət-tənzil, təhqiq: ġeyx Məhəmməd
Baqir əl-Məhmudi, c. I, Beyrut, MənĢurati-müəssisəti-Ələmi, II nəĢri,
1431/2010, səh. 57-58
84
Əli Ətai əl-Ġsfahani, Vəhhabi suallarına cavablarımız, tərc: M. Turan,
Bakı, I çap, 2005, səh. 4
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tin (ə) yalnız Peyğəmbər (s), Ġmam Əli (ə), həzrət Fatimə (ə),
Ġmam Həsən (ə) və Ġmam Hüseyndən (ə) ibarət olduğunu qeyd
etmiĢlər. Həmçinin, bütün bu deyilənlərlə birlikdə qeyd edilmiĢ
ayələr və hədislər biz müsəlmanların Əhli-beyt (ə) qarĢısında
aĢağıdakı vəzifələrimizin olduğunu bildirir:
1.Quran və Əhli-beyt (ə) həmiĢə birgədir. Quranın həqiqətləri ilə tanıĢ olmaq istəyənlər mütləq Əhli-beytə (ə) sığınmalıdırlar.
2.Quranın hökmlərinə qeyd-Ģərtsiz itaət etmək müsəlmanlara vacib olduğu kimi, Əhli-beytə (ə) də itaət qeyd-Ģərtsiz vacibdir.
3.Əhli-beyt (ə) məsum və günahsızdır.
4.Əhli-beytdən (ə) uzaqlaĢmaq zəlalətə düĢmək deməkdir.
5.Əhli-beyt (ə) hamıdan üstün və fəzilətlidir.

39

2.Mehdilik inancı nədir?
Mehdilik inancının müsəlman mənbələrindəki mənası
“axır zamanda Allah tərəfindən göndəriləcəyinə və islami bir
xilafət quracağına etiqad edilən bir Ģəxsdir, bir hökmdardır. O,
zülm və haqsızlığın çoxaldığı bir dövrdə yer üzünü ədalətlə
dolduracaq. O, Məhəmməd peyğəmbərin (s) müjdələdiyi bir
kimsədir”, - deyə tərif edilir.
Ġmam Mehdi (ə) zülm və ədalətsizliyin hər tərəfi bürüdüyü
bir zamanda gəlib yer üzünü ədalətlə dolduracağı söylənilən
xilaskarıdır. Bizim etiqadımıza görə Ġmam Mehdi (ə) Əhlibeytdən olan on ikinci Ġmamdır. Bu haqda Əllamə Məclisi
(1628-1699) yazırdı: “Dünyanı ədalətlə dolduracaq Ģəxs Ġmam
Mehdi (ə) doğulmuĢ və həzrət Fatimənin (ə) nəslindəndir”.85
Əhli-sünnə mənbələrində Ġmam Mehdi (ə) ilə əlaqəli
təxminən yüzə yaxın hədis mövcuddur. Bunlardan təqribən qırx
ədədinin səhih olduğu bildirilir. 86 Onlardan aĢağıdakıları qeyd
etmək olar:
Əbu Davud əs-Sicistani (817-888) Abdullah bin
Məsuddan Peyğəmbərin (s) belə dediyini rəvayət edir:
ّ ٍّٞ حكيس ُطٝ خ اَل ٓخػش٤ٗزن ٖٓ حُي٣ ُْ ُٞ
ٖٓ وَؽ٣ ٠َّللا طِي حُٔخػش كظ
.ًٍحٞؿٝ ًػيَلً ًٔخ ِٓجض ظِٔخٝ ً هٔطخٍٝٔأل حْل٣ ٢ظ٤ً٘ ٚظ٤ً٘ٝ ٢ٔٓ حٚٔٓ ح،٢ظ٣ٍّ ً
“Dünyada bir gündən artıq gün qalmasa belə, Allah o günü
o qədər uzadar ki, mənim əhli beyitimdən bir kimsə çıxsın.
Onun adı və künyəsi mənim adım və künyəmlə eynidir. O, zülm
və ədalətsizliklə dolmuĢ yer üzünü ədalət və doğruluqla doldurar”.87
Süfyani Sevridən (öl. 778) gələn bir rəvayətdə isə
Peyğəmbərin (s) belə buyurduğu nəql olunur:
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Əllamə Məclisi, Biharül-ənvar, c. XVII, Beyrut, Müəssistül-vəfa,
1403/1983, səh. 254
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Ali Bulac, Dinlerde, “Kurtarıcı Ġnancı Ġsanın Nüzulü – Mehdinin Zuhuru”,
Ġstanbul, Yeni Ümit, Say. 75, 2007, səh. 12
87
Əbu Davud əs-Sicistani, Sünəni-Əbi Davud, c. IV, səh. 106-107; Əllamə
əl-Hindi, Kənzül-ümmal, c. XIV, səh. 264, 267
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ِٔي حُؼَد٣ ٠خ كظ٤ٗذ حُيٌٛ َل ط:ِْٓٝ ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٍهخ
. ٢ٔٓ حٚٔٓ ح٢١حٞ٣ ٢ظ٤َ رٍٛؿَ ٖٓ ح
“Dünya əhli-beytimdən bir nəfər ərəblərə hakim oluncaya
qədər sona çatmaz. Onun adı mənim adımla eynidir”.88
Əbu Davud bu hədisi rəvayət etdikdən sonra susur
(hədisin sənədinin təhqiqi mövzusunda bir Ģey söyləmir).
MəĢhur risaləsində isə “əsərimdə nəql etdiyim və haqqında bir
Ģey söyləmədiyim hədislər səhihdir” demiĢdir.89
Əbu Davud Ümmi-Sələmənin Peyğəmbərdən (s) belə
eĢitdiyini rəvayət edir: “Mehdi mənim itrətimdən (nəslimdən),
Fatimənin övladındandır”.90
Bu hədisi Əbu Davudla yanaĢı, Ġbn Macə (824-886) də
rəvayət etmiĢdir. əl-Albani bu hədisin isnadının səhih olduğunu
qeyd edib.91
Yenə Əbu Davud Əbu Səid əl-Xudridən Peyğəmbərin (s)
belə dediyini rəvayət edir: “Mehdi məndəndir, açıq alınlı (yəni
baĢın ön hisəsindəki saçlar tökülmüĢdür), əyri burunludur. O,
ədalətsizlik və zülmlə dolu olan yer üzünü ədalət və bərabərliklə
dolduracaq və yeddi il hökm sürəcəkdir”.92
Bu hədisi Əbu Davudla yanaĢı, Hakim NiĢapuri (9331014) də özünün “əl-Müstədrək” adlı əsərində qeyd etmiĢ və
Hakim bu hədis haqqında belə demiĢdir: “Hədis Müslümün
Ģərtlərinə görə səhih hesab olunur, amma Buxari və Müslüm
hədisi rəvayət etməmiĢlər”. əl-Albani hədisin isnadının həsən
olduğunu qeyd edir.93
Əbu Ġsa Tirmizi (824-893) Abdullahdan Peyğəmbərin (s)
belə dediyini rəvayət edir:
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“Dünya əhli-beytimdən bir kiĢi çıxıb ərəbləri hakimiyyəti
altına alıncaya qədər yox olmaz”. Əbu Ġsa bu hədis haqqında
“həsəndir səhihdir” demiĢdir.94
Yenə Tirmizi Əbu Səid əl-Xudrinin belə dediyini rəvayət
edir: “Biz Peyğəmbərimizdən sonra yeni Ģeylərin olacağından
qorxurduq, ona görə də ondan bu barədə soruĢduq. O, dedi:
“ġübhəsiz mənim ümmətimdə Mehdi zuhur edəcək, o beĢ, yeddi
və yaxud doqquz yaĢayacaqdır”. Biz bu sayı nədir deyə
soruĢduqda, o da illərdir dedi. Peyğəmbər (s) sözünə davam
edərək belə buyurdu: “bir kiĢi gəlib ey Mehdi, mənə ver! deyər.
O da yəni Mehdi bu adama paltarının daĢıyacağı qədər verər”.
Əbu Ġsa bu hədisin “həsən” olduğunu bildirmiĢdir.95
Ġbn Macə Əbu Səid əl-Xudridən Peyğəmbərin (s) belə
dediyini rəvayət edir: “Ümmətimdən bir Mehdi zuhur edər,
ömrü qısa olarsa yeddi, əks təqdirdə doqquz il hökm sürər.
Ümmətim onun dövründə heç bir zaman bənzərini görmədiyi
bol nemət içində yaĢayar, torpaq bol-bol bəhrəsini verər, torpaq
onlardan heç bir Ģeyi saxlamaz. O zaman mal ayaqlar altında
tapdalanacaq qədər çox olar. Bir kiĢi gedib ey Mehdi mənə ver
deyər. O, da istədiyin qədər al, deyər”.96
Ġbn Macə Ġmam Əlidən (ə) Peyğəmbərin (s) belə dediyini
rəvayət edir: “Mehdi bizdən, əhli-beytimizdəndir. Allah onu bir
gecədə islah edəcəkdir”.97
Əhməd ġakirin təhqiqinə görə, hədisin isnadı səhihdir. əlAlbani də hədisi səhih hesab etmiĢdir.98
Əhməd bin Hənbəl (780-855) Əbu Səid əl-Xudridən
Peyğəmbərin (s) belə dediyini rəvayət emiĢdir:
ّ حُٔلٚ٤ِ ػ١ئُٜ حرًَْ٘ رخ:ٍ َّللاٍٞٓ ٍ هخ:ٍ هخ١ٍي حُوي٤ ٓؼ٢ػٖ أر
ػيَل ًٔخ ِٓجضٝ  هٔطخٍٝٔل حْل٤َُلٍُ كٝ ّ حهظلف ٖٓ حُ٘خ٠ِ ػ٢ أٓظ٢زؼغ ك٣
ٍ كوخ،لخكخٛ ٍؤْ حُٔخ٣ ٍٝٓخًٖ حْلٝ  ٓخًٖ حُٔٔخءٚ٘ ػ٢َٟ٣ ،ظِٔخٝ ٍحٞؿ
ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ هخ.ّٖ حُ٘خ٤ش ر٣ُٞٔ ح:ٍلخكخ؟ هخٛ ٢٘ٓخ ٓؼٝ :َ ٍؿُٚ
94
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ُْٚ ػئٜؼ٣ٝ ٢ِْ٘ٓ ؿٝ ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ  ٓلٔيٚٓد حِٞٔل َّللا ه٣ٝ :ِْٓٝ
َّ ٖٓ حُ٘خّ حَل ٍؿٞو٣ ؟ كٔخٚ ٓخٍ كخؿ٢ كُٚ ٖٓ :ٍٞو٤ ك١٘خى٤خ ك٣خَٓ ٓ٘خى٣ ٠كظ
، ٓخَل٢٘٤خَٓى حٕ طؼط٣ ١ئُٜ حٕ ح:ُٚ َ كو-ُٕ حُوخ٢٘ؼ٣ - ٕ حٗض حُٔيح:ٍٞو٤ك
 ٓلٔيٚٓ ً٘ض حؿ٘غ ح:ٍٞو٤ ٗيّ كَُٙحرٝ َٙ كـ٢ كِٚ اًح ؿؼ٠ حكغ كظ:ُٚ ٍٞو٤ك
!ْ؟ٜٓؼٝ  ٓخ٢٘ ػـِ ػٝٗلٔخ ح
ٕ ًٌُيٌٞ٤ ك،ٙ٘خ٤جخ حػط٤ٗ ٌ حٗخ َل ٗؤه:ُٚ ٍوخ٤ ك،ٚ٘ٓ َوز٣  كلَٙى٤هخٍ ك
 ػْ َل:ٍ هخٝ حٖٙ رؼي٤ حُؼ٢َ ك٤ ػْ َل ه،ٖ٤٘ٓ  طٔغٝ ح،ٖ٤٘ٓ ٕ ػٔخٝ ح،ٖ٤٘ٓ ٓزغ
.ٙخس رؼي٤ حُل٢َ ك٤ه
“Sizi Mehdi ilə müjdələyirəm. O, insanların ixtilaflar
içində olduğu və zəlzələlərin baĢ verdiyi bir vaxt göndəriləcək.
Yer üzündə haqsızlıq və zülm dolub-daĢdığı kimi, o yer üzündə
insaf və ədaləti yayacaqdır. Göy və yerin sakinləri ondan razı
qalacaqdır. Mal-dövləti düzgün bölüĢdürəcəkdir. Bu yerdə bir
kiĢi: “necə yəni düzgün?”, - deyə soruĢdu. Peyğəmbər (s) də
“insanlar arasında bərabər”, - deyə cavab verdi. Sonra Allahın
elçisi söhbətinə davam etdi. Allah taala Məhəmməd ümmətinin
ürəyini zənginliklə dolduracaq, onun ədaləti ümməti arasında
yayılacaqdır. Hətta o bir carçıya əmr edəcək və carçı: “kimin
mala ehtiyacı var?”, - deyə səslənəcək. Ġnsanlar arasında yalnız
bir kiĢi ayağa qalxacaq. O, həmin kiĢiyə belə deyəcək:
xəzinədarın yanına get və ona de ki, Mehdi mənə pul, maldövlət verməyi əmr edir. Xəzinədar da ona “ovuc dolusu götür”
deyəcəkdir. Həmin kiĢi ovuc dolusu götürəcək və peĢman olub
götürdüklərini yerə tullayaraq “mən Məhəmməd ümmətinin ən
ac gözlüsümü oldum, yoxsa onların (müsəlmanların)
bacardıqlarından acizmi qaldım” deyəcəkdir. Götürdüklərini
geri qaytarmaq istəsə də, onu qəbul etməyəcək və “biz
verdiklərimizdən heç bir Ģeyi geri götürmürük” deyəcəklər.
Yeddi, səkkiz bəlkə də doqquz il belə olacaqdır. Ondan sonra
yaĢamağın xeyir-bərəkəti qalmayacaqdır”. Bir rəvayətdə isə belə
deyilir: “Ondan sonra həyatda xeyir-bərəkət qalmayacaqdır”.99
Heysəmi (1335-1405) yazır ki, bu hədisi Tirmizi və
baĢqaları çoxlu ixtisarla rəvayət edib. Əhməd bin Hənbəl isə
99
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isnadlarla rəvayət edir. Əbu Yəla (825-919) da çoxlu ixtisarla
rəvayət edir. Hər ikisinin raviləri səhihdir.100
Ġmamiyyə qaynaqlarında Ġmam Mehdi (ə) ilə bağlı çoxlu
sayda hədislər nəql olunmuĢdur. Onlardan aĢağıdakıları qeyd
etmək olar.
Məhəmməd bin Yaqub əl-Küleyni (876-941) yazırdı:
ٖ ٌٍٓ٘ رٖ ٓلٔي ر٢٘ كيػ:ٍ ػٖ ػزيَّللا رٖ ٓلٔي رٖ هخُي هخ، رٖ ٓلٔي٢ِػ
،ٕٞٔ٤ٓ ٖ ػٖ ػؼِزش ر،ى حُٔٔظَمٝ ىح٢ ػٖ أر،١ٍ رٖ حُٔ٘يٜٞ٘ٓ ٖ ػ،ّٞهخر
َ٤ٓض أ٤ أط:ٍزؾ رٖ ٗزخطش هخٛ ػٖ حَل،َس٤ ػٖ حُلخٍع رٖ حُٔـ،٢ٜ٘ػٖ ٓخُي حُـ
ٖ٤َ٘ٓ حُٔئ٤ٓخ أ٣ ، كوِض،ٍٝ حَل٢ٌ٘ض ك٣  ٓظلٌَحٚؿيطٞ حُٔلّ) كٚ٤ِٖ (ػ٤٘ٓحُٔئ
خٜ٤َّللا ٓخ ٍؿزض كٝ  َل:ٍخ؟ كوخٜ٤ أٍؿزش ٓ٘ي ك،ٍٝ حَل٢ أٍحى ٓظلٌَح طٌ٘ض ك٢ُٓخ
ٖٓ َ٘ ػ١ حُلخى،١َٜٕ ٖٓ ظٌٞ٣ ىُٞٞٓ ٢ كٌَص ك٢ٌُ٘ٝ ٢ٓخ هٞ٣ خ٤ٗ حُي٢َل كٝ
ُٚ ٌٕٞ ط،ظِٔخٝ ٍحٞهٔطخ ًٔخ ِٓجض ؿٝ  ػيَلٍٝٔل حَل٣ ١ٌُ ح١ئُٜ حٞٛ ،١ُيٝ
ًْٝ !ٖ٤َ٘ٓ حُٔئ٤ٓخ أ٣ : كوِض،َٕٝخ آهٜ٤ ك١ظيٜ٣ٝ ّحٞخ أهٜ٤َ ك٠٣ ،َس٤كٝ زش٤ؿ
ٌحٛ ٕاٝ : كوِض،ٖ٤٘ٓ  ٓضَٝ أٜٗ ٓظش أٝخّ أ٣ ٓظش أ:ٍزش؟ هخ٤حُـٝ َس٤ٕ حُلٌٞط
 حَلٓشٌٙٛ ٍخ٤ُجي هٝزؾ حٛخ أ٣ ٌَٓح حَلٜ ُي ر٠ٗأٝ مِٞ ٓوٚٗ ٗؼْ ًٔخ أ:ٌٍُخثٖ؟ كوخ
٘خء٣ لؼَ َّللا ٓخ٣ ْ ػ:ٍٕ رؼي ًُي كوخٌٞ٣  ػْ ٓخ: كوِض،َٙ حُؼظٌٙٛ ٍخٍ أرَح٤ٓغ ه
.خص٣خٜٗٝ خص٣ؿخٝ اٍحىحصٝ  ريحء حصُٚ ٕكب
“...Əsbəğ bin Nübatə belə rəvayət etmiĢdir: “Bir vaxt
Əmirəlmömininin (ə) yanına gəldim, gördüm ki, Ġmam (ə)
fikirlidir və torpağa nə isə çəkir. Dedim: Ey Əmirəlmöminin!
Səni fikirli görürəm və torpağa nə isə çəkirsən. Bunun səbəbi
nədir? Yoxsa dünya xəlifəliyinimi arzulayırsan? Buyurdu:
Allaha and olsun ki, xeyr! Nə dünya xəlifəliyini arzulayıram, nə
də ki, dünyanı bir gün belə istədim. Lakin on birinci qurĢaqdan,
mənim nəslimdən gələcək, zülm və zorakılıqla dolu olan
dünyanı haqq və ədalətlə dolduracaq olan oğlum Mehdini
fikirləĢirəm. Onun heyrəti və qeybəti olacaqdır. O zamanki
insanların bir hissəsi yolunu azacaq, bir hissəsi isə hidayətə
çatacaqdır. Dedim: Ey Əmirəlmöminin! Onun heyrət və qeybət
müddəti nə qədər olacaqdır? Buyurdu: Altı gün, altı ay və yaxud
altı il...(ya da daha çox). Dedim ki, Bunlar olacaqdırmı?
Buyurdu ki, Bəli, onun varlıq olması qəti olduğu kimi, qeybət və
heyrəti də qətidir. Ey Əsbəğ! Lakin bundan sənə nə? Onlar,
100
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peyğəmbər sülaləsinin ən yaxĢıları ilə birlikdə olan, bu ümmətin
ən xeyirliləridir. SoruĢdum: Bundan sonra nə olacaqdır?
Buyurdu: Sonra Allah istədiyini edər, hökmlərində dəyiĢikliklər,
iradə, hədəflər və nəhayətlər qərarlaĢdırar”.101
Zürarə Əbu Abdullahdan (Cəfər Sadiq əleyhissəlamdan)
belə eĢitdiyini rəvayət etmiĢdir:
 ػٖ ػزيَّللا،ش٣ٝ ػٖ حُلٖٔ رٖ ٓؼخ، ػٖ ؿؼلَ رٖ ٓلٔي،٠٤ل٣ ٖٓلٔي ر
)ّ حُٔلٚ٤ِ ٓٔؼض أرخ ػزيَّللا (ػ:ٍ ػٖ ٍُحٍس هخ،َ٤ٌ ػٖ ػزيَّللا رٖ ر،رٖ ؿزِش
- وخف٣ ٚٗ ا:ٍُْ؟ هخٝ : هِض،ّٞو٣ ٕزش هزَ أ٤ حُٔلّ) ؿٚ٤ِ إ ُِوخثْ (ػ:ٍٞو٣
. َ حُوظ٢٘ؼ٣ - ٚ٘ رط٠ُ اٙي٤ٓؤ رٝأٝ
“...Mehdi qaim olmadan əvvəl qeyb olacaqdır. Dedim:
Niyə? Dedi: Çünki qorxacaqdır. Ġmam (ə) əli ilə qarnını
göstərərək, onun öldürülməkdən qorxacağını göstərdi”.102
Ġshaq bin Əmmar belə rəvayət etmiĢdir:
ٖ ػٖ آلخم ر،دٞ ػٖ حرٖ ٓلز،ٖ٤ٔ ػٖ ٓلٔي رٖ حُل،٠٤ل٣ ٖٓلٔي ر
َٟحَلهٝ َس٤ٜٔخ هٛ اكيح:ٕزظخ٤ ُِوخثْ ؿ:)ّ حُٔلٚ٤ِػزيَّللا (ػٞ هخٍ أر:ٍػٔخٍ هخ
ٚٗؼِْ رٌٔخ٣  َلَٟحَلهٝ ،ٚؼظ٤ٗ شٛخ اَل هخٜ٤ كٚٗؼِْ رٌٔخ٣  َل٠ُٝزش حَل٤ حُـ،ِش٣ٞ١
.ٚ٤ُحٞٓ شٛخ اَل هخٜ٤ك
“Əbu Abdullah (Cəfəri Sadiq) buyurdu: “Qaim (ə) iki dəfə
qeyb olacaqdır. Bunlardan biri qısa müddətlidir. Digəri isə uzun
müddətlidir. Birinci qeyb olmasında harada olduğu
tərəfdarlarından bəziləri bilsə də, ikinci qeyb olmasından ancaq
məxsus dostları xəbərdar olacaqlar”.103
Müfəzzəl bin Ömər Əbu Abdullahdan (Cəfəri Sadiqdən)
belə eĢitdiyini rəvayət edir:
٢ِ ػٖ ػ،٢كٌُٞ ح٢ِ ػٖ حُلٖٔ رٖ ػ،ْ٣ٍأكٔي رٖ اىٝ ٠٤ل٣ ٖٓلٔي ر
 ٓٔؼض أرخ:ٍَ رٖ ػَٔ هخ٠ ػٖ ٓل،َ٤ ػزيحَُكٖٔ رٖ ًؼٚٔ ػٖ ػ،ٕرٖ كٔخ
٠ُخ اٜ٘ٓ َؿغ٣ ٔخٛ اكيح:ٕزظخ٤ٌح حَلَٓ ؿٛ خكذُٜ :ٍٞو٣ )ّ حُٔلٚ٤ِػزيَّللا (ػ
:ٍوخ٣ َٟحَلهٝ ِٚٛأ
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خ ٓيعٛ اًح حىػخ:ٍ٘غ اًح ًخٕ ًٌُي؟ هخٜٗ ق٤ً : هِض،حى ِٓيٝ ١ أ٢ ك،ِيٛ
.ِٚخ ٓؼٜ٤ذ ك٤ـ٣ خء٤ٗ ػٖ أُٙٞكخٓؤ
“Bu iĢin sahibi iki dəfə qeyb olacaqdır. Birinci dəfə təkrar
ailəsinin yanına qayıdacaq, digərində isə “həlak oldu, kim bilir
hansı vadiyə getdi” deyiləcəkdir. Dedim ki, “bu hadisə meydana
gəldiyi zaman nə edək?” Buyurdu ki, “hər hansı bir kəs çıxıb
Mehdi olduğunu iddia edərsə, ona bəzi suallar verin, əgər onun
kimi cavab verə bilməzsə, demək yalançıdır”.104
ٖ ػٖ ٓلٔي ر،ْٓ ػٖ ؿؼلَ رٖ حُوخ، ػٖ ٓلٔي رٖ أكٔي،ْ٣ٍأكٔي رٖ اى
٢ ػٖ أر،ذ٤ ػٖ ٗؼ،خى٣ُ ٖ ػٖ حُلخٍع ر،ي رٖ ػوزش٤ُُٞ ػٖ ح،ُي حُوِح٤ُُٞح
ٌح حَلَٓ؟ٛ خكذٛ  أٗض:ُٚ  حُٔلّ) كوِضٚ٤ِ ػزيَّللا (ػ٢ أر٠ِكِٔس هخٍ ىهِض ػ
: كوِض، َل:ٍكوخ
ُيى؟ٝ ُيٝ ُيٞ ك: كوِض، َل:ٍ؟ هخٞٛ ُيىٝ ُيٞ ك: كوِض، َل:ٍُيى؟ كوخٞك
٠ِ ػ،ٍحٞؿٝ خ ػيَل ًٔخ ِٓجض ظِٔخٛٔل٣ ١ٌُ ح:ٍ؟ هخٞٛ ٖٓ : هِض، َل:ٍكوخ
.ََُٓ كظَس ٖٓ ح٠ِ) رؼغ ػُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍ َّللاٍٞٓ ٕ ًٔخ أ،كظَس ٖٓ حَلثٔش
Əbu Həmzə belə rəvayət etmiĢdir: “Əbu Abdullahın
(Cəfəri Sadiqin) yanına getdim və ona dedim: Bu iĢin sahibi
(Mehdi) sənsən? “Xeyr” cavabını verdi. Oğlundurmu?
soruĢdum. “Xeyr” söylədi. Oğlunun oğludurmu? - deyə sual
etdim. “Xeyr” dedi. Oğlunun oğlunun oğludurmu? dedim. Yenə
“xeyr” dedi. Bəs kimdir? dedim. Buyurdu: zülm və zorakılıqla
dolan dünyanı, ədalətlə dolduracaq və Peyğəmbərin (s),
peyğəmbərlərin ardı kəsildiyi bir dövrdə meydana çıxdığı kimi,
Ġmamların da ardının kəsildiyi bir dövrdə ortaya çıxacaq
kəsdir”.105
Əyyub bin Nuh belə rəvayət etmiĢdir:
٢ هِض َلر:ٍف هخٞٗ ٖد رٞ٣ ػٖ أ، ػٖ ٓؼي رٖ ػزيَّللا،لخر٘خٛػيس ٖٓ أ
 َّللاٚهٞٔ٣ ٕأٝ ،ٌَٓح حَلٛ خكذٛ ٌٕٞ إٔ طٞ أٍؿ٢ٗ ا:)ّ حُٔلٚ٤ِخ (ػَُٟحُلٖٔ ح
 ٓخ ٓ٘خ أكي حهظِلض:ٍ كوخ،ْ رخٓٔيَٛرض حُيٍحٟٝ غ ُي٣ٞ كوي ر،ق٤ ٓ َ٤ي رـ٤ُا
 اَل،ٍحٞٓ حَلٚ٤ُكِٔض اٝ ،َٓجَ ػٖ حُٔٔخثٝ ،خرغٛ رخَلٚ٤َُ ا٤ٗحٝ ، حٌُظذٚ٤ُا
َلىسُٞ ح٢ هل،ٌح حَلَٓ ؿلٓخ ٓ٘خُٜ زؼغ َّللا٣ ٠ كظ،ٚٗ كَح٠ِ ٓخص ػَٝ أ٤حؿظ
.ٚ ٗٔز٢ ك٢َ هل٤ ؿ،حُٔ٘٘ؤٝ
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“Əbul Həsən ər-Rzaya (Əli bin Musaya) dedim: Mən sizin
əmr sahibi olacağınızı və Allahın bu səlahiyyəti qılıncdan
istifadə etmədən sizə verəcəyini ümid edirəm. Çünki bu anda
sənə beyət edilmiĢ (xəlifə Məmun tərəfindən vəliəhd təyin
edilmisən), sənin adına pul kəsilmiĢdir. Buyurdu: “Biz Əhlibeytdən elə bir Ġmam yoxdur ki, onun haqqında yazıĢmalar
olsun, insanlar onu barmaqları ilə göstərsinlər, ona suallar və
mallar (xüms və s.) verilsin. Bununla bərabər sui-qəsd
hazırlanmasın və yaxud yatağında (zəhərləndirilərək) öldürülməsin. O zaman Allah biz Əhli-beytdən bir gənc göndərəcək və
onun doğulduğu və böyüdüyü yer gizlədiləcəkdir. Ancaq nəsli
gizli olmayacaqdır”.106
Mehdi etiqadını qəbul edən əhli-sünnə alimlərindən Əhməd bin Hənbəl, 107 Əbu Yəla, 108 Ġbn Hibban 109 və baĢqalarına
görə, Qiyamətin böyük əlamətlərindən biri olan Mehdi, Həsən
(ə) və ya Hüseynin (ə) nəslindən gələn bir ailənin uĢağı olaraq
Mədinədə doğulacaq və Məkkədə Mehdiliyini elan edəcəkdir.
Adı Məhəmməd bin Abdullah olacaqdır. Ġlahi əmrləri həyata
keçirəcək, sünnələri dirildib, bidətləri ortadan qaldıracaqdır.
BaĢda Cəbrayıl (ə) və Mikayıl (ə) olmaq üzrə mələklərdən ibarət
olan orduların köməyi ilə bütün dünyaya sahib olub bir dövlət
quracaqdır. O, Tövrat və Ġncilin əslini tapıb əhli-kitabın müsəlman olmasını təmin edəcəkdir. Mehdi (ə) dünyadan zülmü
ortadan qaldırıb ədaləti təsis edəcək, dövründə hər kəs varlanacaq və düĢmənçilik sona çatacaqdır. Bu etiqadı qəbul edənlərə
görə onun yeddi il davam edən hakimiyyətindən sonra həzrət Ġsa
(ə) göydən enəcək və birlikdə Dəccalı öldürdükdən sonra hakimiyyəti ona verib otuz beĢ və ya qırx yaĢlarında vəfat
edəcəkdir.110
Mehdi etiqadını qəbul edən alimlər bu mövzuda rəvayət
edilən hədislərin mütəvatir olduğunu söyləmiĢlər.
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ġövkani Mehdi mövzusunda nəql edilən hədislər haqqında
belə yazırdı:
“Gözlənilən Mehdi haqqında üzərində dayanılması
mümkün olan hədislərdən səhih, həsən və zəif isnadlı əlli hədis
vardır ki, onların da mütəvatir olması Ģübhə doğurmur və hədis
ehkamları elmində istilahlara görə onlara mütəvatir adını Ģamil
etmək olar. Mehdinin gəliĢini açıq-aĢkar ifadə edən səhabə
əsərlərinə gəldikdə isə, onların sayı çoxdur və bu əsərlərin mərfu
hökmü vardır. Belə ki, bu kimi məsələlərdə ictihad aparmaq
yersizdir”.111
Mehdi haqqında Ġmam Əli (ə), Ġmam Həsən (ə), Ġmam
Hüseyn (ə), Cabir bin Abdullah əl-Ənsari və digər səhabələrdən
hədislər nəql olunmuĢdur.
Mehdi haqqında hədislərin Malik bin Ənəsin (711-795)
“Müvətta”sində, Buxari və Müslümün “Səhih”lərində yer almamasını bu mövzuda nəql olunan hədislərin zəifliyinə iĢarə olaraq
dəyərləndirmək əsla doğru deyildir. Çünki səhih hədislərin
sadəcə bu iki əsərdə mövcud olan hədislərlə məhdudlaĢdıraraq
“Mehdilik” düĢüncəsinin Ġslamda olmadığını iddia etmək və
Mehdi etiqadını rədd etməkdə dəlil olaraq buna sığınmaq
hədisĢünaslıq baxımından qəbul edilməz bir hökmdür. Çünki
Buxari və Müslümün “Səhiheyn”də olmadığı halda digər hədis
qaynaqlarında mövcud olan bir çox səhih hədis və bu hədislərə
istinad edilərək hökm verilən bir çox məsələ vardır. Nəticə
etibarilə Mehdi mövzusuna dair hədislərin “Səhihi-Buxari” və
“Səhihi-Müslüm”də yer almamasını “Mehdilik” etiqadını rədd
etməkdə əsas və köməkçi meyar kimi istifadə etmək tamamilə
yanlıĢdır. Necə ki, Buxari və Müslümün səhhət Ģərtlərinə uyğun
olduğu halda əsərlərinə almadıqları hədisləri “Müstədrək” adlı
əsərində toplayan Hakim NiĢapuri Mehdi ilə əlaqəli on iki hədisi
bu kitabında qeyd etmiĢdir.
Ġmamiyyə alimlərinə görə, Mehdilik etiqadı məzhəbimizin
etiqad əsaslarındandır. Əllamə Məclisi yazırdı: “Məzhəbimizə
görə, Qiyamətin qopmasından əvvəl müsəlmanların düçar
111

Yusif bin Abdullah bin Yusif əl-Vabil, Qiyamətin Əlamətləri, səh. 13
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olduqları zülmdən qurtaracaq bir Mehdi çıxacaqdır. Bu Sahib
əz-Zaman (ə) olaraq adlandırılan on ikinci Ġmam Məhəmməd
bin Həsən əl-Mehdidir (ə)”.112
Alimlərimizə görə, Qurani-kərimdə qırxdan çox surənin
yüzdən çox ayəsində Məhəmməd bin Həsənin Mehdi (ə) olaraq
gələcəyinə iĢarə edilmiĢ və Məhəmməd peyğəmbərdən (s) gələn
rəvayətlərdə bu ayələrin bu mənaya gəldiyini bildirmiĢlər. 113
Əllamə Məclisi bu ayələri adı çəkilən əsərininin 51-ci cildində
(səh. 64-65) qeyd etmiĢdir.
Mehdi olan on ikinci Ġmam Məhəmməd bin Həsən əlMehdi (ə) hicri 225-ci ilin Ģaban ayının 15-də (miladi 869-cu il
29 iyul), baĢqa bir rəvayətə görə isə hicri 226-cı (miladi 870) il
tarixində cümə günü fəcr vaxtı Ġraqın Samərra Ģəhərində anadan
olmuĢdur.114 On ikinci Ġmam Mehdinin (ə) anası Nərgiz Bizans
imperatorunun qızıdır.
Qaynaqların bildirdiyinə görə, Nərgiz xatun yuxuda Ġmam
Həsən əl-Əsgərilə (ə) həzrət Məhəmməd (s) və həzrət Ġsa (ə)
tərəfndən evləndirilmiĢ və həmçinin o, Ġslam dinini yuxuda
qəbul etmiĢdir. Yenə Nərgiz xatunda Ġmam Mehdinin (ə)
doğumunda heç bir hamiləlik əlaməti görünməmiĢdir.115
Ġmam Mehdi (ə) dünyaya gəldiyi zaman bir çox qeyri-adi
hadisələr baĢ vermiĢdir.
Həkimə xatun deyir ki, Ġmam Həsən əl-Əsgəri (ə) zamanında hər qırx gündə bir onun hüzuruna gedərdim. Ġmam Həsən
əl-Əsgəri (ə) vəfat etmədən bir neçə gün əvvəl onun hüzuruna
getdiyimdə Mehdini (ə) kamil bir kiĢi sifətində gördüm. Mən
onu, yəni Məhəmməd bin Həsəni (ə) tanımadım və Ġmam Həsən
əl-Əsgəridən (ə) bu kiĢi kimdir? deyə soruĢdum. Ġmam (ə) mənə
belə cavab verdi:
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“Bu Nərgizin oğlu və mənim özümdən sonraki caniĢinimdir. Tezliklə mən sizin aranızdan gedəcəyəm, gərək onun
sözlərini qəbul edib əmrlərinə itaət edəsən”.116
Sahibəzzaman (ə) dünyaya gələrkən öz atasının qarĢısında
Adəm peyğəmbərin (ə) suhufunu, Ġdrisin (ə), Nuhun (ə), Hudun
(ə) və Saleh peğəmbərin (ə) kitablarını, Ġbrahimin (ə) suhufunu,
Musanın (ə) “Tövrat”ını, Davudun (ə) “Zəbur”unu, Ġsanın (ə)
“Ġncil”ini və həzrət Məhəmmədin (ə) “Quran”ını oxumuĢdur.117
Mehdi əl-Müntəzər (ə) atası Həsən əl-Əsgərinin (ə) 874-cü
il 6 yanvar, digər bir görüĢə görə 873-cü il tarixində vəfatından
sonra anasının ibadət üçün çəkildiyi sərdabəyə girmiĢ və qeyb
olmuĢdur. Alimlərimizə görə, onun doğulduğuna, qeybdə yaĢadığına və Allahın əmri ilə axır zamanda yenidən qayıdacağına
iman etmək Ģərtdir.
Hədisi-Ģəriflərdən də aydın olduğu kimi, Ġmam Mehdinin
(ə) qeybəti iki hissədən ibarətdir. Birincisi “əl-Qeybətüs-suğra”
adıyla anılan kiçik qeybətdir. Bu qeybət 873 və yaxud 874-cü il
tarixindən baĢlayıb 15 may 941-ci il tarixinə qədər davam
etmiĢdir.
Əllamə Məclisiyə görə “əl-Qeybətüs-suğra”da Ġmam Mehdi (ə) səfir, naib və ya vəkil deyilən nümayəndələr vasitəsiylə öz
tərəfdarları ilə əlaqə qurmuĢdur. Bu dövrdə səfirlər Ġmamın (ə)
tərəfdarları ilə dini, elmi və maliyyə ilə əlaqəli məsələlərini
Ġmama (ə) ərz edərək, mövzu ilə əlaqəli əmrlərini və yaxud qadağlarını alıb mənsublarına çatdırmıĢlar. Bu səfirlər dörd nəfər
idilər:
1. Əbu Əmr Osman bin Səid.
2. Əbu Cəfər Məhəmməd bin Osman bin Səid əl-Uməri.
3. Əbül-Qasım Hüseyin bin Ruh ən-Noubəxti.
4. Əbülhəsən Əli bin Məhəmməd əs-Səmüri.
Bu dörd səfirdən baĢqa bəzi kimsələrin əl-Qaimi (ə)
gördükləri, danıĢdıqları və onun bərəkətindən istifadə etdikləri
də olmuĢdur.
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Ġmam (ə) qeybdə olarkən bir çox möcüzələr göstərmiĢ,
ümumi və xüsusi çətin iĢləri həll etmiĢ, ona gətirilən malları
almaq, paylamaq və lazımı yerlərə çatdırılmasını təmin etmək
kimi maliyyə ilə əlaqəli fəaliyyətləri olmuĢdur.118
Bütün bunlarla bərabər Ġmam Mehdinin (ə) “əl-Qeybətüssuğra” dövründə yuxarıda saydığımız dörd səfirdən baĢqa “əsSufəraül-Müzəvvirun” deyə adlandırılan səfirlik və babilik iddia
edən yalançı səfirlər də ortaya çıxmıĢdır. Mənbələrin bildirdiyi
bu səfirlər aĢağıdakılardır:
1. Əbu Məhəmməd əĢ-ġürəyi və yaxud əĢ-ġərii.
2. Məhəmməd bin Nüsəyir ən-Nəmiri əl-Fihri.
3. Əhməd bin Hilal əl-Kərxi əl-Əbərtai.
4. Əbu Tahir Məhəmməd bin Əli bin Bilal.
5. Məhəmməd bin Əhməd bin Osman.
6. əĢ-ġələmgani Məhəmməd bin Əli.
7.Hüseyn bin Mənsur əl-Həllac.
Ġkincin qeybət dövrü isə son səfir olan Əbülhəsən Əli bin
Məhəmmədin 15 may 941-ci il tarixində ölümündən sonra
baĢlamıĢdır. Son səfir olan Əbülhəsən Əli bin Məhəmməd
ölümündən altı gün əvvəl yerinə heç bir kəsin vəsiyyət
edilməməsini və böyük qeybətin baĢladığını bildirmiĢdir.119
Bəzi alimlərimizə görə, Ġmam Mehdi (ə) qeybdə olduğu
müddətdə ona əsl adı ilə yəni Məhəmməd deyə xitab etmək
olmaz.120 Hətta Ġmam Sadiqdən (ə) gələn bir rəvayətə görə, kim
onun əsl adını anarsa, günahkar olar.121
Təbərani “Möcəmül-əvsət” adlı əsərində Ġmam Əlinin (ə)
Peyğəmbərdən (s) belə soruĢduğunu nəql edir: “Ya Peyğəmbər!
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Mehdi bizdəndir, yoxsa baĢqasından? Peyğəmbər (s) cavab
verir: Heç Ģübhən olmasın ki, o bizdəndir. Allah bizi bu iĢin
baĢlanğıcı etdiyi kimi, xatiməsini də edəcəkdir, bizimlə baĢladığı iĢi bizimlə bitirəcəkdir. Ġnsanlar bizim vasitəmizlə Ģirkdən
qurtulurlar, aralarındakı açıq düĢmənlikləri bizim sayəmizdə yox
olaraq qəlbləri sevgi ilə qaynaĢır. Necə ki, Ģirkə dayanan
düĢmənliklərindən sonra da insanların qəlblərini bizim vasitəmizlə qaynaĢdırmıĢdır. Ġmam Əli (ə) (Mehdi zuhur edərkən)
insanlar mömün yoxsa kafir olacaqlar? - deyə soruĢduqda,
Peyğəmbər (s): “fitnəyə düĢmüĢlər və kafir olacaqlar”, - deyə
cavab vermiĢdir”.122
Yenə Əbu Davud Ümmi-Səlmənin Peyğəmbərdən (ə) belə
eĢitdiyini rəvayət etmiĢdir: “Mehdi mənim itrətimdən
(nəslimdən) və Fatimə övladındandır”.123
Beləliklə, məlum oldu ki, Ġmam Mehdi (ə) Ġmam Hüseynin (ə) nəslindəndir. Bunu Əllamə Məclisi adı çəkilən əsərində
dəfələrlə vurğulamıĢ və hətta “Miratül-üqul” adlı əsərində bu
tipdən olan hədislərin səhih olduğunu qeyd etmiĢdir.124
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ġeyx Abbas Qummi, Sahibəzzaman On Ġkinci Ġmam Həzrət Mehdinin (ə)
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3.Səhabə kimlərdir?
Səhabə Peyğəmbərə (s) iman gətirən, onu görən və imanı
üzrə dünyadan gedən Ģəxsdir. 125 Alimlərimiz səhabəni dində
mühüm qaynaq olaraq görürlər. Amma onların hansına tabe
olsan fərq etməz prinsipini də qəbul etmirlər. Alimlərimiz Əhlibeyti (ə) bütün səhabələrdən üstün tuturlar.
Peyğəmbərin (s) səhabəsi arasında fədakar və möhkəm
Ģəxsiyyətli böyük insanlar vardır ki, bunlar haqqında hədislər
buyurulmuĢ və ayələr nazil olmuĢdur. Bunu biz, bəzi səhabələr
haqqında deyilmiĢ hədislərdə də görürük.
Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur:
.ِٕٓٔخٝ ٍػٔخٝ حُٔويحىٝ ٢ِ ػ: أٍرؼش٠ُحٗظخهض حُـ٘ش ا
“Cənnət dörd Ģəxsin müĢtağıdır: Əli, Miqdad, Əmmar və
Salmanın”.126
Həmçinin, buyurmuĢdur:
ًٍ ٞأرٝ ٢ِ ػ،ْٜلز٣ ٚٗ ٓزلخٚٗ أ٢َٗأهزٝ ، رلذ أٍرؼش٢ ٍر٢َٗٓأ
.ِٕٓٔخٝ حُٔويحىٝ
“Rəbbim mənə dörd nəfəri sevməyi əmr etmiĢdir. O, mənə
xəbər verib bildirmiĢdir ki, Özü də onları sevir. Bunlar: Əli,
Əbuzər, Miqdad və Salmandır”.127
ِٕٓٔخٝ ،َُّٝذ ٓخرن ح٤ٜٛٝ ، أٗخ ٓخرن حُؼَد، حُٔزخم أٍرغ:ِْٓ ٍهخ
.رلٍ ٓخرن حُلز٘شٝ ،َّٓخرن حُل
“Öndə olanlar dörddür: Mən ərəbin, Süheyb Rumun,
Salman farsın, Bilal isə HəbəĢin öndə olanlarıdır”.128
 رلَ َلٞٛٝ ،َه٥حُؼِْ حٝ ٍٝ ػِْ حُؼِْ حْل:ٍ ػٖ ِٓٔخٕ كوخ٢ِٓجَ ػٝ
.ض٤َ حُزٛ ٓ٘خ أٞٛٝ ،ِ٘ف٣
Ġmam Əlidən (ə) Salman haqqında soruĢulduqda, buyurdu:
“O, keçmiĢ və gələcək elmləri bilir. O, sonu görünməz bir
dənizdir. O, biz Əhli-beytdəndir”.129
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Ġmam Əli (ə) rəvayət edir: “Peyğəmbər (s) buyurdu: “Kim
əmimə əziyyət verirsə, mənə əziyyət vermiĢ olur, çünki adamın
əmisi ona atası yerindədir”.130
Abdullah bin Abbas rəvayət edir: “Peyğəmbər (s) Abbasa
demiĢdir: “Ey əmi, bazar ertəsi sabahı sən və oğlun yanıma
gəlin, sizə dua edim. Allah bu dua ilə sənə və oğluna xeyir
versin. Abbasla Peyğəmbərin (s) yanına getdik. O, bizi örtüyə
bürüdü və dua etdi: “Ey Rəbbim! Abbası və oğlunu bağıĢla. Elə
bağıĢla ki, zahiri və batini günahları təmizlənsin, heç bir günahı
qalmasın! Ey Rəbbim, onu oğlu səbəbiylə hifz et”.131
Peyğəmbər (s) Abbasa: “Mən Peyğəmbərlərin (s) sonuncusu olduğum kimi, sən də mühacirlərin sonuncususan” demiĢdir. Peyğəmbər (s) vəfat edəndə, təziyəni Abbasa vermiĢdilər.
Abbas Məkkənin varlılarından olub, 70 nəfər kölə azad etmiĢdir.
Qızlarından əlavə 10 oğlu olub. 654-cü ildə Mədinədə 88
yaĢında vəfat etmiĢdir. Onun cənazə namazını xəlifə Osman bin
Əffan (644-656) qıldırıb.
Ənəs bin Malikdən rəvayət edilən bir hədisdə deyilir:
“Aclıq illərində xəlifə Ömər bin Xəttab Abbas bin Əbdülmüttəlibə təvəssül edərək Allaha yağıĢ yağdırmaq üçün belə dua
edərdi: “Ey Allah, biz Peyğəmbərin (s) sağlığında onunla
təvəssül edərək dua edirdik, indi isə Peyğəmbərimizin (s) əmisi
ilə təvəssül edirik ki, bizə yağıĢ yağdırasan!” Ənəs deyir ki,
Allah da insanlara yağmur verirdi”.132
Peyğəmbərin (s) əmisi oğlu Abdullah bin Abbas rəvayət
edir ki: “Peyğəmbər (s) məni qucaqladı və: “Ey Rəbbim bunu
dində fəqih (alim et)”, - deyə dua etdi”. Bir rəvayətdə: “Ey
Rəbbim ona kitabı öyrət”, baĢqa rəvayətdə: “Ey Rəbbim ona
hikməti öyrət” demiĢdir.133
Peyğəmbər (s) digər bir əmisi oğlu Cəfər bin Əbu Talib
haqqında da xoĢ sözlər demiĢdir. Əbu Hüreyrə rəvayət edir:
129
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“Peyğəmbər (s) demiĢdir: “Cəfəri Cənnətdə mələklərlə birlikdə
uçan gördüm”.134
əĢ-ġəbi rəvayət edir: “Ġbn Ömər Cəfərin oğlu Abdullaha
salam verərkən: “əs-Səlamu əleykə! (Sənə salam olsun!), Ey iki
qanadlı adamın oğlu!” deyərdi.135
Əbu Hüreyrə rəvayət edir: “Ġnsanlar: “Əbu Hüreyrə çox
hədis rəvayət edir” deyirlər. Halbuki mən qarnımın doymasına
görə Peyğəmbərdən (s) ayrılmazdım. Hətta mən maya vurulmuĢ
çörək yeməzdim, təzə və gözəl paltar geyinməzdim. Mənə heç
bir kiĢi və qadın xidmət etməmiĢdir. Mən aclıqdan qarnıma daĢ
bağlayardım. Halımı baĢa düĢərlər ümidi ilə mən əzbər bildiyim
ayələri bir kimsəyə - o məni evinə aparsın, məni doyursun məqsədi ilə oxumaq istəyirdim. Fağırlar, miskinlər, kasıblar üçün
insanların ən xeyirlisi Cəfər bin Əbu Talib idi. O bizi evinə
aparar, evində olanlardan bizi yedirərdi. Hətta bəzən içi
boĢalmıĢ yağ qabını verirdi, biz də onu kəsər və içində qalan yağ
qalığlarını yalayardıq”.136
Bərra belə demiĢdir: “Peyğəmbər (s) Cəfər bin Əbu Talibə
demiĢdir: “Əxlaq və yaradılıĢ baxımından sən mənə
oxĢayırsan”.137
Bu hədislər Cəfər bin Əbu Talibin fəzilətinə nümunələrdir.
Ġlk müsəlmanlardan sayılan Cəfər bin Əbu Talib Ġmam Əlidən
(ə) 10 yaĢ böyük olub, onun doğma qardaĢıdır. HəbəĢistana
hicrət etmiĢ, Peyğəmbər (s) onunla kral NəcaĢiyə məktub
göndərmiĢ, onu mühacirlərə baĢçı və krala elçi təyin etmiĢdi. O,
iki dəfə hicrət edib. Xeybərin fəthi günü HəbəĢistandan
Mədinəyə gəlmiĢ, Peyğəmbər (s) onu qucaqlamıĢ, alnından
öpərək demiĢdir: “Bilmirəm Cəfərin gəliĢi, yoxsa Xeybərin fəthi
səbəbi ilə daha çox sevinməliyəm”. Ləqəbi Əbu Abdullah ətTəyyardır (Qanadlı Cəfər). Bu ləqəbi hicrətin 8-ci ilində 41
yaĢında Ģəhid olduğu Muta döyüĢündə almıĢdır. Bu döyüĢ
zamanı Zeyd bin Harisədən sonra sərkərdə olmuĢ və bayrağı ona
134
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vermiĢlər. DöyüĢ zamanı əllərini itirmiĢ və Ģəhid olmuĢ Cəfər
haqqında Peyğəmbər (s): “Qolları kəsildi, ancaq Allah onların
əvəzinə iki qanad verdi, Cənnətdə uçur” müjdəsini verdi.
Bədəninin on hissəsində 70-dən artıq yara saymıĢlar. Əbu
Hüreyrə Cəfərin kasıblara qarĢı münasibətinə, comərdliyinə görə
ona Əbu Məsakin (kasıbların atası) ləqəbini verib. Peyğəmbər
(s) demiĢdir: “Məndən əvvəl hər Peyğəmbərə yeddi seçilmiĢ
vəzir verilmiĢdir. Mənə də bunlar vəzir verildi: Həmzə, Cəfər,
Əli, Həsən, Hüseyn, Miqdad, Hüzeyfə, Salman, Əmmar və
Bilal”.
Peyğəmbər (s) Cəfərin ölümünə üzülmüĢ, gözlərinin
yaĢını axıtmıĢdır. Ummulmöminin AiĢə deyir: “Cəfərin ölüm
xəbəri gəldikdə, Peyğəmbərin (s) üzündə hüznü gördük”.
Xədicə bint Xüveylidin fəziləti haqqında Əbu Hüreyrə
belə rəvayət edir: “Cəbrayıl (s) Peyğəmbərin (s) yanına gələrək
“Ey Allahın Rəsulu! Xədicə içində qatıq və yaxud yeyiləcək və
ya içiləcək baĢqa bir Ģey olan qabla gəlir. O, yanına çatanda ona
Rəbbindən salam söylə və onu təm-təraqlı və yorğunluq
olmayan, incidən hazırlanmıĢ bir evlə müjdələ”.138
Ummulmöminin AiĢə rəvayət edir: “Mən Peyğəmbərin (s)
xanımlarından heç birinə Xədicə qədər çox qısqanmadım.
Halbuki mən Xədicəni dərk edəcək yaĢımda görməmiĢdim.
Ancaq Peyğəmbər (s) onu çox xatırlayırdı, hər dəfə qoyun
kəsəndə Xədicənin dostlarına göndərirdi. Bəzən mən: “Sanki
Xədicədən baĢqa bu dünyada qadın yoxdur”, - deyərdim.
Peyğəmbər (s) də: “Xədicə belə idi, Xədicə belə idi və ondan
mənim övladlarım oldu”, - deyə buyurdu”.139
Əhməd bin Hənbəlin bir rəvayətində deyilir: “Peyğəmbər
(s) demiĢdir: “Ġnsanlar məni inkar edərkən, o inandı, hamı məni
təkzib edəndə, o malını mənim üçün xərclədi. Allah onunla
mənə uĢaq nəsib etdi, digər xanımlarımdan uĢağım olmadı”.
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Ġmam Əli (ə) rəvayət edir: “Peyğəmbər (s) demiĢdir:
“Dövrünün ən xeyirli qadını Ġmranın qızı Məryəmdir, bu
ümmətin ən xeyrili qadını Xüveylidin qızı Xədicədir”.140
Əbu Musa əl-ƏĢəri rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s)
buyurmuĢdur: “KiĢilərin çoxu kamala çatmıĢdır. Qadınlardan isə
Ġmranın qızı Məryəm, Fironun xanımı Asiya, Xüveylidin qızı
Xədicə və Məhəmmədin qızı Fatimədən (s) baĢqa heç kim
kamala çatmadı”.141
Həmçinin, bəzi səhabələrin fəzilətlərini diqqətə çatdıran
Qurani-kərim bu mövzuda belə bəyan edir:
َّ ٌَِّٖ ََُٝ ْْ ُّ ٍَ َِّٖٓ حْلَ ْٓ َِ َُ َؼِ٘ظ٤ِ ًَؼ٢ِ ُؼ ٌُ ْْ ك٤ُ ِط٣ ْٞ َُ َّللا
ُْ ٌُ ٤ْ ََُِّللاَ َكزَّ َذ ا
ُ ٍَ ْْ ٌُ ٤ِح إََّٔ كُٞٔ َِح ْػَٝ
ِ َّ ٍَ ٞٓ
ُْ ُٛ ََُجِيْٝ َُخَٕ أ٤ٜ
َ ٞٔ
ْ ح ُْ ِؼَٝ م
ُ ُح ُْلَٝ ََ  ٌُ ُْ ح ُْ ٌُ ْل٤ْ ََُِ اََّٙ ًَ َٝ ْْ ٌُ ِرُُِٞ ه٢ُِ كََّٚ٘٣َُ َٝ َٕ َٔخ٣ح ِإل
. َُٕٝحٗي
ِ ََّ ُح
“(Ey iman gətirənlər!) Bilin ki, aranızda Allahın Peyğəmbəri vardır. Əgər o, bir çox iĢlərdə sizə uysaydı, siz (çətinliyə düĢər) əziyyət çəkərdiniz. Lakin Allah sizə imanı
sevdirmiĢ, onu ürəklərinizdə süsləmiĢ, küfrə, itaətdən çıxmağa və (Allaha) asi olmağa qarĢı sizdə nifrət oyatmıĢdır. Məhz
belələri (bu xislət sahibləri) doğru yolda olanlardır!”142
َِ ٌَ ُ٘ٔ ُْ َٖ ح
ِ َُ َٕ رِخ ُْ َٔ ْؼَُُٝٓ ّْ طَؤ
ِ َٕ ػْٞ َٜ ْ٘ َطَٝ فٝ
ِ  ََ أُ َّٓ ٍش أُ ْه َِ َؿضْ َُِِّ٘خ٤ْ ًُ٘ظُ ْْ َه
َّ َِٕ رُِٞ٘ٓ ْطُئَٝ
ُْ ُٛ َُ َأَ ًْؼَٝ َُِٕٞ٘ٓ ْ ُْ ح ُْ ُٔئُٜ ْ٘ ِّٓ ُْٜ َُّ  ًَح٤ْ د َُ ٌَخَٕ َه
ِ  َُ ح ُْ ٌِظَخْٛ َ آ ََٖٓ أْٞ ََُٝ ِخَّلل
. َُٕٞٓو
ِ ح ُْلَخ
“(Ey müsəlmanlar!) Siz insanlar üçün ortaya çıxarılmıĢ
ən yaxĢı ümmətsiniz (onlara) yaxĢı iĢlər görməyi əmr edir, pis
əməllərdən çəkindirir və Allaha inanırsınız. Əgər kitab əhli
də (sizin kimi) iman gətirsəydi, əlbəttə, onlar üçün yaxĢı
olardı. Onların da içərisində bəzi iman gətirən Ģəxslər
vardır, lakin çox hissəsi fasiqdirlər”.143
٢َ ٟ
َّ ُحَٝ
َ  ْْ رِب ِ ْكُٛ َٖٞ حطَّزَ ُؼ٣ٌِ َُّحَٝ ٍِ خٜ
َ ْٗ َ ْحْلَٝ َٖ٣َِ خ ِؿَٜ ُٔ ُْ َٕ َِٖٓ حَُُّٞٝ ََٕ ْحْلُٞٔخرِو
ِ ٍَ ٕخ
ٍ ٔ
ٰ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َ
ْ
َّ
ْ
َ
َ
ُ
ً
ۚ
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ي
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خ
ٜ
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ٜ
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ٜ
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١
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ط
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خ
٘
ؿ
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ٜ
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ػ
أ
ٝ
ٚ
٘
ػ
حٞ
ٟ
ٍ
َِي
ُ َ َٝ ْْ ُٜ ْ٘ َّللاُ َػ
َ َ ِ َٖ٣ ِ ِ ُ َ
َ ْ
ِ ْ ٍ َ ْ ُ َّ َ َ ُ َ
.ُْ ٤ ُُ ح ُْ َؼ ِظْٞ َح ُْل
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“Ġslamı ilk əvvəl qəbul edib bu iĢdə baĢqalarından irəli
düĢən muhacirlərə və ənsara, həmçinin, yaxĢı iĢlər görməkdə
onların ardınca gedən kimsələrə gəldikdə, Allah onlardan,
onlar da Allahdan razıdırlar. Allah onlar üçün əbədi
qalacaqları, altından çaylar axan Cənnətlər hazırlamıĢdır.
Bu, böyük qurtuluĢdur”.144
Beləcə, səhabələr Allahın dərgahından nazil olmuĢ vəhyə
ilk iman gətimiĢ, onu öz ürəklərində hifz etmiĢ, ağılla dərk etmiĢ
və əməli iĢdə rəhbər tutmuĢlar. Onların ruhları bu vəhylə
qüvvətlənmiĢ, əxlaqı paklanmıĢdı. Onlar bu vəhyin yayılması
yolunda cihada çıxmıĢ və təhrifdən qoruyaraq öz övladlarına da
öyrətmiĢdilər.
Bu adamlar Məhəmməd peyğəmbərə (s) Allahın elçisi
kimi iman gətirmiĢdilər. Onlar Allaha pənah aparar, Onun haqq
dinini müdafiə edər, Onun haqqını tanıyardılar. Onlar Allahın
dini uğrunda həlak olmuĢ, öz mallarını və canlarını Onun dininə
fəda etmiĢ, bununla da dünyanın və axirətin xeyrini qazanaraq
Allah taalanın razılığına layiq görülmüĢlər. Allah taala Öz
Kitabında dəfələrlə onların bəzilərindən öz razılığını bildirir.
Peyğəmbər (s) də onlarla əlaqədar hədislərində bəzilərindən öz
razılığını bildirib.
Allah taalanın onların bəzilərinə böyük kəramət bəxĢ etdiyindən onlar insanların qəlblərini imanla, ölkələrini isə silahla
fəth edə biliblər. Onlar Allahın buyurduğu kimidirlər:
َّ حُٝيَٛ ح َٓخ ػَخُٞ َيهٛ
َُٚ َٗ ْلز٠ٰ ٠
َ َ ْْ َْٖٓ هُٜ ْ٘ ِٔ َ ۖ كِٚ ٤ْ ََِّللاَ َػ
َ ٌٍ َٖ ٍِ َؿخ٤ِِ٘ٓ َِْٖٓ ح ُْ ُٔئ
ً ح طَ ْز ِيُُٞ َٓخ رَ َّيَٝ ۖ َُ َ ْ٘ظَ ِظ٣ َْٖٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
.ل٣
“Allahla etdikləri əhdə sadiq olarlar. Onlardan kimisi
Ģəhid olmuĢ, kimisi də gözləyir. Onlar (verdikləri sözü) əsla
dəyiĢməzlər ki, Allah bununla doğruları doğruluqlarına görə
mükafatlandırsın”.145
Allah taala bu adamları Peyğəmbərə (s) bu dini yaymaq
üçün silahdaĢ seçdi. Onlar bu yolda heç nəyi – nə canlarını, nə
də mallarını əsirgəmədilər. Bu yolda ailələrini, evlərini, vətən144
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lərini tərk edib öz dinlərini qorumaq üçün hicrət etdilər. Ən çətin
anlarda özlərinin Peyğəmbəri (s) ilə hər Ģeyə dözdülər və
bununla da tarixdə ən yaxĢı müəllim, insanpərvər və əzəmətli bir
nəsil kimi tanındılar. Onlar Allahın bu kalamına layiq idilər:
ً ٓ
ُْ ُٜ ُٔ ُِِّ َؼ٣َٝ ْْ ِٜ ٤ًِّ َُِ٣َٝ ِٚ َِخط٣ ْْ آِٜ ٤ْ َِ َػَُِٞ ْظ٣ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َلٞ
ُ ٍَ َٖ٤ِّ٤ِّٓ ُ ْحْل٢ِ رَ َؼ َغ ك١ٌِ َُّ حَٞ ُٛ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ۚ ْْ ِٜ ِح رَِٞ َلو٣  ْْ ُ َّٔخُٜ ِ٘ٓ َٖ٣َِ آهَٝ ٖ٤
َ ٢ِح ِْٖٓ هَ ْز َُ َُلُٞٗإِْ ًَخَٝ َح ُْ ِل ٌْ َٔشَٝ َخد
َ ح ُْ ٌِظ
ٍ ِل ٍٍ ُٓزٟ
ٰ
َّ َٝ ۚ ََ٘خ ُء٣ َْٖٓ ِٚ ٤ُِئْ ط٣ َِّللا
َّ َُ ٠
.ْ٤
ْ َ ح ُْلًُٝ َُّللا
ْ َ ًَُِيَ ك.ُْ ٤ٌِ  ُِ ح ُْ َل٣ِِ  ح ُْ َؼَٞ ُٛ َٝ
ِ  َِ ح ُْ َؼ ِظ٠
“Ümmi ərəblərə öz cinslərindən peyğəmbər göndərən
Odur. Bu peyğəmbər əvvəllər haqq yoldan açıq-aĢkar azsalar da onlara Allahın ayələrini oxuyar, onları (günahlardan,
Ģirk və küfrdən) təmizləyər, onlara Kitabı və hikməti öyrədər.
Allah taala Məhəmmədi ərəblərdən savayı hələ onlara
qoĢulmamıĢ baĢqalarına da peyğəmbər göndərib. O, yaratdıqlarına qələbə edən, hikmət sahibidir! Bu, Allahın istədiyinə verdiyi fəzilətidir. Allah böyük fəzilət sahibidir”.146
Ancaq təəssüflər olsun ki, mənbələrin daha obyektiv araĢdırılması onların hamısının belə olduğunu təsdiqləmir. Onların
hamısı əlbəttə ki, günahsız deyildi, hamısının əməli “səhvsiz və
nöqsansız” deyildi, hər vaxt və hər dəstə kimi onlar üçün də
yeganə ölçü “səhabə” olub-olmamaq deyil, təqvalı olub-olmamaq idi ki, kim olursa olsun, bütün insanların Allah taala yanındakı mövqeyini təyin edən ölçü yalnız və daim təqvadır. Bütün
insanların olduğu kimi, Peyğəmbərin (s) səhabələrinin də əməllərinə görə ölçüləcəklərinə və hesab verəcəklərinə inanırıq. “Huَّ ََِّّٕللاِ أَ ْطوَخ ًُ ْْ ۚ ا
َّ إَِّ أَ ًْ ََ َٓ ٌُ ْْ ِػ ْ٘ َي
curat” surəsinin 13-cü ayəsindəki “ ٌْ ٤َِِّللاَ َػ
َ
َ٤
ٌ ِ هز- Allah yanında ən üstün olanınız təqvaca ən üstün
olanınızdır!” hökmü hər kəs kimi, əlbəttə ki, səhabə üçün də
etibarlıdır. O halda onların vəziyyətini təyin edəcək ölçü və
meyar yenə öz əməlləri olacaq. Buna görə də Ģərən və əqlən bu
hökmü unutmamaq lazımdır. Peyğəmbərin (s) dövründə ixlaslı
səhabələrdən olan və o həzrətdən sonra da Ġslamı qorumaq üçün
səy sərf edib, Quranla olan əhdlərinə sadiq qalan müsəlmanlar
hörmətə layiq və qiymətlidirlər.
Qurani-kərimdə belə bəyan olunur:
146
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َّ َٕ َْٖٓ َكخ َّىُّٝحىَٞ ُ٣ َِ  ِه٥ ِّ ْحْٞ َ٤ُْ حَٝ ِخَّلل
َّ َٕ ِرُِٞ٘ٓ ُْئ٣  ًٓخْٞ َََل طَ ِـ ُي ه
ْٞ ََُٝ َُُٚٞٓ
ُ ٍَ َٝ ََّللا
ٰ
ُ
َ
ُ
َٕ َٔخ٣حإل
ِ  َػْٝ  ْْ أُٜ َٗحَٞ  اِ ْهْٝ َ ْْ أُٛ  أَ ْرَ٘خ َءْٝ َ ْْ أُٛ ح آرَخ َءًَُٞٗخ
ِ ْ ُْ ِٜ ِرُِٞ ه٢َُِجِيَ ًَظ ََذ كٝ ْْ ۚ أُٜ َ ََط٤٘
َّ ٢َ ٟ
ٍ  ْْ َؿَّ٘خُٜ ُُِي ِْه٣َٝ ۖ ُْٚ٘ ِٓ فٝ
ِ ٍَ ۚ خَٜ ٤َِٖ ك٣خ ٍُ َهخُِ ِيَٜ ْٗ َخ ْحْلَٜ ِ ِْٖٓ ط َْلظ١َِ ص ط َْـ
َُّللا
ٍ َُ ِ ْْ رُٛ َّ َي٣َأَٝ
ٰ
ُ
َ
ْ
ْ
َّ
َّ
َ
ْ
. َٕٞ ُْ حُ ُٔلِِ ُلُٛ ِد َّللاِ ۚ أ ََل إَِّ ِك ِْ َد َّللا
ُ ِْ ُجِ َي ِكُٝ ۚ أٚ٘ح َػٟٞ
ُ ٍَ َٝ ْْ ُٜ ْ٘ َػ
“...Allaha və axirət gününə iman gətirən heç bir qövm
tapa bilməzsən ki, onlar, Allaha və Rəsuluna qarĢı baĢ
qaldıran kəslərlə bir sevgi və dostluq bağı qurmuĢ olsunlar.
Bunlar, istər ataları, istər uĢaqları, istər qardaĢları, istərsə
öz tayfaları (soyları) olsa da! Onlar elə kəslərdir ki, (Allah)
onların ürəklərinə iman yazmıĢ və onları özündən bir ruh ilə
dəstəkləmiĢdir..”.147
Qurani-kərimdə səhabələr haqqında nazil olmuĢ bəzi ayələrdə də onların qınandığını görürük.
ْ َٝ حَُٖٞ طَلَ ََّه٣ٌِ َُّح ًَخٌُُٞٗٞ َ ََل طَٝ
ْْ ُٜ َُ  َُٰجِ َيُٝأَٝ ۚ َُِّ٘خص٤َ ُْ ح ُْزُٛ ح ِْٖٓ رَ ْؼ ِي َٓخ َؿخ َءُٞحهظََِل
َ
َ
َ
َ
َّ
ُْْ  ْْ أ ًَل َْطُٜ ُٛ ٞ ُؿُٝ ْىَّصَٞ ٓ
ْ َٖ ح٣ٌِ ٌُ ۚ كؤ َّٓخ حٙٞ ُؿُٝ  ُّىَٞ ٔ
ْ َطَٝ ٌٙٞ ُؿُٝ ٞ
ُّ َ٤ َّ طَ ْزْٞ َ٣ .ٌْ ٤حد َػ ِظ
ٌ ٌَ َػ
 ٍَ ْك َٔ ِش٢ِ ْْ كَلُٜ ُٛ ٞ ُؿُٝ ْض٠
َّ َ٤َٖ ح ْر٣ٌِ َُّأَ َّٓخ حَٝ . ََُُٕٝحد رِ َٔخ ًُ ْ٘ظُ ْْ طَ ٌْل
َ ٌَ ح ح ُْ َؼُٞهٌُٝ َ َٔخِٗ ٌُ ْْ ك٣ِرَ ْؼ َي ا
َّ
. َُٕٝخ َهخُِيَٜ ٤ِ ْْ كُٛ َِّللا
“(Allah tərəfindən) açıq-aydın dəlillər gəldikdən sonra,
bir-birindən ayrılan və ixtilaf törədən Ģəxslər kimi olmayın!
Onlar böyük bir əzaba düçar olacaqlar”.
“Bəzi üzlərin ağ, bəzi üzlərin isə qara olacağı gündə
(Qiyamət günündə), üzü qara olanlara: “Ġman gətirəndən
sonra kafirmi oldunuz? Ġndi, kafir olduğunuza görə dadın
əzabı!” – deyiləcəkdir”.
“Üzü ağ olanlar isə Allahın mərhəməti içərisində olub
orada (Cənnətdə) həmiĢəlik qalacaqlar!”148
َّ َُٙ كَزَ ََّأ٠ٰ ٓ
َٕ ًَخَٝ ۚ حَُُّٞللاُ ِٓ َّٔخ هَخ
َ ُٞٓ حْٝ ًَ َٖ آ٣ٌِ َُّح ًَخٌُُٞٗٞ َح ََل طَُٞ٘ٓ َٖ آ٣ٌِ َُّخ حَٜ ُّ٣ََخ أ٣
َّ ِػ ْ٘ َي
.خًٜ ٤ ِؿَٝ َِّللا
“Ey iman gətirənlər! Musaya əziyyət verən kəslər kimi
olmayın. Allah (Musanı) onların dediklərindən (böhtanlarından) uzaq etdi. O, Allah yanında çox hörmətli (qədir-qiymətli) idi”.149
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َ ٠ٰ َُُِئْ ًََٕ َُ ٌُ ْْ ا٣ َْٕ اِ ََّل أ٢ِّ ِصَ حَُّ٘زُٞ٤ُح رُِٞح ََل طَي ُْهَُٞ٘ٓ َٖ آ٣ٌِ َُّخ حَٜ ٣ُّ ََخ أ٣
ََ ٤ْ  َؼ ٍخّ َؿ١
َِّٕغ ۚ ا
ْ ُٓ  ََلَٝ حَُٝ َِ٘ َ ِؼ ْٔظُ ْْ كَخ ْٗظ١ ح كَب ِ ًَحُِٞظُ ْْ كَخى ُْه٤ َُٰ ٌِْٖ اِ ًَح ُى ِػَٝ َُٖٙ اَِٗخ٣َِ َٗخ ِظ
ٍ ٣َٖ ُِ َل ِي٤ٔ
ِ ِْٗٔظَؤ
ٰ
َّ َٝ ۖ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٢ِ٤ٔظ َْل
َُُّٖٛٞٔ ُٓؤَ ُْظ
ِّ  َِٖٓ ح ُْ َل٢ِ٤ٔظ َْل
ْ َ٣ َّللاُ ََل
ْ َ٤َ ك٢َّ ِ حَُّ٘ز١ًِ ُْئ٣ ًََُِٕ ٌُ ْْ ًَخ
َ اِ ًَحَٝ ۚ ن
ٰ
ْ َد ۚ ًَُِ ٌُ ْْ أ
َْٕ َٓخ ًَخَٕ َُ ٌُ ْْ أَٝ ۚ َِّٖٜ ِرُُِٞهَٝ ْْ ٌُ ِرُُِٞ َُ ُِوَٜ ١
ْ َٓظَخػًخ كَخ
ٍ  ٍَح ِء ِك َـخَٝ ِْٖٓ ََُُُّٖٛٞٓؤ
ٰ
َّ  أَرَيًح ۚ إَِّ ًَُِ ٌُ ْْ ًَخَٕ ِػ ْ٘ َيِٙ ُ ِْٖٓ رَ ْؼ ِيٚحؿ
َّ ٍَ ٞٓ
. ًٔخ٤َّللاِ ػ َِظ
ُ ٍَ حًُٝ ْطُئ
َ َٝ ُْ َح أٞ ََل إَْٔ طَ ْ٘ ٌِ ُلَٝ َِّللا
“Ey iman gətirənlər! Peyğəmbərin evlərinə sizə yeməyə
icazə verilmədən (yeməyə dəvət olunmadan) girib onun
biĢməsini gözləməyin. Lakin dəvət olunduqda gedin və (yeməyinizi) yedikdən sonra (orada bir-birinizlə) söhbətə qapılmayıb dağılın. Bu (sizin çox oturmağınız), Peyğəmbərə əziyyət verir, amma o sizdən (bunu sizə deməkdən) utanırdı. Lakin Allah doğru sözdən çəkinməz. Onlardan (Peyğəmbərin
zövcələrindən) bir Ģey soruĢduqda, pərdə arxasından soruĢun
(evlərinə daxil olmayın). Bu həm sizin, həm də onların ürəklərində paklıqdır. Sizə Allahın Peyğəmbərini incitmək, özündən sonra onun zövcələri ilə evlənmək əsla caiz deyildir. Həqiqətən, bu, Allah yanında böyük günahdır!”150
َّ ُْ ُٜ َُ٘ َُ َؼَُٚٞٓ
َّ ًَُٕٝ ُْئ٣ َٖ٣ٌِ َُّإَِّ ح
 ْْ َػ ٌَحرًخُٜ َُ أَ َػ َّيَٝ  ِه ََ ِس٥ ْحَٝ َخ٤ْٗ  حُ ُّي٢َِّللاُ ك
ُ ٍَ َٝ ََّللا
.ً٘خ٤ِٜ ُٓ
“Allahı və Onun Peyğəmbərini incidənlərə Allah dünyada və axirətdə lənət eləmiĢ (Öz rəhmətindən qovmuĢ) və onlar üçün həqarətli bir əzab hazırlamıĢdır!”151
ٰ
َّ ٍَ ٞٓ
َّللا
ُ ٍَ ْْ ٌُ ٤ِح إََّٔ كُٞٔ َِح ْػَٝ
َ َّ ٌَِّٖ ََُٝ ْْ ُّ ٍَ َِٖٓ ْحْلَ ْٓ َِ َُ َؼِ٘ظ٤ِ ًَؼ٢ِ ُؼ ٌُ ْْ ك٤ُ ِط٣ ْٞ َُ ۚ َِّللا
ٰ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َُجِيَٝخَٕ ۚ أ٤ٜ
َ ٞٔ
ْ حُ ِؼَٝ م
ُ حُلَٝ ََ  ٌُ ُْ حُ ٌُل٤ْ َُِ اََّٙ ًَ َٝ ْْ ٌُ ِرِٞ ه٢ُِ كََّٚ٘٣َُ َٝ َٕ َٔخ٣حإل
ِ ْ ُْ ٌُ ٤ْ ََُِكزَّ َذ ا
. َُٕٝحٗي
ِ ََّ ُ ُْ حُٛ
“(Ey iman gətirənlər!) Bilin ki, aranızda Allahın Peyğəmbəri vardır. Əgər o, bir çox iĢlərdə sizə itaət etsəydi, siz
(çətinliyə düĢər) əziyyət çəkərdiniz. Lakin Allah sizə imanı
sevdirmiĢ, onu ürəklərinizdə süsləmiĢ, küfrə, itaətdən çıxmağa və (Allaha) asi olmağa qarĢı sizdə nifrət oyatmıĢdır. Məhz
belələri (bu xislət sahibləri) doğru yolda olanlardır!”152
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َّ َِ َٓ َل َٓ ٌُ ْْ ۖ ر
َْٕ ٌُ ْْ أ٤ْ ََِ ُُّٖٔ َػ٣ َُّللا
ْ ِ ا٢َّ َِح َػُُّٞ٘ٔ َح ۖ هُ َْ ََل طُٞٔ َِٓ
ْ َ َي إَْٔ أ٤ْ ََِٕ َػُُّٞ٘ٔ َ٣
. َٖ٤ِخ ِىهٛ
َ ْْ ُ َٔخ ِٕ إِْ ًُ ْ٘ظ٣يَح ًُ ْْ ُِ ْ ِْلَٛ
“Onlar Ġslamı qəbul etdiklərinə görə sənə minnət qoyurlar. De: “Müsəlman olduğunuzla mənə minnət qoymayın! Xeyr, əgər (iman gətirdiyinizi) doğru deyirsinizsə, (bilin
ki) sizi imana müvəffəq etməklə, əslində Allah sizin boynunuza minnət qoymuĢ olur!”153
َّ ََّٕأََُ ْْ طَ ََ أ
ٰٟ َٞ ُٕ ِْٖٓ َٗ ْـٌُٞ َ٣  ۖ َٓخٝ
َّ ُ ح٢َِ ْؼَِ ُْ َٓخ ك٣ ََّللا
ِ حَٝ ٔ َٔخ
ِ ٍْ َ ْحْل٢ِ َٓخ كَٝ ص
ٰ
َ
َ
َ
َٞ ُٛ  ََل أ ًْؼَ ََ اِ ََّلَٝ َ ِْٖٓ ًُِي٠ٰ َٗ ََل أ ْىَٝ ْْ ُٜ ٓ
ُ ٓخ ِى
َ َٞ ُٛ ٔ ٍش اِ ََّل
َ ْٔ  ََل َهَٝ ْْ ُٜ  ٍَحرِ ُؼَٞ ُٛ ػَ َلػَ ٍش اِ ََّل
ْ
َّ
ُ
ُ
َََ ٌٌ أََُ ْْ ط.ْ٤ِِ ٍء َػ٢َ
ٗ
َ
ٌ
ر
َّللا
ا
ۚ
ش
ٓ
خ
٤
و
ُ
ح
ّ
ٞ
٣
حٞ
ِ
ٔ
ػ
خ
ٔ
ر
ِ َ َ ِ ْْ ُٜ َُُ٘زِّج٣ َّْ ُح ۖ ػَُْٖٞٗ َٓخ ًَخ٣َ ْْ أُٜ َٓ َؼ
ْ ِّ ِ َ َِّٕ ِ َ َ ِ َ ْ َ
ْ
ٕح
َ َََ٘ظ٣َٝ ُْٚ٘ ح َػُٜٞ ُٗ َٕ ُِ َٔخُٝىَٞ ُؼ٣ َّْ ُ ػٰٟ َٞ ح َػ ِٖ حَُّ٘ ْـُٜٞ ُٗ َٖ٣ٌِ َُّ ح٠َُِا
ِ َْٝ ح ُْ ُؼيَٝ ِْ خإلػ
ِ ْ َِٕ رْٞ خؿ
َّ ِٚ ِِّ َي ر٤ُ َل٣ ْْ َُ  َى رِ َٔخْٞ َّ٤ َى َكٝاِ ًَح َؿخ ُءَٝ ٍِ ٞٓ
 ََلْٞ َُ ْْ ِٜ ٔ
ُ ََّ ُض ح
ِ ُ أَ ْٗل٢َِٕ كُُُٞٞو٣َ َٝ َُّللا
ِ َ٤ٜ
ِ  َٓ ْؼَٝ
َح اًِحَُٞ٘ٓ َٖ آ٣ٌِ َُّخ حَٜ ُّ٣ََخ أ٣ .َ٤ٜ
َ
ْ
َّ
ْ َ٣ ُْ ََّٜ٘  ْْ َؿُٜ ُٔز
ْ  ٍُ ۚ َكُُٞ َؼ ٌِّرَُ٘خ َّللاُ رِ َٔخ َٗو٣
َ خ ۖ كزِجَٜ َْٗٞ َِٜ
ِ َٔ ُْْ ح
ۖ ٰٟ َٞ حُظَّ ْوَٝ َِّ ِح رِخ ُْزْٞ خؿ
ُ ََّ ُض ح
َ ََ٘طَٝ ٍِ ٞٓ
َ ََ٘ظُ ْْ كَ َل طَظ٤ْ خؿ
َ ََ٘ط
ِ َ٤ٜ
ِ  َٓ ْؼَٝ ِٕ حَٝ ح ُْ ُؼ ْيَٝ ِْ خإل ْػ
ِ ْ ِح رْٞ خؿ
َّ
َّ
َ
ُ
. ََُٕٝ٘
َ  ط ُْلِٚ ٤ْ ُِ ا١ٌِ ُح َّللاَ حٞحطَّوَٝ
“(Ya Peyğəmbər!) Məgər görmürsənmi ki, Allah göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısını) bilir. Aralarında gizli söhbət gedən üç adamın dördüncüsü, beĢ adamın altıncısı Odur.
Onlar bundan az da, çox da olsalar və harada olsalar, (Allah) yenə də onların yanındadır. Sonra Qiyamət günü (Allah)
onlara etdikləri əməlləri (bir-bir) xəbər verəcəkdir. Allah hər
Ģeyi biləndir!”
“(Ya Peyğəmbər!) Məgər məxfi danıĢmaq qadağan
edildikdən sonra yenə də qadağan olunduqları əmələ qayıdıb
günah, ədavət və Peyğəmbərin əleyhinə çıxmaq barədə öz
aralarında pıçıldaĢanları görmədinmi? Onlar yanına gəldikləri zaman səni Allahın salamladığı kimi salamlamır (“əssəlamu əleykə” əvəzinə “əsammu əleykə - sənə ölüm olsun!” – deyərək guya salam verir) və ürəklərində: “(Əgər Məhəmməd
həqiqi peyğəmbərdirsə) bəs niyə Allah bizi dediklərimizə görə
əzaba düçar etmir?” – deyirlər. Onlara girib yanacaqları
Cəhənnəm kifayət edər. Ora necə də pis qayıdıĢ yeridir!”
“Ey iman gətirənlər! Bir-birinizlə xəlvət danıĢdığınız
zaman günah, düĢmənçilik və Peyğəmbərin əleyhinə çıxmaq
153
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barədə danıĢmayın; yaxĢı iĢlər, Allahdan qorxmaq barədə
danıĢın və (Qiyamət günü) hüzuruna toplanacağınız Allahdan qorxun!”154
ح آ ََّٓ٘خَُُٖٞ هَخ٣ٌِ َُّ ح ُْ ٌُ ْل َِ َِٖٓ ح٢َِٕ كُٞٔخ ٍِػ
ُ ََّ ُخ حَٜ ُّ٣ََخ أ٣
َ ُ٣ َٖ٣ٌِ ََُّ ْل ُِ ْٗ َي ح٣  ٍُ ََلٞٓ
ٍّ ْٞ ََٕ ُِوُٞٓ َّٔخػ
َ د
َ ۛ حَُٝخىٛ َٖ٣ٌِ َُّ َِٖٓ حَٝ ۛ ْْ ُٜ ُرَُُُِٞ ْْ طُئْ ِْٖٓ هَٝ ْْ ِٜ ِٛ حَٞ رِؤ َ ْك
ِ ٌِ ٌَ ِْ ُِ َُٕٞٓ َّٔخػ
ٰ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ِْٕاَٝ ٌٌُٙٝح كوَٛ ْْ ُظ٤ِطَٕٝ إِْ أَُُٞٞو٣ ۖ ِٚ  ِؼٟ
ِ حَٞ َٓ َٕ ح ُْ ٌَِِ َْ ِْٖٓ رَ ْؼ ِيُُٞ َل َِّك٣ ۖ  َىَُٞؤْط٣ ْْ َُ َٖ٣َِ آه
ٰ
ُ
َّ َِٖٓ َُُٚ َُ كََِْٖ طَ ِِْٔيََّٚللاُ كِ ْظَ٘ظ
َّ ُ َِ ِى٣ َْٖٓ َٝ ۚ حٍُٝ ٌَ خك
ُ َِ ِى٣ ْْ َُ َٖ٣ٌِ ََُُّجِيَ حٝجًخ ۚ أ٤ْ ٗ
َ َِّللا
ْ َُ كَْٙٞ َُ ْْ طُئْ ط
َ
ُ
َّ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
.ٌْ ٤حد َػ ِظ
ٌ ٌ ِه ََ ِس َػ٥ ح٢ِ ْْ كُٜ َُٝ ۖ ١
ٌ َِخ ِه٤ٗ حُ ُّي٢ِ ْْ كُٜ ُ ۚ ْْ ُٜ َرِٞ ََ هِّٜ َُط٣ ََّْٕللاُ أ
“Ya Peyğəmbər (Ya Rəsulum!) ürəklərində inanmadıqları halda, dildə (ağızları ilə): “Ġnandıq”, deyənlərin (münafiqlərin), yəhudilərdən yalana qulaq asanların, sənin hüzuruna gəlməyən baĢqa bir camaata qulaq asanların (onlara casusluq edənlərin) küfr içində vurnuxanları səni kədərləndirməsin. Onlar (Tövratdakı) sözlərin yerini sonradan dəyiĢib
təhrif edir və deyirlər: “Əgər sizə bu (təhrif olunmuĢ dini
hökm) verilsə, onu qəbul edin. Əgər verilməsə, ondan qaçının”. Allahın fitnəyə (azğınlığa) düĢməsini istədiyi Ģəxs üçün
Allaha qarĢı sənin əlindən heç bir Ģey gəlməz. Onlar elə
kəslərdir ki, Allah onların ürəklərini təmizləmək istəməmiĢdir. Onları dünyada rüsvayçılıq, axirətdə isə böyük (dəhĢətli)
bir əzab gözləyir!”155
ََّٕح أُٞٔ َِح ْػَٝ ۖ ْْ ٌُ ٤ِ٤ُ ْل٣  ٍِ اِ ًَح َىػَخ ًُ ْْ ُِ َٔخٞٓ
ْ ح حَُٞ٘ٓ َٖ آ٣ٌِ َُّخ حَٜ ُّ٣ََخ أ٣
ُ ََّ َُِِٝ ِح ِ ََّّللُٞز٤ٓظَ ِـ
َّ
. ََُٕٝ٘
َ  ط ُْلِٚ ٤ْ َُُِ اََّٚٗأَٝ ِٚ ِهَ ِْزَٝ َْٖ ح ُْ َٔ َْ ِء٤َ ٍُ رَٞ ُل٣ ََّللا
“Ey iman gətirənlər! Peyğəmbər sizi, sizləri dirildəcək
bir Ģeyə (imana, haqqa) dəvət etdiyi zaman Allahın və Onun
Peyğəmbərinin dəvətini qəbul edin. Bilin ki, Allah insanla
onun qəlbi arasına girər (insanın bütün varlığına hakim olar;
Allah ürəklərdən keçən hər Ģeyi bilir, bütün ürəklərin ixtiyarı da
Onun əlindədir) və siz axırda Onun hüzuruna cəm ediləcəksiniz!”156
Qeyd edilmiĢ ayələrdən də məlum olur ki, səhabələr içində
xətakarlar da olmuĢdur. Bunların baĢında Əməvilərdən olan
154

Mücadilə, 7-8-9
Maidə, 41
156
Ənfal, 24
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Müaviyə bin Əbu Süfyan və onun tərəfdarları gəlməkdədir.
Əməvilər nəslinin lənətlənməsi Qurani-kərimdə də bəyan olunmuĢdur. Belə ki təfsir əhli:
ٕآ
ُّ  ٓخ َؿ َؼ َِْ٘خَٝ
ِ َْ ُ ح ُْو٢َِٗشَ كٞ حُ٘ ََّـ ََسَ ح ُْ َٔ ِْ ُؼَٝ ّ
ِ ٘خ َى اَِلَّ كِ ْظَ٘شً َُِِّ٘خ٣ْ ٍَ َ أ٢َِخ حَُّظ٣ ْحَُإ
.ًَح٤ِخٗخ ً ًَز٤ُ ْـ١ َّ ْْ اَِلُٛ  ُي٣ِِ َ٣  ْْ كَٔخُٜ ُكِّٞ  ُٗ َوَٝ
“Sənə röyada göstərdiyimiz mənzərəni və Quranda
lənətlənmiĢ Ģəcərəni (nəsli) insanlar üçün yalnız bir imtahan
etdik. Biz onları qorxutduq, lakin bu qorxutmaq onların
tüğyanını artırmaqdan baĢqa bir Ģeyə kara gəlmir” 157 ayəsinin təfsirndə “lənətlənmiĢ Ģəcərə (nəsil)” ifadəsində məqsədin Əməvilər sülaləsi olduğunu yazırlar.158
Bundan baĢqa mötəbər mənbələrdəki rəvayətə görə, bir
gün Peyğəmbər (s) yuxuda görür ki, bir-birinin ardınca onun
minbərinə meymunlar qalxıb-enirlər. Allah taala Cəbrayıl (ə)
vasitəsilə ona yuxunun yozumunu açır və minbərindəki qalxıb
enən meymunların Bəni-Üməyyə (Əməvilər) mənĢəli xəlifələrə
iĢarə olduğunu söyləyir. Sonra Allah taala Peyğəmbərə (s)
təskinlik vermək üçün “Qədr” surəsini nazil edir. Allah taala
“Qədr” surəsinin təklikdə min illik Bəni-Üməyyə hakimiyyətindən daha xeyirli olduğunu Peyğəmbərə (s) xəbər verməklə o
həzrətə təskinlik vermiĢ oldu.159
Əməvilər və onların tərəfdarları saysız-hesabsız cinayətlərinə və Ġmam Əli (ə) ilə etdikləri müharibəyə görə böyük qınağa
səbəb olmuĢlar. Çünki Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur: “Əlini (ə)
sevmək imandan, ona nifrət etmək isə nifaqdandır”.160 Digər bir
hədisində isə buyurur: “Əli (ə) mənim qardaĢım, vəsiyyətlərimi
157

Ġsra, 60
Əllamə Sələbi, Cəlaləddin Süyuti, Fəxrəddin Razi və baĢqaları ayəyə
verdikləri təfsirlərdə yazırlar ki: “Peyğəmbər (s) yuxuda minbərində
meymunların oynadığını görür. Bu, Həzrətə (s) ağır gəlir və Allah adı çəkilən
ayəni nazil edərək bunun Əməvilərə iĢarə olduğunu bəyan edir.”
159
Sünəni-Tirmizi, hədis № 3350, Müstədrəki-Hakim, c. III, səh. 202-203,
hədis № 4861 və c. IV, səh. 649, hədis № 8546; Əbu Yəla, Müsnəd, c. VI,
səh. 63, hədis № 6430; Fəxrəddin ər-Razi, Məfatihül-qeyb, c. XXXII, səh.
31, səh. 134. (Mənbələr QMĠ-nin “Axund və imamlar üçün xütbə
nümunələri”, Bakı, 2013 kitabından götürülüb).
160
Səhihi-Müslüm, c. I, səh. 161
158

64

icra edən və məndən sonra xəlifəmdir. Onu eĢidin və ona tabe
olun”.161 O, yenə də buyurur: “Əli (ə) məndəndir, mən də ondanam”.162 Digər bir hədisində isə buyurur:
. كوي كخٍد َّللا٢٘ ٖٓ كخٍرٝ ٢٘خ كوي كخٍر٤ِٖٓ كخٍد ػ
“Əli ilə müharibə mənimlə müharibə, onunla sülh etmək
də mənimlə sülh etməkdir”.163
.٢ِ٘خ كوي هخط٤ِ ٖٓ هخطَ ػ:ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢هخٍ حُ٘ز
Həmçinin buyurub: “Əlini öldürən məni öldürmüĢdür”.
:ّْ حُٔلٜ٤ِٖ ػ٤ٔحُلٝ ٖٔحُلٝ ٔش١كخٝ ٢ِ ُؼُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ُٚٞهٝ
.ُِْْٜٔٓ ُٖٔ ٓخٝ ْٜأٗخ كَد ُٖٔ كخٍر
Digər bir hədisində isə, Ġmam Əli (ə), həzrət Fatimə (ə),
Ġmam Həsən (ə) və Ġmam Hüseyn (ə) haqqında belə buyurmuĢdur: “Sizinlə müharibə mənimlə müharibə, sizinlə sülh mənimlə
sülhdür”.
Bütün bu deyilən hədislər Ġmam Əliyə (ə) qarĢı olmağın,
onunla müharibə etməyin necə də böyük bir xəta və günah
olmasından xəbər vermirmi!?
Məhəmməd bin Cərir ət-Təbəri (838-923) rəvayət edirdi:
،ش٣ٝ ٓؼخ٢خٍ ًُّٖ كٜ أٍرغ ه:ٍٞو٣ ٕ ًخ١َٜ إّٔ حُلٖٔ حُز:١َ حُطزٍٟٝٝ
:روشٞٓ حكيس ٌُخٗضٝ ّّٖ اَلٜ٘ٓ ٚ٤ٌٖ ك٣ ُْ ُٞ
ٍسٞ٘ٓ َ٤خ رـَٛٓخ أِّٛٝ  حرظ٠ّ كظ،خءٜ حْلُ ّٓش رخُٔلٌٙٛ ٠ِ ػٙ ـ حٗظِحإ١
.ِش٤ـ٠ حُلًٝٝٝ لخرشُٜخ ح٣ْ روخٜ٤كٝ ،ْٜ٘ٓ
َد٠٣ٝ ،َ٣َِزْ حُل٣ ،ًَح٤ّٔ َحً ه٤ٌّ ٓ ٙي رؼي٣ِ٣ ٚ٘ حرٚ ـ حٓظوـلك٢
.َ٤حُط٘خرـ
ُٕي ُِلَحُٞ « ح:ُِْٓٝٚآٝٚ٤َِّللاػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٍهي هخٝ ،خى٣ُ ٙـ حىّػخإ
.»ََ حُلـُِٛؼخٝ
َ ٖٓ كـُٚ ٌَ ٣ٝ ،ٚلخرٛأٝ َ ٖٓ كـُٚ ٌَ ٣ٝ ،ٚلخرٛأٝ َ كـِٚهظٝ  ـ٤
.ٚلخرٛأٝ
“Həsən əl-Bəsri demiĢdir: “Müaviyənin əbədi Cəhənnəmdə qalmasına dörd Ģey səbəb olub:
1-Ümməti səfeh hesab etməsi və fəzilətli səhabələr həyatda ikən heç bir məĢvərət etməməsi;
161

Tarixi-Təbəri, c. II, Müəssisə Ələmi, IV çap, 1403 h/q, səh. 319
Səhihi-Buxari, c. VII, səh. 168
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Sünəni-Tirmizi, hədis № 3805
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2-ġərab içən, ipək geyinən və nağara vuran oğlunu xəlifə
etməsi;
3-Ziyadı öz qardaĢı elan etməsi;
4-Hücr bin Üdeyi və dostlarını öldürməsi. Vay olsun ona,
vay olsun ona Hücrü öldürdüyünə görə!”164
Bəzi səhabələrin Ģərab içməsi tarixi faktlardandır. Belə ki,
xəlifə Osman bin Əffanın hakimiyyəti zamanı (644-656) Vəlid
bin Üqbə Ģərab içdikdən sonra sübh namazını dörd rükət qılmıĢdı”.165
Xatırladaq ki, Vəlid xəlifə Osman tərəfindən Kufəyə vali
təyin olunmĢdur. Kufəlilər bu xəbəri xəlifə Osmana yazdılar və
bundan sonra Vəlid Ģallaqlandı.166
Ġbn Cərih nəql edir: “Xəlifə Ömər bin Xəttab səhabə Əbu
Məhcən əs-Səqfini Ģərab içdiyinə görə yeddi dəfə Ģallaqlayıb”.167
Bundan baĢqa Peyğəmbərin (s) buyurduğu hədislər də
düĢündürücüdür. O, Əmmar bin Yasər haqqında buyurub: “Əmmarı öldürən Cəhənnəm əhlidir”.168
Görkəmli hədisĢünas Məhəmməd bin Ġsmayıl Buxari səhih
sənədlərlə Əbu Hüreyrə vasitəsilə belə nəql edir:
٘خ حٗخ هخثْ كبًح َُٓس٤ ر:ٍِّْٓ هخٝ ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢َس ػٖ حُ٘ز٣َٛ ٢أر
ٍ حُ٘خ٠ُ ا:ٍٖ؟ هخ٣ ح:ِْ هِضٛ :ٍ هخ،ْٜ٘٤رٝ ٢٘٤ْ هَؽ ٍؿَ ٖٓ رٜ اًح ػَكظ٠كظ
 ػْ اًح َُٓس،َٟوْٜ حُوٍٛ أىرخ٠ِح رؼيى ػْٝ حٍطيٜٗ ح:ٍ هخ،ْٜٗٓخ ٗؤٝ  هِض،َّللاٝ
ٍ حُ٘خ٠ُ ا:ٍٖ؟ هخ٣ ح: هِض،ِْٛ :ٍ هخ،ْٜ٘٤رٝ ٢٘٤ْ هَؽ ٍؿَ ٖٓ رٜ اًح ػَكظ٠كظ
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Əbu Cəfər ət-Təbəri, Tarixi-Təbəri, c. IV, Müəssisə Ələmi, IV çap, 1403
h/q, səh. 208, “Ġmam Həsən bin Əlinin (ə) tərcümeyi-halı” fəsli.
165
Ġbn Həcər əl-Əsqəlani, Təhzibüt-təhzib, c. XI, Darül-fikir, I çap, səh. 126;
Əbu Həccac Məzzi, Təhzibül-kamal, c. XXXI, Beyrut, Müəssisətu-risalə,
1400 h/q, səh. 58
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Həmin mənbələr
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Əbu Bəkr Əbdürrəzzaq, Müsənnəf, c.IX, Beyrut, Məktəbətül-islamiyyə,
1403 h/q, səh. 247; Ġbn Həcər əl-Əsqəlani, əl-Ġsabə fi təmyizis-səhabə, c. VII,
Beyrut, Darül-cil, 1412 h/q, səh. 363
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Hakim NiĢapuri, Müstədrək, c. III, Beyrut, Darül-kutubil-elmiyyə, 1411
h/q, səh. 437; Ġbn Səd, Təbəqatül-kübra, c. III, Beyrut, Darüs-sadir çapı,
tarixsiz, səh. 261
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ٙ؛ كل أٍحَٟوْٜ حُوٍٛ حىرخ٠ِح رؼيى ػْٝ حٍطيْٜٗ؟ هخٍ حٜٗٓخ ٗؤٝ:  هِض،َّللاٝ
.َْٔ حُ٘ؼٛ َْ اَل ٓؼٜ٘ٓ ِٚو٣
“Hovuzun ətrafında dayandığım zaman mənim və sizin
aranızdan tanıdığım bir nəfər çıxıb bir neçə nəfərə deyəcək:
gəlin bura! Mən soruĢacağam: hara getsinlər? Deyər: And olsun
Allaha ki, Cəhənnəmə! Yenə də soruĢacağam nə üçün? Deyəcək: Səndən sonra onlar geriyə, cahiliyyə dövrünə qayıdaraq
dindən çıxmıĢlar. Yenə də mənim və sizin aranızdan tanıdığım
bir nəfər irəli çıxıb deyəcək: gəlin bura! Mən soruĢacağam: hara
getsinlər? Deyər: And olsun Allaha ki, onlar Cəhənnəmə
getməlidirlər! Yenə də soruĢacağam nə üçün? Deyəcək: Səndən
sonra onlar geriyə, cahiliyyə dövrünə qayıdaraq mürtəd olmuĢlar. Onların arasında bu oddan yalnız baĢlı-baĢına buraxılmıĢ
dəvə kimi xilas olacaqlar”.169
Əbu Səid əl-Xudri deyir: “Peyğəmbər (s) pay bölgüsü ilə
məĢğul idi. Təmim qəbiləsindən olan bir kiĢi dedi: ədalətli ol!
Peyğəmbər (s) ona dedi: vay olsun sənə! Mən ədalətli olmasam
kim ədalətli olar. Peyğəmbərə (s) deyildi: onu öldürək? Həzrət
buyurdu: o, səhabədəndir, namazlarınızı onun namazından,
oruclarınızı da onun orucundan aĢağı bilirsiniz. Onlar ox kamandan çıxan kimi dindən çıxarlar. Onların baĢçısı sinəsi qadının
sinəsindən böyük olan bir kiĢidir.
Əbu Səid deyir: “Nəhrivan döyüĢündə Ġmam Əli (ə) ilə
birlikdə idim, Peyğəmbərin (s) vəsf etdiyi kəsi orada gördüm”.170
Əbu Əmamə rəvayət edir: Peyğəmbər (s) “O gün bir çox
üzlər ağarar, bir çox üzlər qaralar. Qaralan üzlərə gəldikdə”
ayəsi nazil olanda “Onlar xaricilərdir”171 dedi.
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Səhihi-Buxari, c. V, təhqiq: Mustafa Deyb Dəğani, Beyrut, Daru Ġbn Kəsir
yəmamə, tarixsiz, II çap, səh. 2404, 2406, 2407, 2408
170
Əllamə Məclisi, Biharül-ənvar, c. XI, Beyrut, 1412/1992, səh. 197, hədis
№ 572, 573; Ġbn ġəhraĢub, Mənaqibu Əli bin Əbi Talib, c. II, Nəcəf çapı, “əlHəkəmeyn vəl-Xəvaric” fəsli, səh. 368. Əllamə Məclisi bu hədisin Buxari,
Təbəri və Sələbi tərəfindən də kitablarında nəql etdiklərini qeyd edir.
171
Əllamə Məclisi, Biharül-ənvar, c. XI, səh. 197, hədis № 573

67

Əllamə Məclisi Əbu Davudun “Sünən” əsərinə 172 istinadən yazırdı: “Əbu Səid əl-Xudri və Malik bin Ənəs rəvayət
edirlər ki, Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur: Ümmətim içində ixtilaf
baĢ qaldıracaq, onların içində bir firqə olacaqdır ki, sözləri
gözəl, iĢləri isə pis olacaq, Quranı oxuyacaqlar, amma oxuduqları boğazlarından aĢağı getməyəcək, onlar ox kamandan çıxan
kimi dindən çıxacaqlar. Onlar yaranmıĢların ən pisidirlər. Onları
öldürənlər necə də xoĢbəxtdirlər”.173
Əhməd bin Mordəveyh “əl-Mənaqib” əsərində Əbilyəsr
əl-Ənsaridən nəql edir: “Ummulmöminin AiĢənin yanına daxil
oldum. O, mənə dedi: Xariciləri kim öldürür? Dedim: Əli (ə).
Dedi: Mənə nə oldu ki, Əlinin (ə) əleyhinə oldum. Mən
Peyğəmbərdən (s) eĢitmiĢdim ki, deyirdi: məndən sonra onları
ümmətimin ən xeyirli adamı öldürəcək. Haqq Əli ilə, Əli də
haqq ilədir”.174
Yuxarıdakı hədislər bir daha bunu göstərir ki, Peyğəmbərin (s) səhabələrinin heç də hamısını ədalətli bilmək, onları dində dəlil və qaynaq saymaq doğru deyildir. Onların da içində adi
insanlar kimi ədalətli və təqvalıları ilə yanaĢı, haqdan uzaqlaĢanlar da olmuĢdur. Bunun ən bariz nümunəsi isə onların arasında
baĢ vermiĢ fitnələr, ixtilaflar, dava-dalaĢ və müharibələrdir.
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Əbu Davud əs-Sicistani, Sünən, c. II, Beyrut, Darül-fikir, 1410/1990, səh.
545, hədis № 4767
173
Əllamə Məclisi, Biharül-ənvar, c. XI, səh. 198, hədis № 574. Həmçinin bu
hədisi əl-Ġrbili, KəĢfül-ğimmə, (c. I, Beyrut çapı, səh. 128) əsərində rəvayət
edib.
174
Əllamə Məclisi, Biharül-ənvar, c. XI, səh. 200, hədis № 577. Bu hədisi əlĠrbili, KəĢfül-ğimmə, (c. I, Beyrut çapı, səh. 157) əsərində rəvayət edib.
Həmçinin, bu növdən olan hədisləri Əhməd bin ġüeyb ən-Nəsai, Xəsais,
(Beyrut çapı, səh. 301, fəsil-53, hədis № 213); Əbi Ġshaq Ġbrahim əlHəməvini əĢ-ġafii, Fəraidüs-Simteyn, (c. I, Beyrut çapı, səh. 274, hədis №
261) əsərlərində də rəvayət etmiĢlər.
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4.Mövlud mərasimi keçirmək olarmı?
Peyğəmbərin (s) mövludunun dini baxımdan qanuni olması bəzi məzhəb alimləri arasında mübahisə edilmiĢdir. Maliki
fəqihi Ġbn əl-Hac əl-Əbdəri (öl. 1336) bidət mövzularına geniĢ
yer verdiyi “əl-Mədxəl” adlı əsərində mövludun Peyğəmbər (s)
və səhabələr dövründə qeyd edilmədiyini və bu səbəbdən bidət
olduğunu söyləyərək mövlud mərasiminə Ģiddətlə qarĢı çıxır.175
Ġbn əl-Haccın müasiri olan baĢqa bir maliki alimi Tacəddin
Ömər bin Əli əl-Ləhmi əl-Fəqihani də mövludu pis bidət qəbul
edərək ona qarĢı çıxmıĢ və hətta bu haqda bir məqalə də qələmə
almıĢdır. Digər bir alim Məhəmməd Hamid əl-Fəqi mövlud
mərasiminin batil olduğu düĢüncəsində olmuĢ və bunun
keçrilməsini Ģirk adlandırmaqdan belə çəkinməmiĢdir. O, bu
haqda yazırdı: “Övliyaların matəm və mövludlarını məclis kimi
qeyd etmək onlara ibadət sayılır”.176
Ġbn Teymiyyə,177 onu izləyən alimlər və Məhəmməd Əbduh (öl.1905) kimi müasir islahatçı alimlər də mövludun qeyd
edilməsinə qarĢı çıxmıĢlar. RəĢid Rza (1865-1935) Misirdə
mövludlardakı çirkin adətləri tənqid etmiĢ və alimləri bu mövzuda səssiz qalmaları üzündən qınamıĢdır. Lakin buna baxmayaraq o, Ģəxsən mövlud mərasiminin qeyd edilməsinə qarĢı
deyil, bu mərasim keçirilən zaman icra edilən bəzi adətlərə qarĢı
olduğunu ifadə edir və bu tətbiqlərdən qurtuluĢ yollarını
göstərir. Müasir alimlərdən Səudiyyə Ərəbistanı müftisi
Məhəmməd bin Ġbrahim Ali ġeyx, Əbdüləziz bin Abdullah bin
Əsas, Hammud bin Abdullah ət-Tüveyciri kimi Ģəxslər hər növ
mövlud mərasiminin keçrilməsinə qarĢı çıxaraq bu mövzuda
risalələr qələmə almıĢlar.
Lakin görkəmli alim Ġbn Mərzuk mövlud gecəsinin Qədr
gecəsindən daha üstün olduğu mövzusundakı mübahisədə ilkini
seçdiyi yazılır ki, özü bu fikrini açıqladığı bir risalə də
175

Ġbn Hac əl-Əbdəri, əl-Mədxəl, c. II, Qahirə, 1401/1981, səh. 2-33
Məhəmməd Hamid əl-Fəqi, Fəthül-məcid, Qahirə, Mətbəətu sünnətilMəhəmmədiyyə, VII çap, 1377/1957, səh. 154
177
Ġbn Teymiyyə, əl-Fətavəl-kübra, c. I, Qahirə, 1384/1965, səh. 372
176
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yazmıĢdır. Həmçinin, sevindirici haldır ki, görkəmli alimlərdən
Əbu ġama əl-Məqdisi (öl. 1267), Ġbn Abbad ən-Nəfzi ər-Rundi,
ġəmsəddin Ġbn əl-Cəzəri, Ġbn Nasirəddin əd-DəməĢqi, Ġbn Həcər
əl-Əsqəlani, Ġbn Həcər əl-Heysəmi (1494-1566), ġəmsəddin əsSəxavi (1427-1497), ġəhabəddin Əhməd bin Məhəmməd əlQəstəlani və Məhəmməd bin Yusif əĢ-ġami kimi alimlər isə
Peyğəmbərin (s) dünyaya gəlməsi səbəbiylə sevinməyin, onun
ad günü münasibətiylə möhtaclara kömək etməyin, Peyğəmbərə
(s) aid Ģeirlər oxumağın, gözəl paltarlar geyərək sevincli olmağın gözəl bir əməl olduğunu və bunlara görə də mövlud mərasimi keçirməyin lazım olduğunu ifadə etmiĢlər. Görkəmli alim
Cəlaləddin Süyuti (1445-1505) bu mövzuda bir risalə yazaraq
orada Ġbn Hac və Fəqihanının tənqidlərinə cavab vermiĢ və
yuxarıda adı çəkilən alimlərdən bəzilərinin görüĢləriylə öz qənaətini dəstəkləmiĢdir.178
Mövlud mərasiminin keçrilməsini dəstəkləyən alimlərə
görə, Peyğəmbər (s) ondan bazar ertəsi günü oruc tutmağın fə
ziləti soruĢulduqda: “Bu, mənim doğulduğum və mənə vəhy
endirilən gündür” 179 - deyərək bu günə əhəmiyyət vermiĢdir.
Həmçinin, Ġslam alimlərinə görə, Rəsulu-Əkrəm (s) Mədinədə
yəhudilərin məhərrəm ayının 10-da oruc tutduğunu gördükdə
səbəbini soruĢmuĢ, onların bunun Fironun boğulduğu və Musanın (ə) xilas olduğu gün olduğunu söyləmələri üzərinə özünün
bunu etməyə daha layiq olduğunu bildirərək oruc tutmuĢ və
səhabələrə də oruc tutmalarını tövsiyə etmiĢdir. 180 Bu xüsus,
müəyyən bir gündə bir nemətə nail olma və ya bəladan xilas
olma səbəbiylə o günü anma və Ģükür niĢanəsi olaraq saleh əməl
lər etməyin yaxĢı bir davranıĢ olduğunu göstərir. Səxavi də
xristianların öz peyğəmbərlərinin doğum gününü böyük bir

178

Cəlaləddin Süyuti, Hüsnül-məqsud əməlil-mövlud (nəĢr: Mustafa
Əbdülqadir Əta), Beyrut, 1405/1985
179
Əhməd bin Hənbəl, Müsnəd, c. V, səh. 297; Səhihi-Müslüm, Siyam-197;
Sünəni-Əbi Davud, Saum-54
180
Ġmamiyyə alimlərinə görə bu hədis uydurmadır.
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bayram halında qeyd etdiklərini ifadə edərək müsəlmanların
belə bir qeyd etməyə daha layiq olduqlarını söyləyir.181
Mövlud mərasiminin keçrilməsinə müsbət baxan alimlər
ona Peyğəmbərin (s) doğum xəbərini gətirən Süveybə adlı
köləsini azad edən Əbu Ləhəbin ölümündən sonra ailəsindən
biri tərəfindən yuxuda görülərək bu davranıĢı səbəbiylə hər ba
zar ertəsi gecəsi əzabının yüngülləĢdirildiyini ona söylədiyinə
dair bir xəbəri182 əsas götürürlər.
Mövluda qarĢı olan alimlərin bu görüĢü qəbul etmələrinin
baĢlıca səbəbi öz zamanlarındakı qeyd edilən mərasimlərdə görülən mənfi halların böyük rolu ola bilər.
Mövlud mərasimlərinin keçrilməsinin qanuni olması haqqında bir çox əsərlər yazılmıĢdır ki, onlardan aĢağıdakıları qeyd
etmək olar:
1.Ġbn Dihyə əl-Kəlbi, “ət-Tənvir fi mövludis-siracilmünh”.
2.Tacəddin Ömər bin Əli əl-Fəqihani, “əl-Məvrid filkəlam fala əməlil-mövlud”.
3.Əbülqasim əl-Azəfi, “əd-Dürrül-münəzzəm li mövludun-Nəbi”.
4.Ġbn Mərzuk əl-Hatib, “Cənəl-Cənnəteyn”.
5.Ġbn Həcər əl-Heysəmi, “Mövludun-Nəbi”.
6.Süyuti, “Hüsnül-məqsud fi əməlil-mövlud”.
7.Məhəmməd bin Əhməd əl-Qəstəlani, “Ġthafür-rüvat bizikril-mövlud”.
8.ġəmsəddin əs-Səxavi, “əl-Fəxrül ələvi fil-mövludinNəbəvi”.
Allah taala Qurani-kərimdə belə bəyan edir:
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Məhəmməd bin Əbdürrəhman əs-Səxavi, ət-Tibrül-məsbuk fi zeylilmuluk, Qahirə, Darul-kütubil-vəsaqətil-qövmiyyə, 1423/2002, səh. 14
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Səhihi-Buxari, Nikah-20
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“O kəslər ki, əllərindəki Tövratda və Ġncildə (adını, vəsfini və əlamətlərini) yazılmıĢ gördükləri rəsula-ümmi (heç
kəsdən təhsil almamıĢ və ya məkkəli) peyğəmbərə tabe olurlar. (O Peyğəmbər) onlara yaxĢı iĢlər görməyi buyurar, pis
iĢləri qadağan edər, pak nemətləri halal, napak Ģeyləri
haram edər, onların ağır yükünü yüngülləĢdirər və üstlərindəki buxovları açar (Ģəriətin çətin hökmlərini götürər). Ona (o
Peyğəmbərə) iman gətirən, yardım göstərən və onunla
(Quranın) ardınca gedənlər məhz onlar nicat tapanlardır!”183
Gördüyümüz kimi, bu ayədə Allah Peyğəmbərə (s) tabe
olmaq, onun ardınca getmək, yaxĢı əməllər etmək, pis iĢlərdən
çəkinmək kimi əməlləri öymüĢdür. Belə olduğu halda Peyğəmbərin (s) adına bir məclis təĢkil etmək və orada Allahın bu kimi
ayələrini oxumağın, Peyğəmbərin (s) Ģəriətindən danıĢmağın nə
qəbahəti ola bilər? Bundan baĢqa Qurani-kərimdə Yaqub peyğəmbərin (ə) öz oğluna yas tutması və hətta gözləri kor olanadək
ağlaması bəyan edilmiĢdir. Həmin hadisəni ayə belə bəyan edir:
َٞ ُٜ َُ َِٖٓ ح ُْ ُل ِْ ِٕ كَٙ٘خ٤ْ ضْ َػ٠
َّ َ٤ح ْرَٝ َُٓقُٞ٣ ٠ٰ َِ َػ٠ٰ َٓل
َ ََخ أ٣ ٍَ هَخَٝ ْْ ُٜ ْ٘  َػ٠ٰ ََُّٞ َطَٝ
.ٌْ ٤ًَ ِظ
“(Bu sözlərdən sonra Yəqub) onlardan (oğlanlarından) üz
döndərdi. (Bin Yaminin baĢına gələn bu iĢ onun yadına sevimli
oğlu Yusifin müsibətini saldı) və: “(Heyf sənə) yazıq Yusif!” dedi. Dərd-qəmdən (həmiĢə ağlamaqdan Yəqubun) gözlərinə
ağ gəldi. O, (bütün dərdini) içində çəkirdi (oğlanlarına
bildirmirdi)”.184
Bu ayə açıq Ģəkildə yas mərasimi qurmağın, ölüyə ağlamağın bir baĢa bir peyğəmbər tərəfindən həyata keçdiyini bəyan
etməkdədir. Bundan baĢqa Ġsa peyğəmbərin (s) qövmü Allahdan
onlar üçün süfrənin endirilməsini və bu münasibətlə həmin
günün bayram kimi qeyd edilməsini istəmiĢlər. Ġsa (ə) da onların
bu istəklərini Allaha ərz etmiĢ və Allah onun duasını qəbul etmiĢdir. Bu hadisəni Quran belə bəyan edir:

183
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Əraf, 157
Yusif, 84
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ًَ٘خ َٓخثِ َيس٤ْ ََُِ٘ ِِّ ٍَ َػ٣ َْٕ ُغ ٍَرُّيَ أ٤ٔظ َِط
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ْ َٝ ۖ ََش ِٓ٘ي٣آَٝ آ ِه ََِٗخَٝ َُِ٘خَّٝ يًح ِْل٤ُٕ َُ٘خ ِػٌُٞ َٔ َٔخ ِء ط
َّ َُ٘خ َٓخثِ َيسً َِٖٓ ح٤ْ ِأَ ْٗ ِِ ٍْ َػ
َّ ٍَ َٖ هَخ٤ِ َُ حُ ََّح ُِه٤ْ َه
ُ َػ ٌَحرًخ ََلُٚ أُػ ٌَِّر٢َِِّٗ ٌْلُ َْ رَ ْؼ ُي ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ كَب٣ َْٖٔ َ ٌُ ْْ ۖ ك٤ْ َِخ َػَٜ ُُِِّ َُ٘ٓ ٢َِِّّٗللاُ ا
. َٖ٤ِٔ َُُ أَ َكيًح َِٖٓ ح ُْ َؼخُٚأُػ ٌَِّر
“Onu da xatırla ki, o zaman həvarilər demiĢdilər: “Ya
Məryəm oğlu Ġsa! Rəbbin bizə göydən (yeməklə dolu) bir süfrə göndərə bilərmi? O (Ġsa): “Əgər möminsinizsə, Allahdan
qorxun!” - demiĢdi.
(Həvarilər) demiĢdilər: “Biz istəyirik ki, ondan yeyək,
ürəklərimiz sakit olsun, sənin bizə doğru dediyini bilək və
ona (süfrənin göydən enməsi möcüzəsini görməklə sənin peyğəmbərliyinin həqiqiliyinə) Ģahidlik edənlərdən olaq”.
Məryəm oğlu Ġsa dedi: “Ya Allah, ey bizim Rəbbimiz!
Bizə göydən bir süfrə nazil et ki, o bizim həm birincimiz,
həm də axırıncımız (həm bizim, həm də bizdən sonra gələnlər)
üçün bir bayram və Səndən (Sənin qüdrətindən) bir möcüzə
olsun. Bizə ruzi ver ki, Sən ruzi verənlərin ən yaxĢısısan!”
Allah buyurdu: “Mən onu sizə, əlbəttə, nazil edərəm.
Lakin ondan sonra sizlərdən kim küfrə düĢərsə, ona
aləmlərdə olanlardan (bəĢər övladından, zəmanə əhlindən) heç
kəsə verməyəcəyim bir əzab verərəm!”185
Ayədən də göründüyü kimi, Ġsa (ə) və onun həvariləri
süfrənin enməsi münasibətilə o günü bayram kimi qeyd etmiĢlər.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, mövlud mərasiminin qeyd
edilməsi hədisi-Ģəriflərdə də öz əksini tapmıĢdır. Belə ki,
səhabələr Peyğəmbərdən (s) bazar ertəsi günü oruc tutmağın
hökmünü soruĢdular. Peyğəmbər (s): “Bu gün mənim doğulduğum və peyğəmbər olaraq göndərildiyim - yaxud mənə vəhy
endirildiyi gündür”, - deyə buyurdu.
Peyğəmbərdən (s) Ərəfə günü oruc tutmağın hökmü soruĢulduqda, həzrət buyurdu: “Bu oruc keçən il ilə gələcək ilin günahlarına kəffarə olar”.
185

Maidə, 112-115
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Görkəmli hədis alimi Müslüm bin Həccac NiĢapuri Qətadə
əl-Ənsaridən səhih bir sənədlə belə nəql edir:
َّ ٠َِّٛ
َّ ٍَ ٞٓ
َّ ٢َ ٟ
َْ َِّٓ
ِّ ٍِ خٜ
ُ ٍَ ََُّٕ أْٚ٘ َّللاُ َػ
َ َٝ ِٚ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َ َِّللا
َ ْٗ َ هَظَخ َىسَ ْحْل٢ِػَْٖ أَر
ِ ٍَ ١
ُ
َ
ْ
.٢َّ ِ أٗ ِِ ٍَ َػِٚ ٤ِكَٝ ُُِيْصُٝ ِٚ ٤ِ ك:ٍَ  ِٖ كَوَخ٤ْ َ٘ ِّ ِحَل ْػْٞ ٛ
ُ
َ َْٖٓجِ ََ ػ
“Peyğəmbərdən (s) çərĢənbə gününün orucu haqqında soruĢulduqda, buyurdu: “Mən o gündə doğuldum və mənə o gündə
(vəhy) nazil edildi”.186
Digər bir hədis alimi Əbu Ġsa ət-Tirmizi Əbu Hüreyrədən
səhih bir sənədlə belə nəql etmiĢdir:
َّ ٠َِّٛ
َّ ٍَ ٞٓ
:ٍَ َِّٓ َْ هَخ
ُ ٍَ ََّٕ أٚ٘ َّللا ػ٢ٍٟ َ ََس٣ْ ََ ُٛ ٢ِػَْٖ أَر
َ َٝ ِٚ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َ َِّللا
َ
.ِْخثٛ
ُ ََ طُ ْؼ
َ أَٗخَٝ ٢َِِٔ  َػٝ
َ ََ ُ ْؼ٣ َْْٕ كَؤ ُ ِك ُّذ أ
ِ ٤ِٔ ح ُْ َوَٝ ِٖ ٤ْ َ٘ َّ ِحَل ْػْٞ َ٣ ٍُ  ْحْلَ ْػ َٔخٝ
Peyğəmbər (s) buyurdu: “Əməllər çərĢənbə və cümə axĢamı göstərilər. Mənim əməlim göstərilən zaman oruclu olmağı
sevirəm”.187
Buradakı hədislər onu göstərir ki, Peyğəmbərimiz (s) öz
doğum gününü bir nemət qərar vermiĢ və buna görə də oruc
tutmuĢdur. Həmçinin, bu günün orucunu fəzilətli hesab etmiĢ, o
gündə özünə vəhyin nazil olduğunu bəyan etmiĢdir. Növbəti
hədisdə isə əməllərinin Allahın hüzuruna yüksələn zaman özünün oruclu olduğunu da bildirmiĢdir.
Buradan bir daha məlum olur ki, mövlud mərasimi keçirmək Quran və sünnəyə uyğun bir əməl və müstəhəb bir iĢdir.
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Səhihi-Müslüm, hədis № 1162, 1978
Sünəni-Tirmizi, hədis № 747. Xatırladaq ki, əl-Albani “Səhihi-Tirmizi”
əsərində bu hədisin səhih olduğunu qeyd etmiĢdir.
187
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5.Müqəddəs yerlərdə Qurban kəsmək və
Nəzir demək olarmı?
Alimlərimiz müqəddəs məkanlarda qurban kəsməyin sünnəyə uyğun olduğu etiqadındadırlar. Bu etiqad bütün müsəlmanların bəzi istisnalar nəzərə alınmaqla inandıqları məsələlərdəndir. Lakin təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, bəzi radikal firqələr
müqəddəs məkanlarda, xüsusilə də qəbir kənarında qurban kəsməyi bidət və Ģirk adlandırırlar.188 Biz burada sözü uzatmamaq
üçün birbaĢa mövzu ilə əlaqəli hədisləri hədis elminin böyük
alimlərinin əsərlərindən iqtibas edəcəyik. Həmin hədislər bu
ayinin Ģəri bir iĢ olduğunu ən gözəl və isbatlı Ģəkildə ortaya qoyur. Beləliklə, IX əsrin görkəmli hədis alimi Əbu Davud əsSicistani belə nəql etmiĢdir:
٢ رٖ أر٠٤ل٣ ٖ ػ٢ُحػٝذ رٖ آلخم ػٖ حْل٤ي ػ٘خ ٗؼ٤ٍٗ ٖى رٝكيػ٘خ ىح
يٜ ػ٠ِ ٌٍٗ ٍؿَ ػ:ٍلخى هخ٠ُ ػخرض رٖ ح٢٘ هلرش هخٍ كيػٞ أر٢َ٘ هخٍ كيػ٤ًؼ
٘زغ٣ ٍحءٝ ٖٓ زش٠ٛ ٢ٛ حٗشٞحٗش ( رٞ٘لَ ارل رز٣ ِْٕٓ أٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢حُ٘ز
َ ٌٍٗص إٔ أٗل٢ِْٗٓ كوخٍ اٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ حُ٘ز٠زش ٖٓ ٓخكَ حُزلَ) كؤط٣َه
ش٤ِٛػخٕ حُـخٝػٖ ٖٓ أٝ خٜ٤َ ًخٕ كٛ ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢حٗش كوخٍ حُ٘زٞارل رز
 َّللا٠ِٛ ٢ح َل هخٍ حُ٘زُْٞ؟ " هخٛخى٤ي ٖٓ أػ٤خ ػٜ٤َ ًخٕ كٛ " ٍح َل هخُٞؼزي؟ " هخ٣
ِٖٔي حر٣ ٔخ َل٤َل كٝ ش َّللا٤ٜ ٓؼ٢كخء ٌٍُ٘ كٝ  َلٚٗف رٌٍ٘ى " كبِْٝٓ " أٝ ٚ٤ِػ
.ّآى
“Peyğəmbərin (s) dövründə bir kiĢi Bəvanə adlı yerdə bir
dəvə kəsməyi nəzir etmiĢdi. O, Peyğəmbərin (s) yanına gəlib
dedi:
-Mən Bəvanədə bir dəvə kəsməyi nəzir etmiĢəm. Peyğəmbər (s) ona buyurdu:
-Orada cahiliyyə bütlərindən bir Ģey varmı? Dedilər:
-Xeyr.
Peyğəmbər (s) dedi:
-Orada cahiliyyə bayramlarından bir Ģey varmı? Dedilər:
- Xeyr. Həzrət (s) buyurdu:
188

Bax: ġeyx Əbdürrəhman bin Həsən AliĢ ġeyx, Fəthül-məcid Ģərhu kitabittövhid, dirasə vət-təhqiq: Məhəmməd Hamid əl-Fəqi, Mətbəətu sünnətilMəhəmmədiyyə, Qahirə, 1377/1957, səh. 152
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-Nəzrinə əməl et. Nəzir etmək iki yerdə doğru deyil: Günah edib Allaha itaət etməyəndə və insanın malik olmadığı (haram) Ģeylərdə”.189
IX əsrin digər hədis alimlərindən biri olmuĢ Əhməd bin
Hənbəl də aĢağıdakı hədisləri nəql etmiĢdir:
ٍ َّللاٍٞٓ ض٣ِْٓ كَأٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ  كـش٢ ك٢هَؿض ٓغ أر
ِْٓ كـؼِضٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ُٕٞٞو٣ ّٓٔؼض حُ٘خٝ ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ
ٞٛٝ ٢ أرٚ٤ُ ) كيٗخ اٚ٘ ػٚ َل أهطؼٙخ٣ اُِٚٓأٝ ١َٜ رٚ حطزؼٙ ( ٓؼ٘خ١َٜ رٙأري
ش٤ٕ حُطزطزُٞٞو٣ ّحُ٘خٝ  ىٍس ًيٍس حٌُظخد كٔٔؼض حْلػَحدٚ ٓؼُٚ  ٗخهش٠ِػ
ٍٍٞٓخ٣ ٍ كوخٚ٘ٓ هق كخٓظٔغٝٝ ُٚ َ هخُض كؤه. ٚٓ كؤهٌ روي٢ أرٚ٤ُش كيٗخ ا٤حُطزطز
خ ػيس٣ ػوزش ٖٓ حُؼ٘خ٢حٗش كٞ ٍأّ ر٠ُِي ًًَ إٔ أٗلَ ػٝ ٢ُ ُيٝ ٕ ٌٍٗص ا٢َّٗللا ا
ٖٓ خَٜ رٛ " ِْٓٝ ٚ٤ٍِ َّللا ػٍٞٓ ٍٖ كوخ٤ٔٔخ هخُض هٜٖٗٓ حُـْ٘ هخٍ َل أػِْ اَل أ
خٌٜرل٣ َخ كـؼٜ َّلل " هخُض كـٔؼٚف رٔخ ٌٍٗص رٝء ؟ " هخٍ َل هخٍ " كؤ٠ٗ ٕػخٝحْل
. خٜخ كٌرلَٛ كظل١ٌٍٗ ٢٘ف ػْٝ أٍُِٜ حٞو٣ ٞٛٝ خٜخ ٗخس كطِزٜ٘ٓ كخٗلِظض
“...Bir qadın Peyğəmbərin (s) yanına gəlib dedi:
-Ey Allahın Rəsulu! Oğlum olmasından ötrü Bəvanədə əlli
qoyun qurban kəsəcəyimi nəzir etmiĢəm. Peyğəmbər (s) dedi:
-Orada bütlərdən bir Ģey varmı? Dedi:
-Xeyr. Peyğəmbər (s) dedi:
-Allaha etdiyin nəzirə əməl et..”.190
ُيٝ ٖٓ َٚع كل٣ٞ حُلٞ أر٢٘ٔي كيػُٜ ػ٘خ ػزي ح٢ أر٢٘كيػ٘خ ػزي َّللا كيػ
ٖ رٖ ًؼذ ػ٢ِؼ٣ ٖ ػزي َّللا رٖ ػزي حَُكٖٔ ر٢٘ هخٍ كيػٙ حُؼخ٢ػؼٔخٕ رٖ أر
ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٍ ٓؤ:ٚٗخٕ أ٤خ ًَىّ رٖ ٓلٜ٤ٗش ر٘ض ًَىّ ػٖ أرٞٔ٤ٓ
ذُٜ٘ ٝػٖ أُِْٞٓ أٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ حُ٘زُٚ ٍش كوخ٤ِٛ حُـخ٢ِْٓ ػٖ ٌٍٗ ٌٍٗ كٝ
٠ِ حٗلَ ػُٚ  ٓخ ؿؼِض٠ُطؼخٝ ف َّلل طزخٍىٝ هخٍ كؤ٠ُطؼخٝ ٌُٖ َّلل طزخٍىٝ هخٍ َل
.ف رٌٍ٘ىٝأٝ حٗشٞر
. ق٤لٛ غ٣ كي: ١ٝذ حْلٍٗئ٤ن ٗؼ٤ِطؼ
Meymunə bint Kərdəm atası Kərdəm bin Süfyandan rəvayət edir ki, o, Peyğəmbərdən (s) cahiliyyə dönəmində etdiyi
nəzir haqqında soruĢdu.
Peyğəmbər (s) dedi:
-Büt üçün nəzir etmisən? Dedi:
189

Sünəni-Əbi Davud, hədis № 3313. Xatırladaq ki, ġeyx Albani bu hədisin
səhih olduğunu təsdiq etmiĢdir.
190
Əhməd bin Hənbəl, Müsnəd, hədis № 27109. Albani bu hədisin də doğru
olduğunu təsdiqləmiĢdir.
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-Xeyr, Allah üçün etmiĢəm. Peyğəmbər (s) dedi:
-Allah üçün etdiyin nəzrinə əməl et və onu Bəvanədə
kəs”.191
٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٍ كوخ،حٗشٞ٘لَ ارل رز٣ ٕ ٌٍٗ ٍؿَ أ:ٍلخى هخ٠ُػخرض رٖ ح
َٜ «ك:ٍ َل هخ:حُٞ هخ،»ؼزي؟٣ ش٤ِٛػخٕ حُـخٝػٖ ٖٓ أٝ خٜ٤َ ًخٕ كٛ« :ِْٓٝ ٚ٤َِّللا ػ
فٝ «أ:ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٍ كوخ، َل:حُْٞ؟» هخٛخى٤ي ٖٓ أػ٤خ ػٜ٤ًخٕ ك
خٛٗش ر٘ض ًَىّ إٔ أرخٞٔ٤ٓ ٚطٍٝٝ ،َّح ػٖ حرٖ ػزخٜ ًُي ٓوظ١ٍٝٝ ،»رٌٍ٘ى
،حٗشٞ ٍأّ ر٠ِ ٌٍٗص إٔ أًرق ػيس ٖٓ حُـْ٘ ػ٢ٗ ا:ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢هخٍ ُِ٘ز
.ي٤ًٌَ حُؼ٣ ُْٝ ًٌَٙك
“Sabit bin Zəhhak nəql edir: Bir kiĢi Bəvanədə dəvə kəsməyi nəzir etmiĢdi. Peyğəmbər (s) ona dedi:
-Orada cahiliyyə dövründə ibadət edilən bir büt varmı?
Dedilər:
-Xeyr. Peyğəmbər (s) dedi: Orada onların bayramlarından
bir Ģey varmı? Dedilər:
-Xeyr. Həzrət buyurdu:
-Nəzrinə əməl et!”192
Bütün bu hədisi-Ģəriflər onu göstərir ki, müqəddəs məkanlarda qurban kəsməyin və nəzir deməyin Ġslam Ģəriətində heç bir
qəbahəti yoxdur və heç bir müsəlman alimi bu iĢin qadağan
olduğunu söyləməmiĢdir. Amma təəssüflər olsun ki, bəzi firqəyə
mənsub olanlar bu əməlin guya batil olduğunu təbliğ edirlər.

191

Həmin mənbə, hədis № 15494. əl-Ərnaut bu hədisin doğru olduğunu
təsdiqləmiĢdir.
192
Həmin mənbə, hədis № 6027. (Bu haqda daha geniĢ məlumat üçün bax:
Cəfər Sübhaninin “Vəhhabi məzhəbi” əsərinə).
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6.Qəbirləri ziyarət etmək olarmı?
MəĢğul olduğumuz dünyəvi məqamlar bizi elə mühasirəsinə alıb ki, bəzən nə keçmiĢimizi, nə də gələcəyimizi düĢünmək
fürsəti tapa bilmirik. Qəbir ziyarətləri isə ölümü xatırlatması cəhətiylə bizə keçmiĢimizə baxıb gələcəyimizi düĢünmək fürsəti
verməkdədir. Necə ki, Peyğəmbərmiz (s): “Qəbirləri ziyarət
edin. Çünki qəbir ziyarəti ölümü xatırladar, düĢünmə fürsəti verər”, - deyə buyurmuĢdur.
Müsəlman alimləri ixlası qazanmağın və onu qorumağın
ən təsirli səbəblərindən birinin ölümü yad etmək olduğunu söyləmiĢlər. Həqiqətən də insanı dünyaya çox bağlayan uzun-uzadı
arzular olduğu kimi, ondan çəkindirən və ixlası qazandıran da
ölümü xatırlamaqdır. Ölümün xatırlanmasının faydaları çoxdur.
Ġnsan ancaq o sayədə uzun-uzadı arzunun mənĢəyi olan əbədi
yaĢamaq xəyalını aradan qaldıra bilər. Hədisi-Ģərifdə: “Ləzzətləri korlayıb ağrılaĢdıran ölümü çox zikr edin”, - deyə buyurulmuĢdur.
Beləcə, qəbir ziyarətlərinin ən böyük məqsəd və faydası,
insana ölümü xatırlatması, ölümlə rabitə yaratmaq imkanı hazırlamasıdır.
Qəbir ziyarəti dənizə düĢüb boğulmaq üzrə olan bir dostuna əl uzatmaq köməyi kimidir. Boğulmaq üzrə olan bir dostuna,
yaxınına əl uzatmağın dəyəri nə isə, məzardakıları ziyarət edib
onlara dualar oxumaq, xeyir və ehsanlarla köməklərinə çatmaq
da odur. Bu təĢbehi Ģəxsən Peyğəmbər (s) etmiĢdir.
Nə qəribədir ki, bəzi kəslər hər cür xeyir və ehsanlardan
məhrum qalmıĢ, ölüləri ziyarət edərkən, onlara kömək niyyətiylə
deyil, onlardan kömək almaq məqsədiylə ziyarətə gedər, ölüdən
mənfəət və mədət gözləyərlər. Hərçənd övliya qəbirlərini ziyarət
etmək və onlara hörmət göstərmək islami bir ənənə halını
almıĢdır. Ancaq bu ziyarət sırf o qəbir sahibi Allahın müsəlman
bir bəndəsi olduğuna görə axirətdə Ģəfaətçi olması xahiĢiylə
edilməlidir. Yalnız belə olsa, türbə ziyarəti caiz və qanuni olar.
Yoxsa o qəbir və türbə sahibini öz-özünə mədət verəcək bir
qüdrət və sahibi olaraq düĢünüb cahilanə təqdis etmək, məzar və
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türbələrinə ip-sap bağlamaq, Ģam yandırmaq, daĢına torpağına
üz sürtmək, yalnız mənasız və lazımsız deyil, eyni zamanda
məzhəbi qınadacaq haram bir davranıĢ mahiyyəti də ifadə edə
bilər.
Hədislərdə qəbirlərin ziyarət edilməsində olan cahil adətlərdən daĢınmağa çağırılmıĢdır. Xüsusilə qadınların bu kimi
səhv, Ġslama uyğun gəlməyən adətləri davam etdirib qəbirlərdə
saçlarını yolub baĢlarını daĢlara vurduqları, niyyətlərindəki
dünyəvi məqsədləri yoluna qoydurmaq üçün ölüdən mədət ümid
etmək kimi fitnələrə səbəb olduqları üçündür ki, Peyğəmbər (s):
“Allah qəbirləri çox ziyarət edən qadınlara lənət etmiĢdir”, deyə buyurmuĢdur.
Bu lənətə düçar olan qadınlar, qəbir ziyarətində lazım olan
ədəb və ərkanı bilməyib fitnələrə səbəb olan qadınlardır. Yoxsa
üsul və qaydalara riayət edən qadın-kiĢi hər kəs üçün qəbirləri
ziyarət etmək müstəhəbdir.
Ziyarət üçün qəbirisitanlığa gedən kimsə əvvəl qəbiristanlığın giriĢində qəbir əhlinə salam verməlidir. Hədisi-Ģəriflərdən
aldığımız nəticəyə görə, məzardakı ölüyə ziyarətçinin verdiyi
salamı ölü alar və ziyarətçinin məzarının baĢında oturmasıyla
ölü ünsiyyət edib məmnun olar.
Hədisi-Ģərifdə belə buyurulur:
“Hər hansı bir adam sağlığında tanıyıb bildiyi bir adamın
məzarının yanından keçərsə, ona salam versə, məzar sahibi onu
tanıyar və sevinclə salamını alıb qaytarar”.
Bu Ģəkildə salam verildikdən sonra ziyarət ediləcək qəbirə
doğru irəliləmək lazımdır. Həmçinin, ziyarət ediləcək mərhumun qəbirinə qəbrin ayaq tərəfindən yaxınlaĢmaq lazımdır. Qəbrin üzünə və ya qibləyə istiqamət alıb ayaq üstə dayanmaq və ya
oturmaq caizdir.
Qəbirin baĢında “Yasin” surəsini, on dəfə “Ġxlas” surəsini,
yaxud da bildiyi ayə və surələri oxumaq caiz və münasibdir.
Oxunan ayələr, edilən tövbə və istiğfarlar həm ziyarət edilən
mərhuma, həm də qəbir qonĢusu digər möminlərə hədiyyə edilər. Bu Ģəkildə hədiyyə etməklə savab azalmaz. Bu, eynilə yüksək bir yerdən çağırarkən, səsi bir adam ilə min adamın eĢitməsi
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arasında fərq olmayan kimidir. Bir adama hədiyyə etməklə min
adama hədiyyə etmək arasında savabın azalması deyə bir Ģey
müzakirə mövzusu deyil. Nurani Ģeylər günəĢ iĢığı kimidir.
Çoxlarının eyni anda iĢıqdan istifadə etmələri az kimsənin
istifadəsini nöqsanlaĢdırmaz.
Ziyarət əsnasında diqqət yetiriləcək bir xüsus da, məzarları
tapdalamamaqdır. Məzar tapdalamaq məkruhdur. Məcbur qalmadıqca məzarların üstünə ayaq basılmaz, torpaqları tapdalanmaz. Əgər keçib getmək üçün baĢqa yol yoxsa, mərhuma Quran
və dualar oxunaraq ayaq basılıb keçilə bilər.
Hədisi-Ģərifdə atəĢ üzərinə ayaq basmağın, məzar üzərinə
basmaqdan xeyirli olacağına iĢarə olunmuĢdur.
Qəbir üzərindəki yaĢıllıqlar heç bir surətdə yolunmaz,
əksinə çiçəklər əkilər, ağacların qurumaması üçün onlara qulluq
edilər. Quruyan ağaclar isə kəsilə bilər. YaĢıl ağacları kəsmək
qətı surətdə məkruhdur.
Qəbirləri cümə axĢamı, yaxud cümə, yaxud da həftənin və
ya hər ayın müəyyən günlərində ziyarət etmək bəyənilir.
Bayramlarda ziyarət tərk edilməsə daha yaxĢıdır.
Müəyyən gündə qəbir ziyarətinə getmək imkanı tapa bilməyən kimsə, bu hədiyyəni olduğu yerdən də edə bilər. Ölüləri
üçün “Yasin” oxuya, digər xeyir iĢlər görüb savabını hər yerdən
göndərə bilər. Yetər ki, məĢğul olduğu dünyəvi iĢlərə dalıb
keçmiĢini və gələcəyini də unutmasın və günün birində özünün
də eyni aqibətə düçar olacağı həqiqətini anlasın.
Ölü adına yaxĢılıq etmək, sədəqələr paylamaq da caizdir.
Ölü öz adına edilən yaxĢılıqlardan məmnun olar və savabın alar.
Səhabələr bir gün Peyğəmbərdən (s) belə bir sual
soruĢdular:
“Ya Peyğəmbər, biz ölülərimiz üçün sədəqə veririk, dua
edirik. Bu ona çatarmı?
Peyğəmbər (s) bu mənalı cavabı verdi:
“Sağlıqlarında sevindikləri kimi sevinərlər”.
Bütün bu deyilənlərdən aydın olur ki, qəbirləri ziyarət
etmək, ölülər üçün Quran oxuyub dua etmək Peyğəmbərin (s)
sünnəsidir. Amma təəssüflə qeyd edirik ki, müasir dövrdə
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müsəlmanlara tutulan iradlardan biri də camaatımızın qəbirləri
ziyarət etmələri və ölü ölən zaman ona Quran oxumalarıdır.
Görkəmli Ġslam alimi ġeyx Müzəffər yazır: “Biz qəbirləri ziyarət etməyi və onların üstündə məqbərə tikməyi caiz bilir və
bununla Allahdan savab qazanacaqlarına etiqad bağlayırıq.
Həmçinin, bunu (Peyğəmbər və Ġmamların ziyarətini) vacib
ibadətlərdən sonra ən böyük savab hesab edirik. Çünki bu
qəbirlər ən xeyirli məkanlardır ki, Allah orada olan duaları daha
tez cavablandırar. Həmçinin, bu bizim Ġmamlarımıza (ə) qarĢı
olan vəfadarlığımızdır. Hər bir Ġmamın (ə) öz ardıcılı boynunda
əhdi vardır. Bu əhdi isə ən yaxĢı Ģəkildə ödəmək üçün onların
qəbirlərini ziyarət etmək lazımdır. Ġmamlar (ə) onların qəbirlərini ziyarət etdiyimizə görə Qiyamət günü Ģəfaət edərlər..”.193
Bu mövzunu görkəmli hədis alimi Əllamə Məclisi
“Biharül-ənvar” əsərində bütün detalları ilə iĢıqlandırmıĢ və ən
əhəmiyyətli problemlərdən biri kimi qəbirlərin ziyarət edilibedilməyəcəyi mövzusunu qoymuĢdur. Müəllif əsərdə səhih
hədislərə istinad edərək bu iĢin Ġslam Ģəriətində nəinki icazəli,
hətta savab bir iĢ olduğunu vurğulamıĢ və mövzuya aid bir çox
hədisləri qeyd etmiĢdir. O, mövzu ilə əlaqəli Peyğəmbərin (s)
belə buyurduğunu yazırdı: “Ölülərinizi ziyarət edin. Çünki,
onlarda sizin üçün ibrət dərsi vardır”.194 Digər bir hədisdə deyir:
Davud ər-Riqqi Ġmam Sadiqdən (ə) soruĢur: “Hər hansı bir
kimsə yaxın olan və ya olmayan birisinin qəbrini ziyarət edərək
dua etdikdə, bunun ona bir faydası olurmu? Ġmam (ə) buyurdu:
bəli, sizdən birisinə bir hədiyyə verilən zaman sevindiyi kimi,
onun savabı da ona yazılır”.195 Həmçinin, müəllif Ġmam Əlinin
(ə) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Ölülərinizi ziyarət edin ki,
onları ziyarət etdiyinizə görə sevinsinlər və sizlərdən biri ataanasının qəbrini ziyarət edib dua edən zaman Allahdan öz
istəyini də diləsin”.196
193

ġeyx Rza əl-Müzəffər, Əqaidül-imamiyyə, səh. 101
Əllamə Məclisi, Biharül-ənvar, c. 82, Beyrut, II çap, 1403/1983, səh. 63
195
Həmin mənbə, səh. 64
196
Həmin mənbə, səh. 64; Məhəmməd bin Həsən Hürr Amili, VəsailuĢ-Ģiə,
Qum, ikinci nəĢri, 1414 h/q, səh. 878
194
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Peyğəmbər (s) buyurub: “Hər hansı bir Ģəxs ata və anası
ilə həyatlarında gözəl davrandığı kimi, ölümlərindən sonra
Allahdan onlar üçün bağıĢlanma diləmədiyi üçün, ata və anasına
pislik edən kimi yazılır. Lakin valideynləri ilə həyatda olduqları
halda pis davransa belə, ölümlərindən sonra Allahdan onlar üçün
bağıĢlanma diləsə, ata-anasına yaxĢılıq edən kimsə kimi yazılır”.197
Əllamə Məclisi ziyarət edən kimsənin bir neçə qaydaya
əməl etməsini aĢağıdakı kimi göstərmiĢdir:
1.Ziyarət səfərinə çıxmamıĢdan əvvəl qüsl almaq.
2.Ziyarət edəcəyi hər bir müqəddəs Ģəxs üçün ayrı-ayrılıqda qüsl almaq.
3.BoĢ və mənasız söhbətlərdən uzaq olmaq.
4.Təmiz və imkan daxilində təzə paltarlardan istifadə
etmək.
5.Bütün hallarda dəstəmazlı olmaq.
6.Addımlayarkən xırda addımlar atmaq və zikr etmək.
7.Ətirlənmək.
8.Ziyarətgaha yaxınlaĢarkən “Allahu Əkbər”, “əl-Həmdu
lillah”, “Sübhanallah” və bu kimi zikrləri çox demək və s.
Bütün müsəlman alimləri Peyğəmbərin (s) mübarək qəbrinin ziyarətini savab hesab etmiĢlər. Çünki bu haqda çoxsaylı
səhih hədislər vardır. O hədislərdən aĢağıdakılara diqqət yetirmək mövzumuzun əhəmiyyətini ortaya qoyur. 198 Belə ki, Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur:
ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٍ هخ:ٍ ػ ِٖ حر ِٖ ػَٔ هخ،ٗخكغ
ٖ ػ-َٔيَّللا رٖ ػ٤ْ َُػز
ٍ
."٢ُ َٗلخػظُٚ ْ َؿزَضَٝ ١َِ  " َْٖٓ َُ ح ٍَ هَ ْز:ِْٓٝ
“Hər kəs qəbrimi ziyarət etsə, Ģəfaətim ona Ģamil olar”.199
٢ ك٢ٍٗ كٌؤٗٔخ ُح٢طٞٓ  رؼي٢ٍٗ ٖٓ ُح:ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٍهخ
.. ٢خط٤ك
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Əllamə Məclisi, Biharül-ənvar, c. 82, səh. 65
GeniĢ məlumat üçün bax: Əllamə Əmini, əl-Ğədir, c. V, Bakı, tərc: Arif
Əliyev, 2015, səh. 113
199
əd-Dülabi, əl-Kuna vəl-əsma, c. II, səh. 846; Zəhəbi, Mizanül-etidal, c.
VI, səh. 567; Dəraqütni, Sünən, c. II, səh. 278
198
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“Hər kəs məni vəfatımdan sonra ziyarət etsə, sağlığımda
məni ziyarət etmiĢ kimidir..”.200
َّ  َٗخ َػ ْز ُي:ٍَ  هَخ،ََك َّيػََ٘خ َػ ْزيَحُٕ رُْٖ أَ ْك َٔي
 َٗخ:ٍَ  هَخ،١
ْ َ ح ُْز١
ُّ َِ ٜ
ُّ َّللاِ رُْٖ ُٓ َل َّٔ ٍي ح ُْ ِؼ َزخ ِى
َّ  ُي٤ْ َ ُػز٢َِ٘ َك َّيػ:ٍَ  هَخ،٢ُّ َِٜ٘ ٓخُِ ٍْ ح ُْ ُـ
َٖ
ْ َٓ
َ َْٖ ػ، ػَْٖ َٗخكِ ٍغ،ََ َٔ َّللاِ رُْٖ ُػ
َ َُِْٖٔ َٔشُ ر
ِ  ػ،ٍْ ُِٓخ
َّ ٠َِّٛ
َّ ٍُ ٞٓ
ُُِِٚٔ  َُ حثِ ًَح َل طُ ْؼ٢ِٗ " َْٖٓ َؿخ َء:َْ َِّٓ
ُ ٍَ ٍَ  هَخ:ٍَ  هَخ،ََ َٔ ح ْر ِٖ ُػ
َ َٝ ِٚ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َ َِّللا
". َخ َٓ ِش٤ِ َّ ح ُْوْٞ َ٣  ًؼخ٤ِٗل
َ َُُٚ ًَُٕٞ َ إَْٔ أ٢َّ َِ ًَخَٕ َكوًّخ َػ،٢َِخ ٍَط٣ُِ خؿشٌ اَِل
َ َك
“Mənim ziyarətimə gələn Ģəxsin mənim ziyarətimdən baĢqa məqsədi olmazsa, Qiyamət günü ona Ģəfaət etmək mənim
öhdəmdədir”.201
ُْٖ رٚ
ُ  َٗخ َك ْل:ٍَ  هَخ،ٕخ
ِ َّ٣ََّ ُ ػََ٘خ ُٓ َل َّٔ ُي رُْٖ رَ ٌَّخ ٍِ ْر ِٖ ح:ٍَ  هَخ،ٍَ ٤ْ َك َّيػََ٘خ َؿ ْؼلَ َُ رُْٖ رُ َـ
َ
َ
َّللا
ُ ٍَ ٍَ  هخ:ٍَ  هخ،ََ َٔ  َػ ِٖ ح ْر ِٖ ُػ، ٍيِٛ  ػَْٖ ُٓ َـخ،ٍْ ٤ْ َِٓ
ُ ٢ِغ ْر ِٖ أَر
ُ
ِ َّ ٍُ ٞٓ
ِ ٤ْ َُ َْٖػ، َٕ َٔخ٤ْ َِٓ
َّ
َّ
َ
".٢َِخط٤ َك٢ِ ك٢ٍَِٗ  ًَخَٕ ًَ َْٖٔ َُ ح٢ِطْٞ َٓ  رَ ْؼ َي١َِ  " َْٖٓ َك َّؾ كَ َِح ٍَ هَ ْز:َْ َِّٓ
ٝ
ٚ
٤
ِ
ػ
َّللا
٠
ِ
ٛ
َ َ ِ ْ َ ُ
َ
“Həccə gedən Ģəxs vəfatımdan sonra məni ziyarət etsə,
həyatımda məni ziyarət edən kimidir”.202
.٢ِٗ كَوَ ْي َؿلَخ٢ٍُِْٗ َِ٣ ْْ ََُٝ َْض٤ََْٖٓ َك َّؾ ح ُْز
“Hər kəs həcci ziyarət edib qəbrimi ziyarət etməsə, mənə
qarĢı cəfakeĢlik etmiĢdir”.203
Əllamə Məclisinin “Biharül-ənvar” əsərində qəbirlərin
üstündə məqbərə tikməyin və ölülərin ziyarət olunmasının caizliyi haqqında zikr etdiyi hədisləri biz digər mötəbər hədis ədəbiyyatlarında da görməkdəyik. Çünki “Biharül-ənvar” əsərinin
mənbələri tədqiq olunduğu zaman məlum olur ki, müəllif mövzu
ilə əlaqəli hədisləri Ġslam məzhəblərinin bütün qaynaqlarında
səhih hesab olunan mənbələrədən əldə etmiĢdir. O, hədis ədəbiyyatı tarixində məĢhur hədis əsərlərindən olan Müslüm bin
Həccacın (821-875) “Səhihi-Müslüm”, Əbu Davud Sicistaninin
(817-888) və Nəsainin (830-915) “Sünən” əsərləri, Təbəraninin
(873-970) “Möcəmül-kəbir”, Beyhəqinin (994-1066) “ġüəbuliman” və “Sünənül-kubra”, Nəvəvinin (1233-1277) “ġərhu
səhihil-Müslüm” və digər bu kimi mötəbər əsərlərindən aĢağıdakı hədisləri də rəvayət etmiĢdir. Belə ki, Peyğəmbər (s)
buyurub:
200

Dəraqütni, Sünən, c. II, səh. 278
Təbərani, Möcəmül-əvsət, hədis № 4688
202
Həmin mənbə, hədis № 3487
203
əĢ-ġövkani, Neylül-əvtar, c. IV, səh. 325
201
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.هَس٥خ طًًٌَْ حٍٜٗ كبٞح حُوزٍُٝٝ
“Siz axirət (ölümü) xatırladan qəbirləri ziyarət edin”.204
“Sizə qəbirləri ziyarət etməyi qadağan etmiĢdim, artıq onları ziyarət edin. Ziyarətinizi də qəbir əhli üçün istiğfar edin”.205
“Kim ata-anasını və yaxud da onlardan birini ziyarət
edərsə, o Ģəxs bağıĢlanar və yaxĢılardan olar”.206
“Hər kəs qəbristanlığa gedib “Yasin” surəsini oxuyarsa,
Allah onlardan o günün əzabını yüngülləĢdirər və qaldırar. Oxuyan Ģəxsə isə oradakıların sayı qədər savab verilər”.207
“Rəbbimdən anamı ziyarət etmək üçün icazə istədim, o da
mənə icazə verdi”.208
“Hər kəs qəbrimi ziyarət etsə, ona Ģəfaətçi olaram”.209
“Hər kəs həcci ziyarət etdikdən sonra qəbrimi də ziyarət
etsə, ona Ģəfaətçi olacam”.210
Bəqi qəbirstanlığını və Ühüd Ģəhidlərini ziyarət etmək
sünnədə gəlib. Ummulmöminin AiĢədən rəvayət olunan hədisdə
deyilir ki, Peyğəmbər (s) Bəqini ziyarət edərdi və belə deyərdi:
. غ٤َ روْٛ حؿلَ ْلُِٜح
“Ey Rəbbim, Bəqi əhlini bağıĢla!”
Deməli, yuxarıdakı hədislərdən də məlum oldu ki, Peyğəmbərin (s) qəbrini ziyarət etmək mustəhəbdir. Bu haqda alimlərin fikirləri ziyarətin müstəhəb olduğunu ortaya qoyur. Belə ki,
“Səhihi-Müslüm” əsərinin ən məĢhur Ģərhçisi olan Nəvəvi “əlƏzkar” əsərində yazırdı:

204

Səhihi-Müslüm, c. III, Beyrut, Darül-fikir, tarixsiz, cənazə fəsli-108
Həmin mənbə
206
Əbülqasim Süleyman bin Əhməd ət-Təbərani, əl-Möcəmül-kəbir, II nəĢri,
nəĢr ili və yeri yoxdur, cənaiz fəsli; Əbu Bəkir Əhməd bin Hüseyn bin Əli əlBeyhəqi, əs-Sünənul-kubra, Darül-fikir, tarixsiz, cənaiz fəsli
207
Sünəni-Əbi Davud, Darül-fikir, tarixsiz.
208
Səhihi-Müslüm, c. III, Beyrut, Darül-fikir, tarixsiz, cənazə fəsli, 105-108
209
Əbu Bəkir Əhməd bin Hüseyn bin Əli əl-Beyhəqi, əs-Sünənul-kubra, c. V,
Darül-fikir, tarixsiz, səh. 245
210
Əbul-Əla Məhəmməd Əbdürrəhman bin Əbdürrəhim Mübarək Füru,
Tühəful-Əhvazi biĢərhi camiit-Tirmizi, c. III, Beyrut, Darul-kutubil-ilmiyyə,
1410/1990, səh. 297-298
205
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ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ خٍس٣ُ ٠ُ اٚؿٞظ٣
ٕكؾ أ
ّ
ّ َٖٓ ٌَُ ٢٘زـ٣ ٚٗ"اػِْ أ
ِْْٛٓ ٖٓ أٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٚخٍط٣ُ ٕ كب،ٌٖ٣ ُْ ٝ أٚو٣َ١ حء ًخٕ ًُيٞٓ ،ِْٓٝ
".َ حُطِزخص٠أكٝ ٢حُٔٔخػٝ حُوَرخص
“Bil ki, həccə gələn hər kəsə Peyğəmbəri (s) ziyarət etmək
müstəhəbdir. Bu onun yolunun üstündə olsa da olmasa da. Peyğəmbərin (s) ziyarət olunması Allaha ən yaxĢı yaxınlaĢmaq,
onun dərgahına yüksəlmək və ən üstün tələblərdəndir”.
Əbu Məhəmməd Abdulla bin Əhməd bin Qüdamə əl-Müqəddəsi (541/1147-620/1223) də “əl-Müğni” əsərində yazırdı:
ٖ ػ٢٘ حُيحٍهطٍٟٝ ِْٓ ُٔخٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢خٍس هزَ حُ٘ز٣ُ ُٔظلذ٣ٝ"
٢كخطٝ  رؼي١َكؾ كِحٍ هز
ّ ٖٓ :ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٍ هخ:ٍحرٖ ػَُٔ هخ
".٢خط٤ ك٢ ك٢ٍٗكٌؤٗٔخ ُح
“Peyğəmbərin (s) qəbrini ziyarət etmək müstəhəbdir. Necə
ki, əd-Daraqutni (919-998) Ġbn Ömərdən rəvayət edir: Rəsulullah (s) buyurub: “Kim həcc edərsə və vəfatımdan sonra məni
ziyarət edərsə, məni diri ikən ziyarət etmiĢ kimi olar”.
Bu və digər rəvayətlərdən belə nəticəyə gəlmək olur ki,
Peyğəmbər (s) ilə onun səhabələri qəbir ziyarətinə getdiklərini
və qəbirdə yatanlara salam verib, dua etdiklərini bildirməkdədirlər. Buna görə də adı çəkilən rəvayətlərdən bu hökmlər çıxarılmıĢdır:
1.Qəbirləri ziyarət edərək, orada yatanlara dua etmək müstəhəbdir. Mədineyi-Münəvvərədə ayrıca “Bəqi” deyilən
qəbirisitanlığı ziyarət etmək bir fəzilətdir.
2.Duanı uzatmaq və təkrarlamaq, dua edərkən əl qaldırmaq müstəhəbdir.
3.Qəbirisitanlıqda ayaq üstə dua etmək, oturaraq dua etməkdən üstündür.
4.Qəbir ziyarətçisinin orada yatanlara dua edərkən “Allah
sizin və bizim gələcək və keçmiĢmizə rəhmət etsin, inĢaallah biz
də sizə qatılacağıq” deməsi müstəhəbdir.
5.Bu hədis qadınlara qəbir ziyarətini caiz görənlərin
dəlillərindəndir.
Burada qeyd etmək lazımdır ki, bu kimi səhih hədislər müqabilində qəbirlərin ziyarət olunmasını qadağan edən hədislər də
vardır. Amma bu hədisləri araĢdırarkən onların zəif olduğu üzə
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çıxmıĢdır. Məsələn, mövzu ilə əlaqəli ən məĢhur hədislərdən
olan “Əbülhəyyac” hədisini tədqiq edərkən onun zəif olduğu sübut olunmuĢdur. Həmin hədisi Müslüm NiĢapuri aĢağıdakı sənədlə nəql etmiĢdir:
“Süfyan Sevri, o, Həbib bin Əbi Sabitdən, o, Əbi Vaildən,
o da Əbülhəyyac əl-Əsədidən belə rəvayət edir: “Peyğəmbər (s)
mənə tövsiyə etdi ki, harada rəsm əsəri və hündür qəbir gördün
məhv et”.211
Görkəmli Cənubi Azərbaycan hədisĢünası Cəfər Sübhani
(doğ. 1928) yazır: “Hədis elminin prinsiplərindən məlumdur ki,
hər hansı bir hədisin səhih və ya zəif olduğunu müəyyənləĢdirmək üçün iki mühüm yoldan istifadə olunur:
1).Hədisin sənədi;
2).Hədisin mətni”.212
Bu və bu qəbildən olan digər hədislər həm sənəd, həm də
mətn baxımından zəifdir. Belə ki, “Əbülhəyyac” hədisinin
sənədində yer alan dörd ravinin heç biri rical elminin Ģərtlərinə
cavab vermir. Onların hamısı hədis elmində münkər (inkar
edilmiĢ) ravi hesab olunur və rical alimləri tərəfindən cərh (ifĢa)
olunmuĢlar. Rical elminin ən görkəmli nümayəndələrindən olan
Ġbn Həcər əl-Əsqəlani yazdığı məĢhur “Təhzibüt-təhzib” əsərində adı çəkilən ravilərin hamısını tənqid etmiĢdir. O, yazır:
“Əhməd bin Hənbəl demiĢdir: Vəki beĢ yüz hədisdə xətaya və
səhvə uğramıĢdır”. 213 Həmçinin, rical elmində məĢhur
əsərlərdən olan “Məsdəri-Sadiq” əsərində Ġbn Mübarəkin Süfyan əs-Sevri haqqında dediyi: “Süfyan hədis deyirdi, mən gəlib
çatanda gördüm ki, yalan və qondarma hədis danıĢır. O, qondarma hədis danıĢdığı üçün onu ədalətli və düzgün adlandırmaq
olmaz”.214
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Yəhya əl-Qutan (756-834) isə deyirdi: “Ġbn Əbi Sabitin
söylədiyi hədislərə inanmaq olmaz. Çünki onun söylədiyi hədislər düzgün deyil”.215
Hədisin sənədində olan digər bir ravi Əbu Vail haqqında
isə deyilir: “O, nasibilərdəndir və Əlinin (ə) düĢmənlərindəndir”.216
Əbülhəyyac haqqında Cəfər Sübhani yazır: “O, kutubisittədə cəmi bir hədis söyləyib. Peyğəmbərdən bir hədis rəvayət
etmək isə həmin Ģəxsin ravi olmadığını sübut edir. Bu surətdə
ona etimad edib inanmaq doğru deyil”.217
Bura qədər izah etdiyimiz məsələ “Əbülhəyyac” hədisinin
sənəd baxımından tədqiqi idi. Ġndi isə həmin hədisin mətn
baxımından tədiqinə baxaq. Belə ki, bu hədis mətn baxımından
da zəif hesab olunur. Çünki hədisin orjinalında keçən “Vəla
qəbrən müĢrifətən illa səvveytəhu” cümləsindəki “səvveytəhu” sözünün səhv baĢa düĢülməsidir. Belə ki, ərəb dilində “müĢrif” sözü “hündür”, “səvvə” sözü isə “düzəltmək, nizama salmaq” mənasındadır. Bu söz Qurani-kərimdə də məhz bu mənada
iĢlədilmiĢdir. Məsələn, “Əlləzi xələqə fə səvvə – o Rəbbin ki,
xəlq etdi və nizama saldı”.218
Bəzi firqələrə mənsub olan alimlər “Əbülhəyyac” hədisini
“hündür qəbirləri yerlə yeskan et və yerlə bərabərləĢdir” kimi
mənalandırırlar. Halbu ki, hədisin bu mənada baĢa düĢülməsi bir
neçə amil baxımından mümkünsüzdür:
1.“Səvveytəhu” kəlməsi heç vaxt və heç bir ərəb lüğətində
“viran etmək, dağıtmaq” mənalarında iĢlənməmiĢdir.
2.Əgər “Səvveytəhu” sözü “dağıtmaq” mənasındadırsa,
bəs nə üçün müsəlman alimləri belə bir fətva verməyiblər. Halbuki bütün Ġslam məzhəbləri qəbrin torpağının yerdən hündür
olması haqqında fətva vermiĢlər.219
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“Əbülhəyyac” hədisindən baĢqa qəbirlərin ziyarət olunmasını qadağan edən digər bir hədis də aĢağıdakı hədisdir: “Peyğəmbər (s) qəbirlərin əhənglənməsini, qəbirlərin üzərində oturmağı və tikili iĢlər görməyi qadağan etdi”.220 Müslümün rəvayət
etdiyi bu hədis də zəifdir. Çünki onun sənədində keçən Ġbn
Cərih və Əbu Zübeyr kimi ravilər rical alimləri tərəfindən cərh
olunublar. Belə ki, Ġbn Həcər Ġbn Cərihin haqqında yazır: “Əgər
Ġbn Cərih kitab üzündən hədis söyləməsə, ona inanmaq olmaz.
Əhməd bin Hənbəl onun haqqında demiĢdir: Əgər Ġbn Cərih
desə ki, filankəs və filankəslər belə söyləmiĢlər, ona inanmaq
olmaz. Malik isə onun haqqında demiĢdir: Ġbn Cərih hədis
toplusunda gecə qaranlığında odun yığana bənzəyir. Dəraqutni
isə onun haqqında deyir: Ġbn Cərihin hiyləsindən uzaq gəz”.221
Həmçinin, Ġbn Həcər əl-Əsqəlani (1372-1449) Əbu Zübeyr haqqında aĢağıdakı məlumatı verib: “Əbu Zübeyr zəifdir.
ġöbənin dediyinə görə o, namazı yaxĢı bilmirdi. ġöbədən sual
olundu: nə üçün Əbu Zübeyrdən hədis rəvayət etmirsən? ġöbə
dedi: o, pis və yaramaz iĢlər görüb.
Ġbn Əbi Hatəm atasından soruĢdu: Əbu Zübeyr necə adamdır? O, cavab verdi: Onun yazdığı hədisə əsaslanmaq olmaz”.222
Bu hədisin oxĢarını Əhməd bin Hənbəl də rəvayət etmiĢ223
dir. Lakin onun sənədlərində Vəhəb, Abdullah bin Ləhiyə kimi ravilər keçdiyindən o hədisləri məqbul saymaq olmaz. ġəmsəddin Zəhəbi (1274-1348) Vəhəbin haqqında demiĢdir: “Vəhəb
o dövrün hədis qondaranlarından və yalançılarından olub”. 224
Həmçinin, o, Ġbn Ləhiyə haqqında deyir; “O, zəifdir və hədis-
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lərinə istinad edib əsaslanmaq olmaz”.225 Bu fikri Ġbn Həcər də
təsdiqləmiĢdir.226
Əfsuslar olsun ki, bu kimi zəif hədislərə əsaslanan Ġbn
Teymiyyə (1263-1328), Ġbn Qəyyum əl-Cəvziyyə (1292-1349)
və onların davamçıları qəbirin üzərindəki inĢa edilmiĢ məqbərələrin dağıdılmasını, qəbirlərin ziyarət edilməməsini və hətta
qəbir əhlinə dua oxunmamasını camaata təbliğ etdilər. Belə olan
halda buradan bir sual yaranır ki, əgər qəbirlərin üzərində tikinti
iĢləri aparmaq haramdırsa, bəs nə üçün Peyğəmbər (s) tikili
yerdə dəfn edildi!?...
Qəbirləri ziyarət etməyi və onların üstündə tikinti iĢlərinin
aparılmasını qadağan edən hədislərin zəifliyini sübut edən
mühüm amillərdən biri də Əhli-beytin (ə) bu növdən olan
hədislərə qarĢı çıxmalarıdır. Belə hədislərin birində deyilir:
“Əbu Bəsir rəvayət edir: mən Mədinəyə gəldim və Ġmam Sadiqlə (ə) görüĢdüm. Ona dedim: sənə fəda olum, sənin yanına
gəldim, amma Ġmam Əlinin (ə) qəbrini ziyarət etmədim. Ġmam
(ə) buyurdu: sən nə pis iĢ görmüsən! Sən bizim sadiq
tərəfdarlarımızdan olmasaydın, heç vaxt üzünə baxmazdım. Sən
Allahın mələklərinin, peyğəmbərlərinin və möminlərinin ziyarət
etdiyi kimsəni ziyarət etməmisən? Dedim: sənə fəda olum, onun
belə olduğunu bilmirdim. Ġmam (ə) buyurdu: bil ki, Ġmam Əli
(ə) Allah yanında bütün Ġmamlardan daha üstündür. Əgər onu
ziyarət etsən, Adəmi (ə) və Nuhu (ə) da ziyarət etmiĢ olacaqsan”.227
Həmçinin, qəbirləri ziyarət etməyin əxlaqi-mənəvi əhəmiyyəti olduğu üçün Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur: “..Qəbirləri
ziyarət edin, çünki qəbirləri ziyarət etmək dünyanı sizin gözünüzdə alçaldar, axirəti isə yadınıza salar”. 228 Əbu Ġsa Tirmizi
(824-893) bu hədisi Büreydədən rəvayət etdikdən sonra yazırdı:
“Bureydənin hədisi səhih və düzgündür. Elm əhli bu hədisə
225
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əməl etməklə qəbri ziyarət etməyin heç bir maneəsi olmadığını
iqrar edir. Ġbn Mübarək, ġafei, Əhməd, Ġshaq və digər alimlər də
bu fikirdədirlər”.229
Müslüm bin Həccac (821-875) belə nəql edir:
٠ٌ كزٚٓ هزَ أ- ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ - ٢ ُحٍ حُ٘ز:ٍَس هخ٣َٛ ٢ػٖ أرٝ
خٍٜٗ كبٞح حُوزٍِٝٝ ك،٢ُ ًٕخ كؤٍَٛ هزُٝ إٔ أ٢ كٚحٓظؤًٗظٝ :ٍ كوخ،ُٚٞ ٖٓ ك٠ٌأرٝ
. صُٞٔطًٌَ ح
Peyğəmbər (s) anasının qəbrini ziyarət edib ağlayırdı, ətrafında ağlayan insanlara buyurdu: anamın qəbrini ziyarət etməyim üçün Allahdan icazə almıĢam, siz də qəbirləri ziyarət edin.
Bu əməllə siz Allahı yad edirsiniz”. 230 Həmçinin, ummulmöminin AiĢə rəvayət etmiĢdir: “Allahın Rəsulu (s) məzarları
ziyarət etməyə icazə verdi”.231
Hədislərdə qadınların qəbirləri ziyarət etmələri belə, qadağan olunmayıb. Bunun dəlili isə ummulmöminin AiĢənin öz
qardaĢının qəbrini ziyarət etməsidir. Belə ki, Tirmizi rəvayət
edir: “Ummulmöminin AiĢənin qardaĢı Əbdürrəhman bin Əbu
Bəkr HübĢidə vəfat etdi, onun cənazəsini Məkkə Ģəhərinə gətirib
dəfn etdilər. 232 Bacısı AiĢə Mədinədən Məkkəyə qayıdarkən
qardaĢının qəbrini ziyarət edib iki beyt Ģeir və baĢqa cümlələrlə
orada əzadarlıq etdi”.233
“Sünəni-Tirmizi” əsərini Ģərh edən məĢhur alim Hafiz bin
əl-Ərəbinin fikrincə Peyğəmbər (s) qəbirləri ziyarət etməyi həm
kiĢilərə, həm də qadınlara buyurmuĢdur.
Bundan baĢqa Peyğəmbərin (s) qızı xanım Fatimənin (ə)
də hər cümə günü əmisi Həmzənin qəbrinin üstünə getməsi və
orada namaz qılması səhih hədislərdə qeyd olunmuĢdur.234
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Həmçinin, məĢhur hədisĢünas Buxarinin (810-870) nəql
etdiyinə görə, Peyğəmbər (s) yaxınının qəbri üzərində ağlayan
bir qadını gördüyü zaman ona dedi: səbirli ol. Qadın Peyğəmbəri (s) tanımadığından ona dedi: məndən əl çək. Mənim baĢıma
gələn müsibətlər sənin baĢına gəlməyib. Qadına onun Peyğəmbər (s) olduğu deyildikdə, onun evinə yollanıb üzr istədi.
Peyğəmbər (s) isə yenə də buyurdu: müsibətə düçar olduğun
zaman səbir etməyin daha yaxĢıdır.235
Qəbirlərin ziyarət olunmasını tövsiyə edən hədislərdən biri
də Peyğəmbərin (s) Əbuzərə nəsihəti hədisidir. Bu hədisdə
deyilir; “Ey Əbuzər! Sənə tövsiyə edirəm, onu əzbərlə ki, Allah
onunla sənə fayda versin. Qəbirləri ziyarət et ki, onunla axirəti
yada salasan”.236
Qəbir ziyarəti və məqbərə tikmək haqqında digər
Ġslam alimlərinin görüĢü
Məzarların üstündə məqbərə tikməyin Ġslami baxımdan bir
qəbahəti yoxdur. Məzarın baĢına daĢ da tikilə bilər. Ətrafına
divar hörüb yüksəldilməsində heç bir günah da yoxdur. Yetər ki,
məzarın üzərindəki torpaqlar örtülməsin, üzərinə beton və daĢ
qoyaraq yaĢıllıq məhv edilməsin. Əsas olan məzarın üzərindəki
torpağın açıq qalması, yaĢıllığın bitməsinə Ģəraitin mümkün
olmasıdır. Torpağın üstü örtülməmək Ģərtiylə məzarın ətrafına
daĢ hörülərək itməsinin qarĢısını almaq caizdir. Ancaq sıravi
insanların məzarlarına böyük xərclərə girib qübbələr tikmək, ən
bahalı daĢ və sənətkarları gətirib binalar tikmək israfdan, əbəs
və lazımsızlıqdan baĢqa bir Ģey deyil. Məzarlarda israf və
reklam da caiz deyil. Həmçinin, məzarlara ayələr və hədislər

Müstədrək ələs-səhiheyn, c. II, Beyrut, Darul-mərifə, tarixsiz, səh. 112; Ġbn
Qüdamə əl-Müğni, c. III.
235
Səhihi-Buxari, c. IV, Darül-fikir, 1401/1981, səh. 275, ziyarətül-qubur
fəsli
236
Əllamə Mirzə Huseyn Nuri ət-Təbərsi, Müstədrəkul-Vəsail və
Müstənbitul-məsail, c. I, Beyrut, Müəssisətu Ali-beyt (ə), I nəĢri, 1408/1987,
səh. 129; Carullah ZəməxĢəri, Rəbiül-əbrar, 81-ci fəsil

91

yazıb Ģeirlər nəqĢ etmək də faydasızdır. Bunların mərhuma heç
bir mənfəəti də yoxdur.
Qəbirlərin üstündə tikili tikməyin də Ġslam Ģəriətində heç
bir qəbahəti yoxdur. Əgər hədisi-Ģəriflər dəqiq Ģəkildə araĢdırılsa, bizim bu qənaətə gəlməyimizin mütləq bir Ģəri əsasının
olduğu üzə çıxacaqdır. Belə ki, Qurani-kərimin ayələrindən də
bəlli olur ki, müqəddəs insanların qəbirləri üzərində məqbərə
inĢa etmək qədim dinlərdə və xalqlarda da olmuĢ və Allahın
iradəsinə heç bir zidd olmayan əməl hesab edilmiĢdir. Allah
“Kəhf” surəsində mövzu ilə əlaqəli bir ayədə buyurur: “...Onların (əshabi-kəhfin) haqqındakı mübahisədə qalib gələnlər
(möminlər) isə: “Onların (məzarı) üstündə (Allaha ibadət etmək məqsədilə) bir məscid tikəcəyik!” – dedilər”.237 Ayədən
də göründüyü kimi, qəbir üstündə məscid tikmək möminlər tərəfindən irəli sürülmüĢ və bunun da müqabilində Allah onları bu
iĢdən çəkindirməmiĢdir. Deməli, qəbirlər üzərində tikili tikmək
Ģirk olsaydı, Allah bu əməli mütləq Ģəkildə qadağan edərdi.
“Səhihi-Buxari” əsərinin ən məĢhur Ģərhçilərindən olan Ġbn Həcər əl-Əsqəlani (1372-1449) yazırdı: “Kitab əhli kimi qəbirlərlə
rəftar qadağan olunub. Bundan baĢqa halda bu iĢ qadağan
olunmayıb”.238
Bura qədər incələdiyimiz hədislər onu göstərir ki, peyğəmbərlərin, Ġmamların və saleh möminlərin qəbirlərini gecə, gündüz, səfərdə və ya vətəndə ziyarət etmək bəyənilir və bunun Ġslam Ģəriətində heç bir qəbahəti yoxdur. Həmçinin, bu və ya digər hədislər qəbirlərin yanında dayanmağın, oturmağın və oranı
təmizləməyin müstəhəb və savab olduğunu vurğulamaqdadır.
Bunun ən bariz misalını Ġmam Sadiqin (ə) aĢağıdakı hədisində
də görməkdəyik. Ġmam (ə) buyurur: “Müsəlmanların qəbirlərinin yanından ötən Ģəxs, onlara Qurani-kərimdən bir Ģey oxumazsa, qəbiristan əhli ona deyərlər: ey qafil! KaĢ biləydin bədənindən ətin necə töküləcək!”239 Bu hədis bir daha onu göstərir ki,
237

Kəhf, 21
Ġbn Həcər əl-Əsqəlani, Fəthul-Bari fi ġərhi Səhihil-Buxari, c. III, Beyrut,
Darul-mərifə, tarixsiz, səh. 308
239
Əllamə Hairi Ələmi, Dairətul-məarif, c. X, səh. 239
238
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insanın həyatı ölümü ilə bitmir. Onun ruhunun mütləq dünya ilə
əlaqəsi vardır.
Allah taala Əshabi-Kəhf haqqında buyurur:
ًِْخ اَٜ ٤ِ َذ ك٣ْ ٍَ ٔخ َػشَ َل
َّ  ْػ َيَٝ ََّٕح أُٞٔ ََِ ْؼ٤ُِ ْْ ِٜ ٤ْ َِ ًَ ٌَُِ َي أَ ْػؼَ ََْٗخ َػَٝ
ٌّ َّللاِ َك
َّ ُإََّٔ حَٝ ن
٠َِح َػَُٖٞ َؿَِز٣ٌِ َُّ ْْ هَخ ٍَ حِٜ ِ ْْ أَ ْػَِ ُْ رُٜ َُّخًٗخ ٍَّر٤ْ٘ ُْ رِٜ ٤ْ َِح َػُٞ٘ح ح ْرُُٞ ْْ كَوَخُٛ ََ ْٓ َ ْْ أُٜ َ٘٤ْ ََٕ رَُٞظََ٘خ َُػ٣
.ٔ ِـيًح
ْ َّٓ ِْٜ ٤ْ َِ ْْ ََُ٘ظَّ ِو ٌََّٕ َػِٛ َِ ْٓ َأ
“Camaat Əshabi-Kəhf əhvalatından xəbərdar olduqdan sonra mağaraya girib onların dəfni üçün iki fikir irəli
sürdü. Bəzisi dedi: “Onların məzarı üzərində bina tikin”.
Bu iĢdə üstün gəlmiĢ dəstə isə dedi: “Onların məzarı
üzərində Allaha ibadət etmək məqsədi ilə bir məscid tikəcəyik”.240
Quran bu iki fikri heç birinə tənqidi münasibət bəsləmədən
nəql edir. Hər halda, Allah dostlarının, kəramət sahiblərinin
qəbirlərinin qorunması bu iki nəzəriyyədən aydın olur. Hər üç
ayəyə diqqət yetirsək, görərik ki, Allah dostlarının, kəramət
sahiblərinin məzarlarını tikmək və təmir etmək heç də haram və
məkruh iĢ deyil. Əksinə, Allah niĢanələrinə bir növ ehtiram
əlamətidir.
Ənəs bin Malik deyirdi: “Əziz Peyğəmbər (s) bu ayəni
oxudu (Nur surəsi, 36-37-ci ayələr) və elə bu vaxt bir kiĢi
yerindən qalxıb dedi:
–Hansı evləri deyirsiniz? Peyğəmbər (s) buyurdu:
-Peyğəmbərlərin (ə) evlərini. Elə bu vaxt Əbu Bəkr dedi:
– Bu ev də (Əli və Fatimənin (ə) evinə iĢarə edərək) o
evlərə aiddir? Peyğəmbər (s) buyurdu:
– Bəli, bu ev o evlərin ən əhəmiyyətlisi və fəzilətlisidir”.
Məkkə Ģəhərində Ġsmayılın və anası Hacərin qəbri otaqda,
ġuĢ Ģəhərində Daniyel peyğəmbərin, Ġraq ölkəsində Hud, Saleh,
Yunis və Zul-Kifl kimi peyğəmbərlərin (ə) qəbirləri, Həmçinin,
Ġbrahimi-Xəlil və oğlu Ġshaqın qəbirləri vardır. Yəqub və Yusif
peyğəmbərin qəbirlərini həzrət Musa (ə) Misir Ģəhərindən
gətirib Beytül-müqəddəs Ģəhərində dəfn etdi.
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Hal-hazırda bu qəbirlər tikili və abadlaĢmıĢ vəziyyətdə
olaraq qalır.
Həvvanın (ə) qəbri Ciddə Ģəhərindədir. Səudilər bu Ģəhəri
əhatə etdikdən sonra bu qəbirdən heç əsər-əlamət qalmayıb.
Deyilənlərə görə, Həvvanın qəbri orada olduğu üçün bu Ģəhər
Ciddə, yəni “nənə” adlanıb. Ġslamın yeni yayıldığı zaman müsəlmanlar bu Ģəhəri fəth etdikdə həmin qəbirləri viran edib xaraba
qoymurdular.
Əgər, həqiqətən, qəbirləri təmir edib, tikmək haramdırsa,
müsəlmanlar fəth etdikləri Ġraq, Ġordaniya və s. ölkələrdə yerləĢən qəbirləri nəyə görə uçurmadılar və bu qəbirlərin yenidən
tikilməsinin nə üçün qarĢısı alınmadı? Əksinə, keçmiĢ peyğəmbərlərin qəbirləri abadlaĢdırıldı. On dörd əsrdir bu qəbirlər qorunub saxlanılır. Onlar məzarları qoruyub saxlamağı onun sahibinə ehtiram əlaməti hesab edib, bu iĢlə xeyirxah əməl sahibinə
çevrilirdilər. Ġbn Teymiyyə “əs-Siratil müstəqim” kitabında yazırdı: “Beytül-Müqəddəs fəth olunan zaman peyğəmbərlərin qəbirləri tikilmiĢ və məqbərə vəziyyətində idi. Lakin dörd yüzüncü
hicri ilinə kimi bu məqbərələrin qapıları bağlı olub”.241
Əgər, həqiqətən, məqbərə tikmək haramdırsa, nə üçün müsəlmanlar bu qəbirləri viran etmədilər? Sözsüz ki, bu iĢ haram
olsaydı, istər məqbərənin qapısı bağlı olsun, istərsə də açıq, qəbirləri dağıtmaq vacib bir əməl sayılardı. Müsəlmanlar məqbərələrin bağlı olmasına baxmayaraq, onları külünglə belə dağıdıb
viran edərdilər.
Ġslam rəhbərləri və alimlərinin gözlərinin qarĢısında belə
qəbirlərin olması və qorunub saxlanılması müqəddəs Ġslam dini
tərəfindən bu iĢin icazə verilməsinə dəlalət edir.
Peyğəmbərlərin, xüsusi ilə əziz Peyğəmbərimizin (s), onun
həyat yoldaĢlarının, övladlarının, səhabələrinin və dostlarının
yaĢadığı mənzilləri, dəfn olunduqları yerləri, ibadət etdikləri
məscidləri, tarixi abidə kimi qoruyub saxlamağın çox böyük
əhəmiyyəti vardır. Ġndi, əgər bu tarixi abidələri məhv etsək və
241

Əllamə Seyid Möhsün əl-Əmin, KəĢfül-irtiyab, Müəssisə darül-kütubilĠslamiyyə, II nəĢri, 2007, səh. 384
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bunlardan heç bir əsər-əlamət qalmasaq, Ġslam düĢmənləri üçün
dini inkar etməyə böyük dəlil tapılar.
Peyğəmbərin (s) və onun pak övladlarının tarixi abidələrini (ev, qəbirlər...) dağıtmaq, viran etmək ehtiramsızlıq olmaqla
yanaĢı, Ġslam dininə qarĢı mübarizə etmək deməkdir.242
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kitabına
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7.Ölüyə Quran oxumaq olarmı?
Alimlərimiz ölüyə Quran oxumağı caiz bilir və bunun
üçün Peyğəmbərdən (s) nəql olunmuĢ səhih hədislərə istinad
edirlər. Seyid Məhəmməd Həqqi “Sirlər Xəzinəsi” kitabında243
Tirmizinin Məqat bin Yasərdən nəql etdiyi hədisi belə rəvayət
edir: “Peyğəmbər (s) buyurub: “Yasin” surəsi Quranın qəlbidir.
Axirət yurdunu diləyərək bunu oxuyan insan mütləq bağıĢlanar.
O halda bu surəni ölüləriniz üzərində də oxuyun”.244
“Ġslami həqiqətlər” kitabında245 Əhməd Salmandan, Buxari Ġbn Ömərdən, Təbəri Əbu Hüreyrədən nəql edir ki, Peyğəmbər (s) buyurub: “Gecə sırf Allah rizası üçün “Yasin” surəsini
oxuyan kimsənin günahları bağıĢlanar. O halda bu surəni ölülərinizə də oxuyun”.246
Bunlardan əlavə xəlifə Əbu Bəkrdən və Ġbn Abbasdan rəvayət edilmiĢdir ki, Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurub: “Qəbristanlığa girib “Yasin” surəsini kim oxuyarsa, mütləq o gün üçün
o qəbirdəkilər yüngülləĢmiĢ olarlar. Oxuyana da oradakı ölülər
sayı qədər savab verilər”.247
Hədis alimlərinin topladığı hədislərdən aydın olur ki, ölüyə “Yasin” surəsini oxuyarkən həm ölünün ruhu Ģad olur, həm
də oxuyan kimsəyə savab yazılır. Bunu biz eyni zamanda aĢağıdakı hədislərdə də görürük. Belə ki, görkəmli təfsir alimi
ġəmsəddin Qürtubi (öl.1272) məĢhur təfsir əsərində Əbu Davudun (817-888) “Sünən” əsərinə (hədis № 3121) istinadən belə
nəql edir:
.ًْطخٞٓ ٠ِْ ػ٣ حٝ حهَء:ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٍهخ
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Hazinətül-esrar tərcüməsi, türk dilində, səh. 578 (Sırlar hazinesi, çev:
Celal Yıldırım, III baskı, 2005).
244
hədis № 1038
245
360-cı səhifə (türk dilində)
246
hədis № 1040
247
Ruhül-bəyan təfsiri “Dörd səhih hədis” kitabı Əbu Hüreyrədən, hədis №
1044-1066
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Peyğəmbər (s) buyurub: “Ölülərinizə “Yasin” surəsini
oxuyun”.248
ٚ٤ُِوَأ ػ٣ ض٤ٓ ٖٓ  ٓخ:ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٍ هخ:ػٖ أّ حُيٍىحء
.ٚ٤ِٕ َّللا ػَّٞ ٛ ْ اَل٣ ٍسٞٓ
Dərda rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur: “Elə
bir ölü yoxdur ki, onun üzərinə “Yasin” surəsi oxunduğu zaman
yüngülləĢməmiĢ olsun”.249
ٍسٞٓ ٖٓ ىهَ حُٔوخرَ كوَأ: ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٍ هخ:ْٗػٖ أ
. خ كٔ٘خصٜ٤ رؼيى ٖٓ كُٚ ًٕخٝ ٌٓجٞ٣ ْْٜ٘ هلق َّللا ػ٣
Ənəs rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur: “Hər
kəs qəbristanlığa girib “Yasin” surəsini oxuyarsa, Allah o günü
ölülər üçün yüngülləĢdirər və oradakıların sayı qədər ona savab
verər”.
٢ْ ك٣ ٍسٞٓ  ٖٓ هَح:ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٍ هخ:َس٣َٛ ٠ػٖ أر
.ِش٤ُِ طِي ح٢ كُٚ َ َّللا ُؿلٚؿٝ ِش حرظـخء٤ُ
Əbu Hüreyrə rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur:
“Hər kəs bir gecə Allahın razılığını qazanmaq üçün “Yasin” surəsini oxuyarsa, Allah həmin gecə o Ģəxsin günahların bağıĢlayar”.250
ٕهِذ حُوَآٝ ً إ ٌَُ ٗت هِزخ: ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٍهخ: ْٗػٖ أ
. خ هَحءس حُوَإٓ ػَ٘ َٓحصٜ روَحءطُٚ ْ ًظذ َّللا٣ ٖٓ هَأٝ ْ٣
Ənəs rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur: “Hər
bir Ģeyin qəlbi vardır, Quranın da qəlbi “Yasin” surəsidir. Hər
kəs onu oxusa, Allah onun oxunuĢuna on Quranın savabını
yazar”.251
ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٍخ هخٜ٘ َّللا ػ٠ٍٟ  ػٖ ػخث٘شَِٟٓ حُظٙحٍٝ
ْ٣ ٍسٞٓ ٠ٛٝ خ أَلُٜـلَ ُٔٔظٔؼ٣ٝ ،خٜ ط٘لغ ُوخٍثٍُٙٞٔ ٌِ ِٕ  حُوَآ٢ إّ ك:ِْٓٝ
248

ġəmsəddin Qürtubi, əl-Cami li əhkamil-Quran, c. XVII, Beyrut,
Müəssisətur-risalə, I çap, 1427/2006, “Yasin” surəsinin təfsiri, səh. 403.
Xatırladaq ki, Ġbn Hibban bu hədisi “Səhih” əsərində (hədis № 3002) də nəql
etmiĢdir.
249
Qürtubi, əl-Cami li əhkamil-Quran, c. XVII, “Yasin” surəsinin təfsiri, səh.
403
250
Həmin mənbə. Xatırladaq ki, Qürtubi bu hədisi Dariminin “Sünən” (hədis
№ 3417) və Əbu Nəimin “Hilyətül-övliya” (c. II, səh. 159) əsərlərinə
istinadən nəql etmiĢdir.
251
Həmin mənbə, c. XVII, səh. 403
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َ٤خ روٜخكزٛ ْ (طؼ:ٍٓخ حُ ُٔ ِؼ ّٔش هخٝ ٍ َّللاٍٞٓ خ٣ َ٤ٍحس حُ ُٔ ِؼ ّٔش) هٞ حُظ٢ ك٠طيػ,
ق٤ً ٍ َّللاٍٞٓ خ٣ َ٤ش) ه٤ٟحُوخٝ  حُيّحكِؼش٠طيػٝ هَس٥َ ح٣ٝخٛ أٚ٘طيكغ ػٝ خ٤ٗحُي
ُٚ خ ػيُضٖٛٓ هَأٝ ,  ًَ كخؿشُٚ ٠٠طوٝ ءٞٓ ًَ خٜخكزٛ ٖ (طيكغ ػ:ًٍُي هخ
خٜٖٓ ًظزٝ,َ َّللا٤ ٓز٢خ كٜيم رٜ٘خٍ ط٣ ًؤُق ىُٚ خ ًخٗضٜٖٓ ٓٔؼٝ ،ٖ كـش٣َ٘ػ
أُق ٍأكشٝ أُق ٍكٔشٝ ٖ٤و٣ أُقٝ ٍٞٗ أُقٝ حءٝ أُق ىٚكٞخ أىهِض ؿَٜٗرٝ
َِٟٓحُظٝ ،غ ػخث٘ش٣ ٖٓ كي٢ حُؼؼِزًًَٙ َؿٝ  ًَ ىحءِٚ٘ٗع ػٝ ٟيٛ أُقٝ
.ً ٓٔ٘يحٚ٘ َّللا ػ٠ٍٟ ن٣يُٜ رٌَ ح٠غ أر٣ٍ) ػٖ كيٞٛحىٍ حْلٞٗ( ٢ْ ك٤ٌحُل
Tirmizi ummulmöminin AiĢədən rəvayət edir: “Quranda
bir surə vardır ki, onun oxunması Ģəfaət edər, onu eĢidənləri
bağıĢladar. O surənin adı “Yasin”dir. O Tövratda “əl-Muimmə”
adlandırılmıĢdır. Deyildi: Ey Allahın Rəsulu, “əl-Muimmə”
nədir? Həzrət buyurdu: Sahibini dünya və axirət xeyirinə çatdıran, axirətin qorxusundan amanda saxlayan, müdafiə edib hacətləri ödəyən. Deyildi: Ey Allahın Rəsulu, bu necə olur? Peyğəmbər (s) buyurdu: O sahibini hər bir günahdan qoruyar və onun
hər bir ehtiyacını ödəyər. Hər kəs “Yasin”i oxusa, onun iyirmi
ehtiyacı ödənər. Hər kəs ona qulaq assa, sanki min dinarı Allah
yolunda sədəqə vermiĢdir. Hər kəs onu yazıb sonra (su qabına
qoyub) suyunu içsə, onun bətninə min dərman, min nur, min
yəqin, min rəhmət, min mərhəmət və min hidayət daxil olar”.252
Qürtubi bu hədisin Sələbi tərəfindən ummulmöminin
AiĢədən, Hakim isə “Nəvadiri-üsul” əsərində xəlifə Əbu Bəkrdən müsnəd (sənədli) olaraq nəql etdiyini yazırdı.
ٖ هخٍ كيػ٘خ ٓلٔي ر٠ٍِ) ػٖ ػزي حْلػٞٛحىٍ حْلٞٗ( ٢ْ ك٤ٌ حُلَِٟٓحُظٝ
 هِزش٢ؿي كٝ ٖٓ :ٍ ؿؼلَ هخ٠حٕ ػٖ أرَٝٓ ِٖض ػٖ ػَٔ رٖ ػخرض ػٖ رُٜح
 هخٍ كيػ٘خ، ٍكٔش َّللا٠ أر٢٘ كيػ،َٚ٘ر٣ ْ ؿخّ رِػلَحٕ ػ٢ْ) ك٣( ٌظذ٤ِس كٝهٔخ
٠ِ ػٖ ٓلٔي حرٖ ػ، ػٖ حُٔؼظَٔ رٖ أَٗف،ي٤ُُٞش رٖ ح٤ ػٖ رو،َٗذَّٞ رٖ َكٛأ
َ٠كٝ ٕ َّللاَٝ ٖٓ ًَ ٗت ى٠حُوَإٓ أك: ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٍ هخ:ٍهخ
ُْ ٖٓٝ هّ ََ َّللاٝ هّ ََ حُوَإٓ كويٝ ٖٔ كٚ هِو٠َِ َّللا ػ٠ ٓخثَ حٌُلّ ًل٠ِحُوَإٓ ػ
ٕ حُوَآُٙيٝ ٠ِحُي ػُٞكَٓش حُوَإٓ ػ٘ي َّللا ًلَٓش حٝ هَّ َّللاٞ٣ ُْ ٕهَّ حُوَآٞ٣
ٖٔيّم) كٜٓ ٍْ ٓـخىٜ ه١ٓخ كَ أ:َ٤يّم (هخٍ رٖ حْلػٜٓ َُ ٓخ ِكٝ ٗخكغ ٓ٘لّغ
 حُـ٘ش٠ٌُ اٙ هخىٚٓ أٓخِٖٚٓ ؿؼٝ .يّمٛ
َ
ٌ ٕ حُوَآٖٚٓ َٓ َلَ رٝ  حُوَإٓ ٗل ّغُٚ ٗلَغ
252

Həmin mənbə. Xatırladaq ki, Qürtubi bu hədisi Tirmizinin “Sünən” (hədis
№ 2887), Hakim ət-Tirmizinin isə “Nəvadirül-üsul” (səh. 325) əsərinə
istinadən nəql etmiĢdir. Bundan baĢqa Beyhəqi bu hədisi “əĢ-ġüəb” (hədis №
2465) əsərində də nəql edib.
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ُٕٕٞٔ رَكٔش َّللا حُِٔزٞكْٞ حُٔللٛ ٕكِٔش حُوَآٝ ٍ حُ٘خ٠ُ اٚ ٓخهٚ هِلِٖٚٓ ؿؼٝ
ٍٞو٣  َّللاْٟ كوي ػخىٖٛٓ ػخىحٝ  َّللا٠ُحٝ ْ كويٛحَلٝ ٖٓ ٕ ًلّ َّللاٍِّٞٔ َّللا حُٔؼٞٗ
٠ُلززٌْ ا٣ٝ ًِىًْ كزخ٣ َٚ ًظخر٤هٞح َُرٌْ رظٞز٤خ كِٔش حُوَإٓ حٓظـ٣ :٠َُّللا طؼخ
هَس٥ حِٟٞ حُوَإٓ[ ر٠ُيكغ ػٖ طخ٣ٝ ]خ٤ٗ حُيِٟٞيكغ ػٖ ٓٔظٔغ حُوَإٓ ر٣ ٙػزخى
٢إ كٝ ّٞ حُظ ُّو٠َُ ٓٔخ طلض حُؼَٕ ا٠ أكُٚ ٕش ٖٓ ًظخد َّللا ًخ٣ٖٓ حٓظٔغ آٝ
خٜخكزُٜ خٓش ط٘لغ٤ّ حُوٞ٣ ق٣َُ٘خ حٜخكزٛ ٠َُيػ٣ٝ ِس٣ِ حُؼ٠ٍَس طُيػُٞٔ ًظخد َّللا
. ْ٣ ٍسٞٓ ٠ٛٝ َ٠ٓٝ ٚؼ٤ أًؼَ ٖٓ ٍر٢ك
Hakim ət-Tirmizi (öl.933) “Nəvadirül-üsul” əsərində 253
Əbdüləladan nəql edir: “Məhəmməd bin Səlt Ömər bin Sabitdən, o Mərvandan, o da Əbu Cəfərdən bizə belə nəql etdi: “Hər
kəsin qəlbi sərtləĢmiĢsə, “Yasin”i yazıb zəfəranla bir ĢüĢənin
içinə qoysun, sonra da ondan içsin. Mənə atam Əsrəm bin HövĢəbdən, o Bəqiyyə bin Vəliddən, o Mötəmir bin ƏĢrəfdən, o
Məhəmməd bin Əlidən, o da Peyğəmbərdən belə nəql etdi: “Quran Allahdan baĢqa hər bir Ģeydən daha üstündür. Quranın digər
kəlamlara nisbəti Allahın məxluqata olan nisbəti kimidir. Hər
kəs Qurana hörmət qoysa, Allaha hörmət qoymuĢdur. Hər kəs
Qurana hörmət qoymasa, Allaha hörmət qoymamıĢdır. Quranın
Allah yanındakı hörməti övladın ata yanındakı hörməti kimidir.
Quran Ģəfaət edəndir və Ģəfaəti mütləq qəbul olunar. Hər kəsə
Quran Ģəfaət etsə, ona Ģəfaət olunmuĢdur. Hər kəs onu önünə
keçirə, Quran onu Cənnətə götürər, hər kəs onu arxaya atsa,
Quran onu Cəhənnəmə aparar. Quranı daĢıyanlar (hafizlər) Allahın rəhmətinə bürünmüĢlər, onun nurundan geyinmiĢlər.. Allahın Kitabında bir surə vardır ki, o insanı izzətə doğru çağırır,
Qiyamət günü sahibinə Ģərafət və Ģəfaət gətirir. O “Yasin”dir”.
“Yasin” oxumaq haqda “əl-Küveytiyyə” adı ilə məĢhur
olan ensiklopediyada bu məsələ haqqında elm əhlinin ümumi
görüĢlərinə nəzər salaq:

253

Məhəmməd bin Əli bin Hüseyn əl-Həkim ət-Tirmizi, Nəvadirül-üsul fi
əhadisir-Rəsul (s), Beyrut çapı, Darül-cil. Qeyd edək ki, “Yasin” surəsi ilə
əlaqədar hədislərin bir hissəsi Qürtubinin “əl-Cami li əhkamil-Quran” adlı
təfsir əsərindən (c. XVII, Beyrut, Müəssisətur-risalə, I çap, 1427/2006, səh.
403-406) “Yasin” surəsinin təfsiri ilə əlaqəli nəql etdiyi hədislərdən əldə
etmiĢik.
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ٖ ػٙ ٓٔ٘ي٢ أكٔ ُي كٍٟٝ  ُٔخ،َ٠
َ ْ) ػ٘ي حُٔلظ٣( ٍ ِسٞٓ ُُ٘يد هَحءس٣
ِّ
.خٜ رٚ٘ص هلق ػُْٞٔ) ػ٘ي ح٣( ْ اًح هَُثض:ُٕٞٞو٣ َوش٤٘
ْ َٔ ُ "ًخٗضْ ح:ٍ هخ، َٕحَٞلٛ
٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٍ هخ: هخَل،ٍٍّ ً ٢أرٝ  حُي ٍَّْىحء٢ أر٠ُّ اٝخكذ ٓٔ٘ ِي حُلَىٛ
َٙأٓ٘يٝ
ُ
: َٕ هخٍ حرُٖ ِكزَّخ.ٚ٤ِٕ َّللاُ ػَّٞ ٛ ْ اَل٣ ٙص كظُوَأ ػ٘يُٞٔ ٣ ض
ٍ ٤ٓ ِٖٓ  ٓخ:ِْٓٝ ٚ٤َِّللا ػ
.حُل٘خرِشٝ ش٤ هخٍ حُ٘خكؼٚرٝ .ٚ٤ُِوَأ ػ٣ َض٤ُٔ َل إٔ ح،َّش٤َِ٘ٔ ُ حَٚ ْط٠
َ  ٖٓ كٚأٍح َى ر
َ
ض٤ُٕٔ ػ٘ي حٝوَ ُء٣
َّ ُهخٍ حٝ .ُحىصْ حُل٘خرِش هَحءس حُلخطلشٝ
َ ٍُ خٜٗ "ًخٕ حْل:٢ِ٘ ْؼز
“.ٍس حُزوَسٞٔر
َ
:ش٤ٌُهخُضْ حُٔخٝ .ٍس حُ ََّػْيٞٓ ض٤َُٔوَأ ػ٘ي ح٣ ٕ ًخٚٗ ٍي أ٣ُ ِٖ ػٖ ؿخر َِ رٝ
َِ َٔ ْ ِٖٓ َػ٤ُ ٍٚٗ؛ ْلٞ حُوز٠ِػٝ ٙرؼيٝ صُٞٔ ٍء ِٖٓ حُوَإٓ ػ٘ي ح٢ٗ ُ هَحءسٌَُٙ٣
.حُِٔق
“Ölüm ayağında olan kimsənin yanında “Yasin” surəsini
oxumaq təĢviq edilən bir əməldir. Bunun dəlili isə Əhməd bin
Hənbəlin “əl-Müsnəd” adlı əsərində Səfvandan rəvayət etdiyi
hədisdir. Orda belə deyilir: “...(tabeundan olan) ġeyxlər belə deyərdilər: Ölüm ayağında “Yasin” oxunarsa, bu səbəblə can
çəkiĢməsi yüngülləĢdirilər”. “Müsnədül-Firdovs” sahibi (ədDeyləmi) bunu Əbu Dərda və Əbuzərə isnad etmiĢdir. Yəni, o
ikisi belə rəvayət etmiĢdir: “Peyğəmbər (s) buyurdu: Elə bir
kimsə yoxdur ki, ölüm ayağındaykən onun yanında “Yasin”
oxunsun və Allah onun halını yüngülləĢdirməsin”. Ġbn Hibban
(ölülərinizə “Yasin” oxuyun hədisi haqda) belə demiĢdir: “Bununla ölüyə oxunmasını deyil, ölüm ayağında olana oxunmasını
nəzərdə tutmuĢdur”. ġafei və Hənbəli məzhəbinin də görüĢü
belədir. Hənbəlilər buna “Fatihə” surəsini də əlavə etmiĢlər.
Ġmam əĢ-ġəbi dedi: “Ənsar ölünün yanında “Bəqərə” surəsini
oxuyardı”. Cabir bin Zeyddən isə onun ölünün yanında “Rəd”
surəsini oxuduğu rəvayət edilmiĢdir. Malikilər isə belə dedilər:
“Ölüm ayağında və bundan sonra qəbirlərin baĢında Qurandan
bir Ģey oxumaq məkruhdur. Çünki bu sələfin əməli deyil”.254
٠ُحُل٘خرِش اٝ ش٤حُ٘خكؼٝ ش٤َذ حُل٘لًٛ :َحُوزٝ َ٠
َ  حُٔلظ٠ِهَحءس حُوَإٓ ػ
ْ٣ حٝ حه ََء:ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ٍ حُ٘زٞ ُو،َ٠
َ ْ ػ٘ي حُٔلظ٣ ٍ ِسٞٓ َٗيْد هَحء ِس
ٕد هَحء ِس حُوَآ
حٓظلزخ
٠ُا
حَٞز
ٛ
ً
ًٔخ
.
صُٞٔح
 ٓويَٙ٠
ُِّٓخص
َ  ٖٓ ك١ أ،ًْطخٞٓ
ِ
ْ ٠ِػ
َّ
َ ٖٓ :ػًخْٞ َٓك
َىه
َ َحُٔوخر
َ
ُْ هلق َّللا٣ ٍَسٞٓ كوَأ
ٍ ٗ ػٖ أ١ٍٝ  ُٔخ،َ حُوز٠ِػ
254

əl-Məvsuatul-fiqhiyyətül-Küveytiyyə, c. II, Küveyt, 1404-1427 h/q, səh.
79-80
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 اًح٠ٛ
ِٖ ق ػٖ حرٛ
ُٔخٝ ، ٌخ كٔ٘خصٜ٤ ر َؼ َي ِى ٖٓ ىُكٖ كُٚ ًٕخٝ ْٜ٘ػ
َّ
َ ٝأ
َ
ْ ٚٗػَٔ أ
ٕش هَحء ِس حُوَآٛ ًَح٠ُش ا٤ٌَُذ حُٔخًٛٝ .خٜهخطٔظٝ  رلخطلش حُزوَسُٙوَأ ػ٘ي٣ ٕىُكٖ أ
.َ حُوز٠ِػٝ َ٠حُٔلظ
ػ٘ي
َ
“Ölüm ayağında olan kimsəyə və qəbir üzərində Quran
oxunmasına gəldikdə, Hənəfilər, ġafeilər və Hənbəlilər ölüm
ayağında olan kimsənin yanında “Yasin” surəsinin oxunmasının
təĢviq edilən əməl olduğu görüĢündədirlər. Dəlilləri isə Peyğəmbərin (s) bu hədisidir: “Ölülərinizə “Yasin” oxuyun”. 255 Yəni,
ölüm ayağında. Eyni zamanda onlar (Hənəfilər, ġafeilər və Hənbəlilər) qəbir üstündə Quran oxunmasının müstəhəb (bəyənilən)
əməl olduğu görüĢündədirlər. Dəlilləri isə Ənəsdən mərfuən
(Peyğəmbərə isnadla) rəvayət edilən bu hədisdir: “Kim məzarlığa daxil olub və orada “Yasin” surəsini oxuyarsa, Allah onların
əzabını yüngülləĢdirər və oxuyan adama da orada dəfn edilənlərin sayı qədər savab var”. Digər bir dəlilləri Ġbn Ömərdən səhih
olaraq rəvayət edilmiĢ hədisdir. Belə ki, o öldüyü zaman
yanında “Bəqərə” surəsinin əvvəlinin və son qisminin oxunmasını vəsiyyət etmiĢdir. Malikilər isə həm ölüm ayağındakı kimsə
yanında, həm də qəbir baĢında Quran oxunmasının məkruh
olduğu görüĢündədirlər.256
Səhabədən Ləclac (öl.738) oğluna vəsiyyət edərkən belə
demiĢdir:
“Oğulcuğum! Mən öldüyüm zaman məni məzara basdır.
Məni məzarıma qoyduğun zaman belə söylə: Bismillahi və milləti Rəsulillah. Sonra da üzərimə torpaq ataraq onu düzlə. Daha
sonra isə baĢımda “Bəqərə” surəsinin baĢ tərəfini və son qismini
oxu. Çünki mən Peyğəmbərin (s) belə dediyini eĢitdim”.257
Əhməd bin Hənbəlin belə dediyi nəql edilmiĢdir:

255

Sünəni-Əbu Davud, Sünəni-Ġbn Macə, Sünəni-Nəsai, Müsnədi-Əhməd.
Bu hədisi Ġbn Hibban da nəql etmiĢdir.
256
əl-Məvsuatül-fiqhiyyətül-Küveytiyyə, c. 33, Küveyt, 1404-1427 h/q, səh.
59-60
257
Təbərani, Möcəmül-kəbir, c. XIX, səh. 220, 221, hədis № 491; Ġbn Əsakir,
Tarixi-DiməĢq, c. 50, səh. 292; Sünəni-Beyhəqi, c. IV, səh. 56
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“Qəbirisitanlığa girdiyiniz zaman “Ayətəl-kürsi” və üç dəfə “Ġxlas” surəsini oxuyaraq belə dua edin: Ey Rəbbim! Onun
əcrini bu qəbir əhlinə çatdır”.258
BaĢqa bir rəvayətdə isə “Fatihə” surəsini, “Müavizəteyn”
və “Ġxlas” surələrini oxuyun. Sonra da bunu qəbir əhlinə bağıĢlayın. Çünki o ölülərə çatar”, – deyə buyurmuĢdur.259
Hənəfilər qəbirdə istər qəbristanlıqda olsun, istərsə də
baĢqa məkanlarda olsun, ölülərə Quran oxumağın caiz olduğunu
və oxunan Quranın savabının bağıĢlanmasının ölüyə çatacağını
söyləmiĢlər.260
Hənəfi fiqh kitablarının az qala hamısında mövzu ilə bağlı
bu mətn keçməkdədir: “Ġnsan namaz, oruc, zəkat, həcc və Quran
oxumaq kimi bir əməli edib savabını baĢqasına bağıĢlasa, bunu
hansı niyyətlə edirsə etsin, bu edilən hədiyyə yerinə çatar və
hədiyyə edilən kimsə bundan faydalanar. Ölü və ya diri olması
da fərq etməz”.261
Dəlil olaraq isə Peyğəmbərin (s) ümməti adına qurban
kəsməsini, ölülərə “Yasin” oxuna biləcəyini göstərən, ölü adına
həcc və sədəqənin faydalı olacağını bildirən və qəbristanlıqlarda
“Yasin” ilə “Ġxlas”ın oxuna biləcəyini göstərən hədisləri əsas
götürmüĢlər.262

258

Ġbn Qüdamə, əl-Müğni, c. II, Beyrut, Darul-kitabil-ərəbi, Darül-fikir, (ərRiyad, Darul-aləmil-kütub), 1405 h/q, səh. 424; Qürtubi, ət-Təzkirə, c. I, səh.
96. Heysəmi (öl.1405) hədisin isnadındakı ravilərin hamısının siqə (etibarlı)
olduğuna hökm etmiĢdir. Hədisin sənədində yalnız Əbdürrəhman bin Əta
üzərində tərəddüd edilmiĢ, amma Ġbn Hibban bu Ģəxsin etibarlı olduğunu
demiĢdir. Tirmizinin də hədis nəql etdiyi bu ravi haqqında Ġbn Həcər məqbul
demiĢ, amma Ġbn Əbi Hatim və Zəhəbi kimi alimlər isə tərcümeyi-halını
verməklə kifayətlənmiĢ, hər hansı bir hökm verməmiĢlər. Hədisin sənədində
baĢqa bir problem qeyd edilməmiĢdir. Bu halda bu isnad həsən
dərəcəsindədir. Yəhya bin Məin (öl.847) də bu hədisi dəlil olaraq qəbul
etmiĢdir.
259
Qürtubi, ət-Təzkirə, c. I, səh. 96
260
Ġbn Nüceym, əl-Bəhrür-raiq, c. III, səh. 63; Meydani, əl-Lübab, c. I, səh.
138; Ġbn Abidin, Rəddül-muxtar, c. I, səh. 844
261
Əllamə əl-Eyni, əl-Binaya, c. III, səh. 844-845
262
Həmin mənbə, c. III, səh. 844, 845
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Əllamə Eynidən (öl.1451) Ġbn Abidinə (öl.1836) qədər az
qala bütün Hənəfi fəqihləri bura daxildir.
Bu ifadələr də Hənəfi alimlərinə aiddir: “Əhli-sünnə və
camaata görə bir insan namaz, oruc, Quran oxumaq, zikr, həcc
kimi iĢlədiyi gözəl əməllərinin savabını baĢqasına hədiyyə edə
bilər”.263
Qədim və müasir Hənəfi alimləri də eyni Ģeyi söyləmiĢlər.
Hənəfi alimləri əhli-sünnənin də insanın namaz, oruc, sədəqə,
həcc, Quran oxuma kimi saleh əməlləri etdikdən sonra bunların
savabının ölülərə bağıĢlamasının ölüyə çatacağı və onun istifadə
edəcəyi Ģəklindəki Hənəfi fikirində olduğunu irəli sürmüĢlər.264
Hənbəlilər də Hənəfilər kimi ölülərə Quran oxunmasını
caiz görmüĢlər. 265 Əhməd bin Hənbəl qəbristanlıqlarda Quran
oxunmasının bidət olduğunu söyləmiĢ, daha sonra isə bu
fitvasından dönmüĢdür.266 Həmin hadisə belə olmuĢdur:
Əhməd bin Hənbəl, Məhəmməd bin Qüdamə əl-Cövhəri
ilə birlikdə bir cənazəyə qatılmıĢ və tam qəbiristanlıqdan ayrılacaqları əsnada kor bir adam qəbrin baĢında Quran oxumağa baĢlayınca Ġbn Hənbəl: “Ey filankəs! Qəbristanlıqda Quran oxumaq
bidətdir” deyərək qiraətə mane olmuĢdur.
Bunu görən Məhəmməd bin Qüdamə Əhməd bin Hənbəldən, MübəĢĢir bin Ġsmayıl əl-Hələbi haqqındakı görüĢünü və
ondan hədis rəvayət edib etmədiyini soruĢmuĢ, o da adı çəkilən
Ģəxsin siqə (etibarlı) olduğunu və özünün də ondan rəvayət
etdiyini ifadə etmiĢdir.
Bunun üzərinə Məhəmməd səhabə Ləclacın nəql etdiyi
hədisin MübəĢĢir bin Ġsmayılın ona rəvayət etdiyini söyləmiĢdir.

263

Fəthül-qədir, c. VI, səh. 132; əl-Bəhrür-raiq, c. VII, səh. 379; Rəddülmuxtar, c. II, səh. 263
264
Ġbn Nüceym, əl-Bəhrür-raiq, c. III, səh. 63,64; Ġbn Abidin, Rəddül-muxtar,
c. I, səh. 844
265
http://islamkalesi.wordpress.com/2012/06/20/
266
Ġbn Qüdamə əl-Məqdisi, əl-Müğni, c. II, səh. 424
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Bunu eĢidən Əhməd bin Hənbəl qəbristanlıqda Quran oxumağın bidət olduğunu söylədiyi adamın çağırılmasını və qiraətinə davam etməsini istəmiĢdir.267
Hənbəli məzhəbinin qabaqcıl fəqihlərindən olan Ġbn Qüdamə əl-Cövhəri (öl.1223), Ġbn Qüdamə əl-Məqdisi (öl.1223) və
Ġbn Teymiyyə (öl.1327) Əhməd bin Hənbəlin bu görüĢünün daha məĢhur olduğunu söyləyərək öz fitvalarında onu seçmiĢlər.268
Bu mövzuda Hənbəlilər də Hənəfilər kimi “nə növ ibadət
olursa olsun, insan etdiyi ibadətin savabını ölülərə bağıĢlasa,
Allahın icazəsiylə ölü bundan faydalanar” 269 , - deyə
buyurmuĢlar.
Heç Ģübhəsiz ki, Ġmamiyyə məzhəbi də bu görüĢdədir.
Mövzu ilə əlaqəli digər hədislər və onların təhlili
Qəbir əhlinə Quran oxumağın əleyhinə olanlar belə deyirlər: “Həyatı boyunca dəfələrlə qəbirləri ziyarət edən Peyğəmbər
(s) Quran oxumamıĢdır və ümmətinə də belə bir əməli tövsiyə
etməmiĢdir. Peyğəmbərdən (s) oxunacağına dair bir xəbər bizə
çatmamıĢdır”. Hətta onlar: “Quran ölülər üçün deyil, dirilər
üçün enmiĢdir!”270 deyirlər.
Bu açıqca bir səhv və naqis görüĢdür. Çünki Peyğəmbərdən (s) qəbristanlıqlarda Quran oxumağımızı tövsiyə edən səhih
hədislər var. Bunu inkar edənlərin və “qəbristanlıqda Quran
oxunmaz” deyənlərin əllərində “Quran oxumayın!” deyə ayə,
səhih və ya zəif bir hədis belə olmadığı halda belə söyləmələrini
baĢa düĢmək çox çətindir.
Böyük alimlərindən biri olan Cəlaləddin Süyuti (14451505) özünün məĢhur “Qəbir aləmi” əsərində ölülərə Quran
267

Ġbn Qüdamə əl-Məqdisi, əl-Müğni, c. II, səh. 424 və c. III, ər-Riyad,
Darul-elmil-kütub, (I çap, 1406/1986, II çap, 1412/1992, III çap, 1417/1997)
səh. 519-520
268
Ġbn Qüdamə əl-Məqdisi, əl-Müğni, c. II. səh. 424, c. III, səh. 517-519; Ġbn
Qüdamə, ġərhül-kəbir, c. II, səh. 424; Ġbn Teymiyyə, Məcmuul-fətava, c.
XXIV, səh. 366, 367
269
Ġbn Qüdamə əl-Məqdisi, əl-Müğni, c. II, səh. 424-425
270
Yasin, 70

104

oxumağın mümkünlüyü haqqında geniĢ bəhs etmiĢ və bu mövzuda olan hədislərin səhih olması ilə yanaĢı, ümmətin alimlərinin də bu iĢdə icma etdiyini vurğulamıĢdır. Süyutinin adı çəkilən əsərində mövzu ilə əlaqəli hissəni oxucuların diqqətinə çatdırırıq:
“Dua, sədəqə, oruc, həcc, kölə azad etməyin savablarının
ölüyə çatması səhih hədislərlə sabit olmuĢdur. Bunların savabları onlara çatdığına görə, Quran oxumağın da savabı ölüyə
çatır”.
Bundan baĢqa qeyd edəcəyimiz hədislər nə qədər zəifdirlərsə də, bütünlükdə onu göstərir ki, bu məsələnin əsli vardır.
Həm də müsəlmanlar heç bir tərəddüd etmədən hər dövrdə toplanıb ölülərinə Quran oxumuĢlar. Bunların etdikləri bu hərəkətləri bir icmadır.
Hafiz ġəmsəddin bin Əbdülvahid əl-Məqdisi əl-Hənbəli
bu mövzuda yazdığı bir risaləsində bütün bu fikirləri qeyd
etmiĢdir.
Qürtubi deyir: “ġeyxülislam Ġzzəddin bin Əbdüssalam fitva verirmiĢ ki, oxunan Quranın savabı ölüyə çatmaz. O, öldüyü
zaman bir dostu onu yuxuda görmüĢ və ona: “Sən oxunan və
hədiyyə edilən Quranın savabı ölüyə getməz” deyirdin, qəbirə
girdikdən sonra necə gördün? demiĢdir. ġeyx: “Mən dünyada
ikən elə deyərdim. Ġndi o fikirdən imtina etdim. Çünki Allanın
ikramını və oxunan Quranın ölüyə çatdığını gördüm”.
Bütün alimlərin qəbir üzərində Quran oxumağın qanuni
olduğunu söyləmiĢlər. Ləzafər deyir ki: “Mən ġafeidən qəbir
üzərində Quran oxumağın hökmünü soruĢdum. O, “Onda heç bir
qorxu yoxdur” dedi”.
Nəvəvi (öl.1277) də “Mühəzzəb”in Ģərhində demiĢdir:
“Qəbir ziyarətçisinə oxuya bildiyi miqdarda Quran oxumaq və
arxasınca da ölülərə dua etmək müstəhəbdir. ġafei bunu qəti
olaraq söyləmiĢdir və ġafei məzhəbli bütün yoldaĢlarımız bu
məsələdə ittifaq etmiĢlər”.
Həmçinin, Nəvəvi bunun ardınca: “Əgər qəbir üzərində
Quranı xətm etsələr, daha üstün olar” demiĢdir.
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Əhməd bin Hənbəl isə əvvəllər bu məsələni inkar edərmiĢ.
Çünki bu mövzuda ona heç bir hədis çatmamıĢdı. Sonra “Dəfndə deyilən Ģeylər” babında keçən Ġbn Ömər və Əla bin əlHəllalın mərfu hədisləri ona çatdıqda, köhnə fikrindən imtina
etmiĢdir.
Həllalın “əl-Cami” kitabında ġəbidən rəvayət etdiyinə
görə demiĢdir: “Ənsardan biri öldükdə, Ənsar onun qəbri üstünə
gedib ona Quran oxudardı”.
Əbu Məhəmməd əs-Səmərqəndi “Ġxlas” surəsinin
fəzilətləri haqqında həzrət Əlidən (ə) mərfuən rəvayət etdiyinə
görə belə demiĢdir:
“Kim qəbirisitanlığa girib on bir dəfə “Ġxlas” surəsini oxusa və savabını ölülərə hədiyyə etsə, ölülərin sayı qədər ona
savablar yazılar”.
Əbülqasim Səd bin Əli əz-Zəncani “Fəvaid” əsərində Əbu
Rədən rəvayət etdiyinə görə, Peyğəmbər (s) belə buyurmuĢdur:
“Kim qəbirisitanlığa girdiyi zaman “Fatihə”, “Ġxlas” və
“Əlhakümüt-təkasür” surələrini oxusa və “Ey Rəbbim, sənin
kəlamından oxuduğum miqdarın savabını bu qəbirisitanlıqda
yatan mömin və möminələrə hədiyyə etdim” desə, oradakı bütün
ölülər Allah yanında ona Ģəfaətçi olarlar”.
Qazi Əbu Bəkr bin Əbdülbaqi əl-Ənsari “MəĢixat”ında
Sələmə bin Übeyddən rəvayət etdiyinə görə, Həmmad əl-Məkki
belə demiĢdir: “Bir gecə Məkkə qəbrisitanlığına çıxdım, baĢımı
bir qəbirin üstünə qoyub yatdım. Yuxumda məqbərdəki ölüləri
həlqə-həlqə gördüm. Mən:
-Qiyamət qopdu? dedim. Onlar:
-Xeyr, lakin bir qardaĢımız “Ġxlas” surəsini oxudu, savabını bizə hədiyyə etdi. Ġndi biz bir ildir onun savabını
paylaĢırıq”.
əl-Həllalın dostu Əbdüləziz sənədiylə Ənəsdən rəvayət
edir ki, Peyğəmbər (s) belə buyurdu:
“Kim qəbirisitanlığa girsə və “Yasin” surəsini oxusa,
Allah oradaki yatanların yükünü yüngülləĢdirər və o ölülərin
sayı qədər ona savablar yazılar”.
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Qürtubi (öl.1273) deyir: “Ölülərinizə “Yasin” surəsini
oxuyun” hədisi iki mənada ola bilər:
1- Səkərata girənlərə (yəni ölüm üzərində olanlara);
2- Qəbirdə yatan ölülərə.
Mən isə deyirəm: “Kitabımın baĢında qeyd etdiyim kimi,
Peyğəmbər (s) və əksər alimlər birinci fikirdədirlər. Ġbn Əbdülvahid əl-Müqəddəsi isə ikinci fikri müdafiə etmiĢdir. ġafei məzhəbinin qədim alimlərindən olan Mühibb ət-Təbəri (1218-1295)
hədisi ümumi mənada götürərək hər iki görüĢün də qəsd
edildiyini söyləmiĢdir.
Qəzalinin (öl.1111) “Ehya”sında Əbdülhəqqin “əl-Əqibə”sində Əhməd bin Hənbəldən nəql edildiyinə görə, belə demiĢdir:
“Qəbrisitanlığa girdiyiniz zaman “Fatihə”, “Müavizəteyn”
və “Ġxlas” surələrini oxuyun, savabını ölülərə hədiyyə edin.
Çünki oxumağın savabı onlara çatar”.
Qürtubi demiĢdir: “Oxuyan üçün qiraətin savabı, ölü üçün
də dinləməyin savabı vardır. Bunun üçün rəhmət ona da çatar.
Allah belə buyurur: “Quran oxunduğu zaman dinləyin və
səsinizi kəsin, ümid edilir ki, rəhm olunasınız”.
Allahın kərəm və rəhmətindən uzaq deyil ki, qiraətin və
dinləməyin də savabını ona qovuĢdursun və ya o eĢitmədən ona
oxunan və hədiyyə edilən qiraətin savabını ona çatdırsın. Sədəqə
və duanın savabı ona qovuĢduğu kimi...
Hənəfi Qadihanın “Fətava”sında belə yazılmıĢdır: “Kim
qəbirlərin yanında Quran oxusa, əgər Quran səsiylə onlarla ünsiyyət qurmaq istəyirsə, oxuya bilər. Əgər o niyyətlə oxumasa,
istədiyi hər yerdə oxuya bilər. Çünki Allah hər yerdə eĢidəndir”.271
Qürtubi yazırdı: “Əksər alimlərim qəbir yanında oxunan
Quranla ölünün faydalandığına xurma budağı hədisini dəlil
gətirmiĢlər. Peyğəmbər (s) bir xurma budağını ikiyə böldü bir
qəbrin üstünə qoydu və “ümid edilir ki, bunlar qurumadan Allah
onlarla ölünün yükünü yüngülləĢdirsin”, - deyə buyurdu.
271

Cəlaləddin Süyuti, Qəbir Aləmi, Qəhrəman nəĢrləri, səh. 521-525
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Xəttabi deyir: “Bu məsələ elm adamları tərəfindən bu
mənaya Ģərh olunmuĢdur ki, əĢya yaradılıĢları xüsusiyyətlərinə
görə, yaĢ və yaĢıl qaldıqca təsbih edərlər. Xurma budağının
təsbihiylə Allah ölünün yükünü yüngülləĢdirsə, möminin Quran
oxumasiyla yüngülləĢdirər”.
Bu hədis qəbirlər üzərində ağac əkmək məsələsinin əslidir,
dəlilidir.
Ġbn Əsakir Həmmad bin Sələmə vasitəsilə Qətadədən rəvayət etdiyinə görə, Əbu Bərzə əl-Əsləmi demiĢdir: “Peyğəmbər
(s) bir qəbrin yanından keçirdi. Qəbir sahibi əzab içində idi. Bir
budaq götürdü, Qəbrin üzərinə basdırdı və belə buyurdu:
“Ümid edilir ki, bu budaq yaĢ qaldıqca onu əzabdan
qorusun”.
Əbu Bərzə də belə vəsiyyət edibmiĢ: “Öldüyüm zaman
qəbrimə iki budaq qoyun..”.
Ravi deyir ki, o, Kirman və Kumes arasında bir səhrada
öldü. Oradakılar dedilər: “Bunun qəbrinə iki budaq qoyulsun.
Bunu o, özü vəsiyyət etmiĢdi”. Lakin o, yaĢ heç bir Ģey olmayan
bir səhrada öldü dedilər. Onlar belə danıĢarkən Sicistan tərəfindən bir karvan gəlirdi. Onlarda xurma budaqları vardı. Onlardan
iki budaq aldılar və onunla birlikdə qəbirə qoydular”.
Ġbn Sədin Müvərriqdən rəvayət etdiyinə görə, belə
demiĢdir: “Büreydə qəbrinə iki budağın qoyulmasını vəsiyyət
etmiĢdi”.
Ġbn Nəccarın tarixində Kəsr bin Salam əl-Heytirin tərcümeyi-halında belə yazılmıĢdır: “Kəsr bin Salam qəbri yıxıldıqda
təmir edilməməsini tövsiyə etmiĢ, bu mövzuda Ģiddətli təkidlər
göstərmiĢ və demiĢdir ki, Allah yıxılmıĢ qəbirlərə baxar,
içindəkilərə mərhəmət edər, mən istəyirəm ki, onlardan olum”.
Ġbn Nəccar “Kəsr bin Salamın dediyinə bənzər səhabələrdən rəvayətlər vardır” demiĢdir. Sonra Ġbn Hamid vasitəsilə
Vəhb bin Münəbbihdən rəvayət etdiyinə görə, belə demiĢdir:
“Peyğəmbər (s) ölüləri qəbir əzabına düçar olmuĢ bir
qəbrisitanlığın yanından keçmiĢdi. Bir il sonra bir daha oradan
keçdi. Baxdı ki, qəbristan əhlinin əzabları sakitləĢmiĢdi. “Sübhanallah! Sübhanallah! Keçən il buradan keçdim, bu ölülər əzab
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içində idi. Bu il əzabları götürülmüĢdür” - dedi. Birdən göydən
bir səs eĢidildi: “…Mən qəbirləri yıxılmıĢ, kəfənləri parçalanmıĢ, saçları tökülmüĢ kəslərə belə baxıb rəhmət edərəm”.272
Bütün bu deyilənlər ölüyə Quran oxumağın və ya ölüyə
hər hansı bir savab əməlin hədiyyə edilməsini təsdiq edir.
Beləliklə, qeyd edək ki, Məqul bin Yasərin Peyğəmbərin
(s) “Ölülərinizə “Yasin” surəsini oxuyun” 273 hədisini Təyalisi
(öl. 819), Əbu Übeyd (öl. 839), Ġbn Əbi ġeybə (öl. 849) və Ġbn
Hənbəl (öl. 855) kimi “kütubu-sittə” müəlliflərindən baĢqa
“Sünən” sahibləri də rəvayət etmiĢlər.274
272

Cəlaləddin Süyuti, Qəbir Aləmi, Qəhrəman nəĢrləri, səh. 525-527
Əbu Davud, Cənaiz-24; Ġbn Macə, Cənaiz-4, Nəsai, əməlül-yəvm vəl-leyl,
səh. 58, hədis № 1074
274
Hədisin səkkiz ayrı ard-arda rəvayəti vardır. Lakin hədisi səhabədən
yalnız Məqul bin Yasərin rəvayət etməsi və beĢinci təbəqəyə qədər bu
vəziyyətin davam etməsi, adı keçən rəvayətin fərdi-mütləq ya da bir baĢqa
ifadəylə qəribi-mütləq olduğunu göstərməkdədir. BeĢinci təbəqədə iki ravi
vardır: Abdullah bin əl-Mübarək (öl.797) və Yəhya əl-Qutan (öl.813), Ġbn
Hibbandan (öl. 965) baĢqa yerdə qalan hədisĢünasların hamısı hədisi
Abdullah bin Mübarək təriqiylə rəvayət etmiĢlər. Heysəmi hədisin ravilərinin
səhih olduğunu söyləyərək, isnada səhih hökmü vermiĢdir. Bundan əlavə
“Sünən”lərdə keçən hədis, hədisin hamısı deyil, bir hissəsinin olduğuna iĢarə
edilmiĢdir. Hədisi rəvayət edən Əbu Davud isə hədisin hökmü haqqında
sükut etmiĢdir. Haqqında sükut etdiyi hədislərin səhih olduğunu Ģəxsən özü
söylədiyindən ona görə hədis, dəlil olmağa əlveriĢlidir. Hakim NiĢapuri
(öl.1014) də eyni Ģəkildə sükut etmiĢ və Zəhəbi (öl.1347) də ona qatılmıĢdır.
Ancaq Ġbn Kəttan (öl.1230) üç baxımdan hədisin müəlləl (problemli)
olduğunu irəli sürərək, hədisi zəif hesab etmiĢdir. Ona görə hədisin illəti bəzi
rəvayətlərdə məvquf, bəzilərində isə mərfu olaraq rəvayət edilməsi, Əbu
Osman və atasının “məchulül-hal” olması və hədisin isnadında (sənədində)
iztirab olmasıdır. Dəraqütninin (öl.995) də Ġbn Kəttanın fikrində olduğunu və
hədisin isnadını zəif olaraq gördüyünü Əbu Bəkr Ġbn əl-Ərəbidən (öl.1148)
nəql etmiĢdir. Hakim, Yəhya bin Səid əl-Kəttan və baĢqalarının hədisi
məvquf halda (səhabə sözü) olaraq rəvayət etdiklərini, amma Abdullah bin
Mübarəkin hədisi mərfu (xəbərin Peyğəmbərə istinad etməsi) olaraq qəbul
etdiyini və doğrusunun da bu olduğunu söyləyir. Əcluni də (öl.1749) hədisin
mərfu olduğunu ifadə etdikdən sonra Ġbn Hibbanın hədisi səhih qəbul
etdiyinə diqqət çəkmiĢdir. Bütün bu deyilənləri birlikdə qiymətləndirdiyimiz
hədislərin ən azından “həsən” olduğu qənaəti üstünlük təĢkil etməkdədir.
Necə ki, ġövkaninin gəldiyi nəticə də budur. Xüsusi Ģəkildə xatırladaq ki,
273
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Əbdülhəq əl-ĠĢbili (öl. 1186), ġəmsəddin Qürtubi (öl.
1273), Tibi (öl. 1342), Münavi (öl. 1622) və Əbdürrəhman əlBənna (öl. 1958) kimi hədisĢünaslar hədisin həm ölmək üzrə
olanlara, həm də ruhunu təslim etmiĢ olan ölülərə aid olduğunu
söyləmiĢlər.275
Ġmam Nəvəvi (öl. 1277) isə can verən Ģəxsin yanında
Quran oxumağın müstəhəb olduğunu söyləyərkən bu hədisi
qeyd etmiĢdir.276
ġafei fəqihlərindən Mühibb ət-Təbəri (öl. 1295) və Ġbn
Rifətın (öl. 1310) hədisdə nəzərdə tutulanın ölülər olduğu və
hədisin can verənə aid olmasının heç bir qaynağının olmadığı
Ģəklindəki fikirlərinə Ġbn Həcər də (öl. 1448) qatılmıĢdır.277
ġövkani də (öl. 1834) Muhibb ət-Təbəri və Ġbn Rifət kimi
düĢünərək hədisdəki ləfzin ölülər haqqında olduğunu ifadə
etmiĢdir. 278 ġövkani adı keçən mövzuya yer verdikdən sonra
belə yazır:
“Hədisin ləfzi ölülər haqqındadır. Onun ölmək üzrə olan
diri kimsəyə (mühtəzərə) aid edilməsi məcazdır. Məcaza isə
ancaq bir dəlil olduğu halında yozula bilər. Camaat halında
ölünün yanında və ya qəbri üzərinə “Yasin” oxumaq ilə məsciddə və ya evində Quranın hamısını (xətm) və ya bir qismini
ölü üçün oxumaq arasında bir fərq yoxdur.279
Abdullah bin Ömərdən rəvayət edildiyinə görə,
Peyğəmbər (s) belə buyurmuĢdur:
“Ġçinizdən biri öldüyü zaman onu yubandırmayın və onu
dəfn etmək üçün tələsin. Sonra da içinizdən biri, ölünün baĢı

ġafei fəqihlərindən Ġbn Rifət (öl.1310) və Mühibb ət-Təbəri də (öl. 1295)
hədisin zahiri mənasını götürərək ölüdən nəzərdə tutulanın ruhu bədənindən
ayrılan kimsə olduğunu və hədisin ölmək üzrə olan kəslərə aid edilməsinin
heç bir isnadının olmadığını irəli sürmüĢlər.
275
Qürtubi, ət-Təzkirə, c. I, səh. 102; Münavi, Feyzül-qədir, c. II, səh. 65
276
Nəvəvi, əl-Məcmu, c. V, səh. 115,116
277
Ġbn Həcər, Təlxisül-xəbir, c. II, səh. 650
278
ġövkani, Neylül-övtar, c. IV, səh. 22
279
ġövkani, ĠrĢadüs-sari, səh. 46
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üstündə dayanaraq “Fatihə” surəsini, ayaq ucunda da “Bəqərə”
surəsinin sonunu oxusun”.280
Meyit namazında “Fatihə” surəsinin oxunacağına dair
Təlhədən belə bir hədis nəql edilməkdədir:
“Abdullah bin Abbasın arxasında bir cənazə namazına
qatıldım və o, “Fatihə” surəsini oxudu. Sonra da onun sünnə
olduğunu öyrənin deyə, belə oxudum dedi”.281
BeĢ ayrı səhabədən gələn mövzuyla əlaqədar rəvayətlər
isnad cəhətdən nöqsansızdır.
Meyit namazı Allaha həmdi-səna, Peyğəmbərə (s) salavat
gətirmə və ölü üçün də dua etməkdən ibarətdir.282

280

Təbərani, c. XII, səh. 340, hədis № 13613; Beyhəqi, ġüəbül-iman, c. VII,
səh. 16 hədis № 9294. Mərfu olaraq rəvayət edilən bu hədisin isnadını
Heysəmi (Məcməüz-zəvaid, c. III, səh. 47) sənəddəki Yəhya bin Abdullah əlBabüləttinin (öl.833) zəif olduğu səbəbiylə zəif olaraq xarakterizə etmiĢdir.
(Ġbn Həcər əl-Əsqəlani, Təhzibüt-təhzib, səh. 593, tərc: nömrə 7585). Adı
çəkilən bu ravinin yanında sənəddəki Eyyub bin Nəhik də eyni Ģəkildə cərh
edilmiĢdir. Qeyd olunan hədis haqqında Beyhəqi yazırdı: “Bildiyim qədəriylə
bu hədis yalnız bu isnadla yazılmıĢdır. O Ġbn Ömərə aid olaraq bizə rəvayət
olunmuĢdur”. (ġüəbul-iman, c. VII, səh. 16, hədis № 9294).
281
Buxari, Cənaiz, 65, hədis № 1335. Hədisi rəvayət edən hədisĢünasların bu
hədisin olduğu hissəyə verdikləri ad, Buxarinin “Meyit namazında “Fatihə”
surəsini oxumaq babı” Ģəklində vermiĢ olduğu addan fərqli deyil. Tirmizi
hədisə həsən səhih hökmünü verdikdən sonra bir çox səhabə və tabeun
tətbiqlərinin bu istiqamətdə olduğunu və ġafei, Əhməd və Ġshaq kimi
alimlərin də bu hədislə əməl etdiklərini, amma Səvri və kufəlilərin hədisi
rəvayət etmədiklərini əlavə etməkdədir. Əbdürrəzzaq da Tirmizi kimi Ġbn
Məsud baĢda olmaq üzrə bir çox səhabə və tabeunun hədisin mətninə əməl
etdiklərini yazır. (Müsənnəf, c. III, səh. 489).
282
Bəğəvi, ġərhüs-sünnə, c. III, səh. 247. Hənəfi, ġafei, Ġshaq, Nəhai və Səvri
kimi alimlər də bu qənaətədirlər. Meyit namazının rükusuz və səcdəsiz
olması onun digər namazlardan fərqli olduğunu göstərir. Meyit namazı ölmüĢ
adama qılınır. Bu namazın ön Ģərti meyitə qılınmasıdır. Sırf ölü üçün qılınan
bir namazda Quran oxunması müstəhəbdir.
Səhabədən Əbu Xalid rəvayət etmiĢdir: “Ey övladım, mən öldüyüm zaman
üzərimi torpaqla ört. Sonra da “Bəqərə” surəsinin əvvəlini və sonunu baĢımın
üstündə oxu. Çünki mən Peyğəmbərdən (s) belə söyləyərkən eĢitdim”. Bu
hədis Təbəraninin “Möcəmül-kəbir” əsərində səhih bir isnadla rəvayət
edilmiĢdir. Hafiz Heysəmi “Məcməüz-zəvaid” əsərində bu hədisin ravilərini
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Tabeundan Ġmam ġəbi (öl. 727) belə nəql edir: “Mədinəlilər biri öldüyü zaman, tez-tez onun qəbrini ziyarət edərdilər və
onun üçün Quran oxuyardılar” demiĢdir.283
Hənbəli alimlərindən Əbu Bəkr əl-Həllal “əs-Sünən” adlı
iyirmi cildlik əsərində Ġbn Hənbəlin bütün fitvalarını imkanları
daxilində bir araya gətirmiĢ və Ġmam ġəbinin yuxarıdakı hədisini rəvayət etmiĢdir. Hədisi nəql edən ġəbi üçün onu tanıyanlar:
“Zamanın ən böyük siqə, fəqih, və mühəddisdir. Ġbn Abbas öz
zamanında nə isə ġəbi də eyni mövqedədir” deyərək beĢ səhabəni görən ġəbini tərifləmiĢlər”.284
ġəbinin bu sözünü bənzər kəlmələrlə Ġbn Əbi ġeybə də
rəvayət etmiĢdir. Buna görə ġəbi belə demiĢdir:
“Mədinəlilər ölünün yanında “Bəqərə” surəsini oxuyardılar”.285
Bu xəbərin isnadında Həfs bin Qiyas və Mücalid bin Səd
vardır ki, bunlardan birincisi siqə (etibarlı), 286 ikincisi isə
məqbuldur.287
Ġbn Ədiyy Mücalidin ġəbi təriqiylə etdiyi rəvayətlərin
səhih olduğunu söyləmiĢdir. Bu isnadla xəbər həsəndir.
Qurani-kərim belə bəyan edir: “Onlardan (mühacirlərdən
və ənsarlardan) sonra gələnlər belə deyirlər: “Ey Rəbbimiz!
Bizi və bizdən əvvəlki iman gətirmiĢ (din) qardaĢlarımızı
bağıĢla. Bizim qəlblərimizdə iman gətirənlərə qarĢı kinə
(həsədə) yer vermə. Ey Rəbbimiz! Sən, həqiqətən, Ģəfqətlisən,
mərhəmətlisən!”288 BaĢqa bir ayədə isə Allah taala Peyğəmbərə
(s) belə xitab edir: “Həm öz günahların üçün, həm də qadınetibarlı gördüklərini söyləmiĢlər. Hədisin baĢqa Ģahidləri də vardır. (Əllamə
Məhəmməd bin Əli, ət-Təliqül-həsən, səh. 338).
283
Hədisi Sunu rəvayət etmiĢ, lakin bu xəbər üçün hər hansı bir isnad
verməmiĢdir.
284
Xətib əl-Bağdadi, Tarixi-Bağdad, c. V, səh. 112 tərc. nömrə 2522;
Kəttani, ər-Risalə, çev: Özbək, Hədis Ədəbiyyatı, səh. 398, haĢiyə, 5
285
Ġbn Əbi ġeybə, Müsənnəf, c. II, səh. 445
286
Mizzi, Təhzibül-kəmal, c. VII, səh. 56, № 1415
287
Ġbn Ədiyy, əl-Kamil, c. VIII, səh. 168, № 1901; Mizzi, Təhzibül-kəmal, c.
XXVII, səh. 219, № 5780
288
HəĢr, 10
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kiĢi bütün inananlar üçün əfv dilə!” 289 Hər iki ayədə
baĢqalarının da günahlarının bağıĢlanmasının, onların əfv
edilməsinin tələb edildiyini görürük. Bir çox ayədə isə istər
yaxın qohum-əqrəbaya, istərsə də digər möminlərə dua edilməsi
tövsiyə olunmuĢdur. BaĢqalarına edilən dua üz-üzə olduğu kimi,
onlar olmadıqları zaman da edilə bilər. Belə ayələrdən biri
belədir: “Rəbbim! Məni, ana-atamı və bütün insanları hesab
günü bağıĢla!” 290 Peyğəmbər (s) də “Ölü üçün namaz
qıldığınız vaxt ona ürəkdən dua edin”, - deyə buyurmuĢ,291 özü
də qıldığı cənazə namazlarında ölü üçün dua etmiĢdir. Əgər bu
namaz və duanın ölüyə bir faydası yoxdursa, Peyğəmbər (s)
bunu nə özü edər, nə də baĢqalarına əmr edərdi.
Nəticə olaraq ölülərə Quran oxuna biləcəyini göstərən bir
çox mərfu (Peyğəmbərə məxsus) hədisdən ölülərə Quran
oxumağın müstəhəb olduğunu göstərən hədisləri açıqladıq.
Bunlardan baĢqa ölülərə Quran oxumağın bir səhabə tətbiqi
olduğunu göstərən rəvayətlər də vardır. Qeyd etdiyimiz səhabə
fitvaları və tabeunun səhabə haqqındakı müĢahidələri bunu
göstərməkdədir. Bu səbəbdən hədis baxımından mövzu yeni
deyil. Yəni ölülərə Quran oxumağın sonradan ortaya çıxmıĢ bir
bidət olaraq qiymətləndirilə bilməyəcəyini düĢünürük. Çünki
əsli vardır. Peyğəmbər oxuyun demiĢdir! Əgər mövzu ilə əlaqəli
Ģiə qaynaqlarına müraciət etsək, burada onlarla hədis qeyd
etmək lazım olardı.
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Məhəmməd, 19
Ġbrahim, 41
291
Əbu Davud, Cənaiz-59
290
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8.Ölülər eĢidirmi?
Qurani-kərim Saleh peyğəmbərin (ə) sözlərini ölülərə
xatırladır. Bu nitq onun cəmiyyəti dağılandan sonra söylənilib.
Quran belə bəyan edir:
َخُِ ُق ح ْثظَِ٘خ رِ َٔخ طَ ِؼ ُيَٗخ إِ ًُ٘ضٛ
َ َخ٣  ْحُُٞهَخَٝ ْْ ِٜ ِّح ػَْٖ أَ ْٓ َِ ٍَرَْٞ  َػظَٝ َ ْح حَُّ٘خهَشَُٝ َكَ َؼو
َخ٣ ٍَ هَخَٝ ْْ ُٜ ْ٘  َػ٠َََُّٞ  كَظ. َٖ٤ِٔ ِ ْْ َؿخػِٛ ٍِ  ىَح٢ِ ْح كٞزَ ُلٛ
ْ َ  ُْ حُ ََّ ْؿلَشُ كَؤُٜ  كَؤ َ َه ٌَ ْط. َٖ٤ِِٓ
َ َْ ُٔ ُْ َِٖٓ ح
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
. َٖ٤ ِلٛ
َ َٗٝ ٢ِّٓخُش ٍَر
َ ٍِ ْْ ٌ ِّ َُوَ ْي أَ ْرِـظْٞ َه
ِ َٕ حُ٘خُُّٞ ٌِٖ َل ط ِلزَٝ ْْ ٌُ ُ ْلضٜ
“Sonra o dəvəni tutub kəsdilər və (bununla da)
Rəbbinin əmrini saymazyana pozub (istehza ilə): Ey Saleh!
Əgər sən (həqiqi) peyğəmbərlərdənsənsə, bizi qorxutduğunu
(bizi təhdid etdiyin əzabı) gətir görək! dedilər. Buna görə də
onları dəhĢətli bir sarsıntı (yerdən zəlzələ, göydən tükürpədici
bir səs) bürüdü, onlar öz evlərində diz üstə düĢüb qaldılar
(bir göz qırpımında həlak oldular). (Saleh) onlardan üz
döndərib belə dedi: Ey camaatım! Mən sizə Rəbbimin
əmrini (mənə lütf etdiyi peyğəmbərliyi) təbliğ etdim və sizə
öyüd-nəsihət verdim. Lakin siz öyüd-nəsihət verənləri
sevmirsiniz!?”292
Qurandakı bu ayələrə əsasən, Allah Salehin (ə) qövmünü
məhv etdikdən sonra Saleh (ə) həmin qövmə müraciət edir.
Buradan aydın olur ki, ölülərin ruhları eĢidə bilir, belə olmayan
halda Salehin (ə) öz xalqına müraciətinin mənası nə ola bilər?
Yoxsa buna irad tutanlar Salehin (ə) faydasız iĢ gördüyünü və
müĢrik olduğunu düĢünürlər?! (Ġbn Əbdülvəhhabın sözlərinə
görə, əgər bir nəfər ölülərin eĢitməsini düĢünürsə, bu o deməkdir
ki, o Ģəxs müĢrikdir). Bəs nə üçün Allah bu faydasız və siyasi iĢi
Quranda xatırlatmıĢdır? Ġkincisi, bəziləri Salehin (ə) nitqinin hər
bir Ģəxsə və ya öz toplumundakı hər bir ölüyə çatdırılması üçün
uca səslə danıĢan natiqlərdən istifadə etdiyini düĢünürlər? Xeyr,
o uca səslə danıĢan natiqlərdən istifadə etməmiĢdir, çünki
Müqəddəs Quran onun xalqının hər bir nümayəndəsinin bu nitqi
eĢitməsinə Ģahidlik edir. Bu açıq-aydın göstərir ki, yaxınlıqdan
və ya uzaqdan gələn çağırıĢların ölülər üçün heç bir fərqi
292
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yoxdur. Onların eĢitmə imkanları canlıların (dirilərin) eĢitmə
imkanlarından fərqlidir və onlar bir-biri ilə müqayisə oluna
bilməz. Əgər bir Ģəxs müqayisə edirsə o, əlbəttə ki, səhvə yol
vermiĢ olur. Allah bu imkanların nə olduğunu bizə bildirməyib,
lakin Quran ölülərin yaxın və ya uzaq olmasından asılı olmayaraq bizi eĢitməsinə Ģahidlik edir. Buna inanmaq üçün bu bizə
kifayətdir. Üçüncüsü, nə üçün irad edənlər Salehin (ə) öz ölmüĢ
xalqına: “Ey qövmüm!” deməsini normal qəbul edirlər, amma
bizim “Ya Rəsulallah” deməmizi Ģirk hesab edirlər?
Quranın bildirdiyinə görə, ġüeyb peyğəmbər (ə) ölülərlə
danıĢmıĢdı.
ْْ َُّ َٕزًخ ًَؤ٤ْ ٗ َؼ
ُ  ْحَُٖٞ ًَ ٌَّر٣ٌِ َُّ ح. َٖ٤ِٔ ِ ْْ َؿخػِٛ ٍِ  ىَح٢ِ ْح كٞ َز ُلٛ
ْ َ  ُْ حُ ََّ ْؿلَشُ كَؤُٜ كَؤ َ َه ٌَ ْط
َ
َ
َ
ْ
َّ
 ِّ َُوَ ْيْٞ َخ ه٣ ٍَ هخَٝ ْْ ُٜ ْ٘  َػ٠َُٞ َ كظ. َٖ٣َِ ٓ
ُ  ْحَُٖٞ ًَ ٌَّر٣ٌِ َُّخ حَٜ ٤ِح كْٞ ََ٘ ْـ٣
ِ  ُْ حُ َوخُٛ  ْحُٞٗزًخ ًَخ٤ْ ٗ َؼ
. َٖ٣َِ ِ ٍّ ًَخكْٞ َ ه٠َِ َػ٠ٓ
َ ْقَ آ٤ٌَ َ ْلضُ َُ ٌُ ْْ كٜ
َ ََٗٝ ٢ِّص ٍَر
َ ٍِ ْْ ٌُ ُأَ ْرَِ ْـظ
ِ ٓخَل
“Elə bu zaman onları dəhĢətli bir sarsıntı (yerdən
zəlzələ, göydən tükürpədici bir səs) bürüdü və onlar öz
evlərində diz üstə düĢüb qaldılar (bir göz qırpımında həlak
oldular). ġüeybi yalançı adlandıranlar, sanki orada
(evlərində) heç bir Ģənlik (nemət) içində yaĢamamıĢdılar.
ġüeybi təkzib edənlərin özləri ziyana uğrayanlar oldular.
(ġüeyb) onlardan üz döndərib dedi: Ey camaatım! Mən sizə
Rəbbimin əmrlərini təbliğ etdim və öyüd-nəsihət verdim.
Ġndi kafir bir tayfadan ötrü necə yas tutum?”293
Peyğəmbərin (s) Bədr döyüĢündə öldürülmüĢ kafirlərə
müraciəti
Əhməd bin Hənbəl belə nəql edir:
ٖ ٗخكغ إٔ ػزي َّللا ر:٢٘ كيػ،خُقٛ ٖ ػ،٢ أر: كيػ٘خ،دٞؼو٣ :كيػ٘خ
خ٣ :ٍْ كوخٛذ رزيٍ ػؤٗخىح٤َِ حُوٛ أ٠ِ) ػٙ( ٍ َّللاٍٞٓ ِغ١ ا:ٍ هخَٙػَٔ أهز
ٍٍٞٓ خ٣ ٚلخرٛ أٗخّ ٖٓ أ:ٍػيًْ ٍرٌْ كوخ ً هخٝ ؿيطْ ٓخٝ َٛ ذ٤َِ حُوٛأ
.ْٜ٘ٓ  ٓخ أٗظْ رؤٓٔغ ُٔخ هِض:)ٙ( ٍ َّللاٍٞٓ ٍحطخ ً كوخٞٓ ٗخٓخًًٌ أ١َّللا أط٘خى
Ġbn Ömər tərəfindən rəvayət olunur: “Allahın Elçisi (s)
quyuda basdırılmıĢ insanlarla danıĢaraq demiĢdir: “Ġndi Rəbbinizin sizə verdiyi vədinin doğru olduğunu gördünüzmü?” Sonra
kimsə ucadan dedi: “Sən ölülərəmi səslənirsən!?” Peyğəmbər (s)
293
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cavab verdi: “Onlar sizdən daha yaxĢı eĢidir, lakin cavab verə
bilmirlər”.294
Əbu Təlhə rəvayət edir: “Bədr günündə Peyğəmbər (s)
əmr verdi ki, qüreyĢlilərin iyrimi dörd baĢçısının cəsədləri
Bədrin çirkli dərin quyularından birinə atılsın. O quyunun
kənarında dayanan zaman müĢrik QüreyĢ cəsədlərinin adları və
atalarının adları ilə onlara müraciət etdi: “Ey filankəsin oğlu
filankəs, Allaha və onun peyğəmbərinə (s) boyun əysəydin, razı
qalardın. Rəbbimizin bizə verdiyi vədin doğru olduğunu bildik.
Sən də Allahın sənə verdiyi vədin doğru oduğunu anladınmı?
Ömər bin Xəttab dedi: “Ey Allahın Elçisi! Sən ruhu olmayan
cəsədlərlə danıĢırsan!?” Allahın Elçisi (s) dedi: “Allaha and
olsun ki, onlar sizdən daha yaxĢı eĢidirlər”.295
ٖ ػٖ أْٗ ر٢ٗيحد رٖ هخُي كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش ػٖ ػخرض حُز٘خٛ كيػ٘خ
ْٜ٤ِْ كوخّ ػٛ ريٍ ػلػخ ػْ أطخ٠ِِْٓ طَى هظٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٕٓخُي أ
ٖزش ر٤ٗ خ٣ ؼش٤خ ػظزش رٖ ٍر٣ ش رٖ هِق٤ٓخ أ٣ ّ٘خٛ َٖ رٜخ أرخ ؿ٣ ٍْ كوخٛك٘خىح
 كوخ كٔٔغ٢ ٍر٢ٗػيٝ ؿيص ٓخٝ  هي٢ٗػي ٍرٌْ كوخ كبٝ ؿيطْ ٓخٝ ْ هي٤ُؼش أ٤ٍر
حٞز٤ـ٣ ٠ٗأٝ حٞٔٔؼ٣ ق٤ً ٍ َّللاٍٞٓ خ٣ ٍِْٓ كوخٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ٍ حُ٘زٞػَٔ ه
ٕٕ أٍٝوي٣ ْ َلٌُٜ٘ٝ ْٜ٘ٓ ٍٞ ٓخ أٗظْ رؤٓٔغ ُٔخ أهٙي٤ ر٢ٔ ٗل١ٌُحٝ ٍح هخٞل٤هي ؿٝ
.ٍذ ري٤ِ ه٢ح كٞح كؤُوْٞ كٔلزٜح ػْ أَٓ رٞز٤ـ٣
Ənəs bin Malik nəql edir: “Peyğəmbər (s) Bədrdə
döyüĢmüĢ kafirlərin cəsədlərini üç gün basdırılmamıĢ halda
qoydu. Sonra o onların yanına gələrək orada əyləĢdi və onları
çağıraraq dedi: “Ey Əbu Cəhl bin HiĢam, ey Ümeyyə bin Xələf,
ey Ütbə bin Rəbiyə, ey ġaibə bin Rəbiyə Rəbbinizin sizə verdiyi
vədin doğru olduğunu anlamadınızmı? Mənə gəlincə isə, mənim
Rəbbimin vədlərinin tamamilə doğru olmasını bilirəm”. Ömər
bin Xəttab Peyğəmbərin (s) sözlərini dinlədi və dedi: “Ey
Allahın Elçisi, onlar səni necə eĢidib cavab verə bilər? Onlar
ölüblər və onların cəsədləri çürüyüb”. Bundan sonra, o
Peyğəmbər (s) dedi: “Allaha and olsun ki, mənim dediklərimi
onlar sizdən daha aydın eĢidirlər, lakin onların cavab vermək
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qüdrəti yoxdur. Sonra o göstəriĢ verdi ki, onlar Bədr quyusunda
dəfn olunsun”.296
Ġbn ġihab tərəfindən söylənilmiĢdir: “Bunlar Peyğəmbərin
(s) vuruĢduğu döyüĢlərdir və Bədr döyüĢünü xatırlayarkən o
dedi: “Kafirlərin cəsədləri quyuya atılarkən Allahın Elçisi (s)
onlara dedi: “Rəbbinizin sizə verdiyi vədin doğru olduğunu
anladınızmı?” Abdullah dedi: “Peyğəmbərin (s) səhabələrindən
bəziləri dedi: “Ey Allahın Elçisi! Sən ölmüĢ insanlara müraciət
edirsən? Allahın Elçisi (s) cavab verdi: “Mənim dediklərimi
onlar sizdən daha yaxĢı eĢidirlər”.297
Ölülər ilə dirilərin ruhları yuxuda görüĢür
Cəlaləddin Süyuti yazır: “Bu məsələnin dəlilləri sayılmayacaq qədər çoxdur. Gerçək olan hadisələr bunun ən doğru
dəlilidir. Dirilərin ruhları bir-biriylə görüĢdüyü kimi, ölülər ilə
dirilərin ruhları da bir-biriylə görüĢür.
Allah belə buyurur:
َّ
٠٠
َ َ ه٢ِٔ ُي حَُّظ
َ ُ حْلَٗل٠َّكَٞ ََظ٣ َُّللا
ِ ْٔ ُ٤َخ كَٜ ِٓ  ََٓ٘خ٢ِ َُ ْْ طَ ُٔضْ ك٢ِحَُّظَٝ خَٜ ِطْٞ َٓ َٖ٤ْ ِك
ُ
َ
َ
َ
ِّ
َ
ْ
َ
َّ
َ
. ٌَََُٕٝظل٣ ٍّ ْٞ ص ُو
َ ُٓ ٍَ  أ َؿ٠ُِ اََٟ ٓ َُ حْله
ٍ َخ٣٥َ َ ًُِي٢ِ إَِّ ك٠ًّٔ ٔ
ِ َْ ُ٣َٝ َصْٞ َٔ ُْ خ حَٜ ٤ْ ََِػ
“Allah (əcəli çatan kimsələrin) canlarını (ruhlarını) onlar
öldüyü zaman, ölməyənlərin (hələ əcəli çatmayanların)
canlarını isə yuxuda alar (çünki yuxu da ölüm kimi bir Ģeydir,
yuxu zamanı ruh bədəni tərk edər). Ölümünə hökm olunmuĢ
kimsələrin canlarını (ruhlar aləmində) saxlayar (onların ruhu
bir daha bədənlərinə qayıtmaz, beləliklə də bədən ölüb gedər).
Digər (ölümünə hökm olunmamıĢ) kimsələrin canlarını isə
müəyyən bir müddətədək (əcəlləri gəlib çatıncaya qədər
yuxudan oyandıqda bədənlərinə) qaytarar. Həqiqətən, bunda
düĢünən bir qövm üçün (Allahın hər Ģeyə qadir olmasına,
Qiyamət günü ölüləri dirildəcəyinə dəlalət edən) əlamətlər
vardır!”298
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Baqi bin Mühəlləd və Ġbn Məndə “Ruh” kitabında və
Təbərani “Əvsat”da Səid bin Cübeyr vasitəsilə Ġbn Abbasdan bu
ayə haqqında belə dediyini rəvayət etmiĢlər:
“Mənə çatmıĢdır ki, dirilər ilə ölülərin ruhları yuxuda
görüĢür. Bir-birindən vəziyyətlərini öyrənərlər, Allah ölülərin
ruhlarını saxlayar, digərlərin ruhlarını müəyyən bir zamana
qədər bədənlərinə geri qaytarar”.
Ġbn Əbi Xatəm Süddidən yuxardaki ayə haqqında belə
dediyini rəvayət etmiĢdir:
“Allah yuxuda ruhları alar. Dirinin ruhu ilə ölünün ruhu
görüĢər. TanıĢ olub söhbət edərlər. Dirinin ruhu dünyadakı
bədəninə geri göndərilər, müəyyən bir zaman orada qalar.
Ölünün ruhu da cəsədinə dönmək istər. Lakin saxlanılar”.
Cüveybirin yuxardaki ayə haqqında Ġbn Abbasdan rəvayət
etdiyinə görə, belə demiĢdir:
“ġərq ilə Qərb arası qədər olan bir ip, yer ilə göy arasında
uzanmıĢ ölülərin ruhları ilə dirilərin ruhları o ipə tərəf gələr. Ölü
ilə diri orada görüĢərlər. Ruzisini tamamlamaq üzrə cəsədinə
dönmək üçün diriyə icazə verildiyi zaman ölü saxlanılar”.
“Firdövs” kitabında Əbu Dərdadan belə deyilmiĢdir:
“Ġnsanın ruhu cəsədindən çıxdığında bir ay evinin ətrafında, bir il də qəbrinin ətrafında dolanır. Sonra ruhların
üzərində görüĢdüyü o ipə yüksəlir.
Ġbn Qəyyum deyir ki, ruhların görüĢdüyünə bir dəlil
budur:
“Diri ölünü yuxusunda görür. Ondan qeybi xəbərlər alır və
o xəbərlər eynilə düz çıxar”.
Mən də deyirəm ki, Ġbn Sirindən sənədiylə belə rəvayət
edilmiĢdir:
“Ölünün yuxuda sənə xəbər verdiyi haqdır. Çünki o haqq
bir aləmdədir”.
Ġbn Əbi Dünya və Ġbn əl-Cövzinin “Üyun əl-hikayat”
kitabında sənədiylə ġəhr bin HövĢəbdən rəvayət etdiklərinə
görə, Səd bin Cüsamə və Ovf bin Malik axirət qardaĢı
olmuĢdular. Səd Ovfə dedi:
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-QardaĢım hansımız daha əvvəl ölsə, o birisinə görünsün.
Ovf:
- Belə Ģeymi olar? Səd:
- Bəli, dedi.
Sonra Səd öldü. Ovf onu yuxusunda gördü və dedi:
- Sənə nə edildi?
- Çətinlikdən sonra bağıĢlanıldım.
- Nədir o çətinlik dedi. Səd:
- Bu, filan yəhudidən borc aldığım on dinardır.. Get onları
ona ver və bil ki, ailəmin basına nə gəlmiĢsə, hamısından
xəbərim vardır. Hətta bir neçə gün əvvəl ölən piĢiyimin də
xəbəri mənə gəldi və bil ki, filan qızım altı gün sonra öləcək,
onunla yaxĢı davranın.
Səhər evinə getdim. Axtardım, baxdım ki, kisə içində on
dinar var. Yəhudini çağırdım və dedim:
-Sənin Səddə qalan bir Ģeyin varmı? O:
-Allah Sədə rəhmət etsin. O Peyğəmbərin (s) səhabələrinin
yaxĢılarından idi. Məndən on dinar borc istəmiĢdi. Ona
vermiĢdim.
Mən ona on dinarını verdikdə, dedi:
-Vallahi, ona borc verdiyim on dinarın eynisidir.
Mən ailəsindən soruĢdum:
-Sədin vəfatından sonra sizdə bir hadisə baĢ veribmi?
Onlar:
-Bəli, belə belə hadisələr olmuĢdur dedilər. PiĢiyin
ölümünü də qeyd etdilər.
Mən:
-QardaĢımın qızı haradadır deyə soruĢdum. Onlar:
-Çöldə oynayır dedilər. Məni yanına apardılar, oxĢadım.
Baxdım hərarəti var, onunla yaxĢı davranın dedim. Altı gün
sonra qız öldü”.299
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Ölülər ayaq səslərini eĢidirlər
Ənəs bin Malik demiĢdir: “Peyğəmbər (s) dedi: Allahın
bəndələri məzara qoyulan zaman və onun dostları geri dönən
zaman o, onların hətta ayaq səslərini belə eĢidir və sonra iki
mələk onun yanına gəlir və onu əyləĢdirir və soruĢur”.300
Diri olaraq məzarda basdırılan bir Ģəxs ayaq səslərini eĢidə
biərmi? Qəbristanlığın yanından ötən zaman müsəlmanların
ölüləri necə salamlaması haqqında Peyğəmbərin (s) söylədiyi
bütün hədislər səhihdir. Bu da çox maraqlıdır ki, bəziləri
ölülərin hətta salamları da eĢitməməsini iddia edirlər. Gəlin
bütün ömrü boyu Rəsulallahın (s) ölüləri salamladığı “Əssalamu
əleykum ey qəbir əhli” sözləri ilə onların iddiasını müqayisə
edək.
Əbu Hüreyrə demiĢdir: “Peyğəmbər (s) qəbristanlığa getmiĢ və demiĢdir: “Allahın salamı sizlərə olsun! Ey iman gətirənlər, Allahın köməyi ilə biz də sizin yanınıza gələcəyik. Mən
öz qardaĢlarımı görməyi xoĢlayıram. Onlar (bunu eĢidənlər)
dedilər: Biz sənin qardaĢların deyilikmi, ey Allahın Rəsulu? O
dedi: “Siz mənim dostlarımsınız və bizim qardaĢlarımız hələ
dünyaya gəlməmiĢ kəslərdir”.301
Əbu Hüreyrə demiĢdir: “Allahın peyğəmbəri (s) qəbristanlığa getmiĢ və demiĢdir: “Allahın salamı sizlərə olsun! Ey
iman gətirənlər, Allahın köməyi ilə biz də sizin yanınıza gələcəyik... Sonra bəzi insanlar mənim hovuzumdan qovulacaq”.302
Süleyman bin Büreydə atasından nəql etmiĢdir ki, onlar
qəbristanlıqdan çıxan zaman Allahın Rəsulu (s) onları öyrədərdi.
Rəvayət edənlərdən biri xəlifə Əbu Bəkrin hakimiyyəti vaxtı
(632-634) nəql etdiyi bu sözləri hədisdə söyləyərdi: “Allahın
salamı sizlərə olsun! Ey Ģəhər (qəbristanlıq) sakinləri”.
Züheyrdən nəql olunan hədisdə deyilir ki, (o sözlər bunlardır):
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“Allahın salamı sizlərə olsun! Ey Ģəhər sakinləri, iman gətirənlər
və müsəlmanlar, Allahın köməyi ilə biz də sizin yanınıza gələcəyik. Mən bizlər və sizlər üçün Allahdan rəhmət diləyirəm”.303
Ummulmöminin AiĢə rəvayət edir ki, (Allahın Rəsulu (s)
ilə gecəni keçirmək üçün mənim növbəm çatanda) o sübh çağına
az qalmıĢ Bəqi qəbristanlığına gedib deyərdi: “Allahın salamı
sizlərə olsun! Ey iman gətirənlər, sizə verilən vədlərlə gec-tez
qarĢılaĢacaqsınız, Allahın köməyi ilə biz də sizin yanınıza
gələcəyik. Ey Rəbbim, Bəqi əhlinin günahından keç”.304
Ummulmöminin AiĢə dedi: “Ey Allahın Elçisi, mən onlar
üçün necə dua edə bilərəm? O dedi: De ki, bütün iman gətirənlər
və müsəlman olan Ģəhər (qəbristanlıq) əhlinə salam olsun və
qoy Allah bizdən öncəkilərə və bizdən sonra gələnlərə
mərhəmət etsin və Allahın köməkliyi ilə biz də onların yanına
gedəcəyik.?”305
Ölülərin onları qəbristanlığa aparan insanlara səslənməsi
Əbu Səid əl-Xudri söyləmiĢdir: “Allahın peyğəmbəri (s)
dedi: “Əgər ölən Ģəxs mömindirsə, dəfn mərasimi hazır olduqda
(dəfn olunması üçün) və insanlar onu çiyinləri üzərinə
qaldırdıqda o deyir: “Məni aparın” və əgər ölən Ģəxs mömin
deyilsə, onda o deyir: “Vay olsun halıma! Siz məni hara aparırsınız?” Ġnsanlardan baĢqa onun səsini hamı eĢidir, əgər onlar
bunu eĢitsələr, ağıllarını itirərlər”.306
Bu onu göstərir ki, ölülər yalnız bizi eĢitmirlər, eyni zamanda dünyada baĢ verənlərdən də xəbərdar olurlar. Ġnsanlardan
baĢqa onların səsini hamı eĢidir.
Peyğəmbər (s) insanlara bildirir ki, ölüləri dəfn etdikdən
sonra bir müddət onları ziyarət edin. Əmr bin As rəvayət edir:
“Ġbn ġamasah dedi: “Biz Əmr bin Asın yanına getdik və o ölmək üzrə idi. O bir müddət ağladıqdan sonra üzünü divara
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çevirdi. Onun oğlu dedi: Allahın Elçisi (s) sənə bu barədə xəbər
gətirməyibmi? Allahın Elçisi (s) sənə bu barədə xəbər
gətirməyibmi? O (rəvayət edən) dedi: O üzünü yanındakılara
tutub dedi: Bizim ən çox inandığımız Ģey Allahdan baĢqa
Allahın olmamasına və Məhəmmədin (s) Allahın elçisi olmasına
Ģahidlik etməyimizdir. Həqiqətən də mən üç mərhələdən
keçdim. Mən ölən zaman nə bir alovun, nə də göz yaĢı tökən bir
qadının məni müĢayiət etməsinə icazə verməyin. Məni dəfn
edən zaman məzarımı torpaqla yaxĢıca doldurun, sonra dəvə
doğranıb paylanana qədər bir müddət onun ətrafında dayanın ki,
sizin yaxınlığınızı hiss edim və Allahın elçilərinə (mələklərə) nə
cavab verəcəyimi yəqin edim”.307
“Dirilərlə ölülər də eyni deyillər! ġübhəsiz ki, Allah
istədiyinə (ayələrini) eĢitdirər. Sən isə (ya Peyğəmbər!)
qəbirlərdə olanlara (haqqı) eĢitdirən deyilsən!”308
Bəziləri bu ayəni dəlil gətirərək ölülərin eĢitmədiyini iddia
etmiĢlər. “EĢitmək” sözü yuxarıdakı ayədə məcazi mənadadır və
insanlara Allahın ismarıcını qəbul etdirmək (insanlara Allahın
vəhyini eĢitdirmək, insanlara Allahın vəhyini dinləmək, insanlara Allahın buyurduğuna diqqət yetirmək, insanları Allahın
buyurduğuna tabe olmaq) mənasında iĢlədilmiĢdir.
Əgər siz əvvəl və sonra gələn ayələri oxusanız, onda bu
nəticəyə gələrsiz ki, Allah Peyğəmbərə (s) deyir ki, onun vəzifəsi yalnız kafirləri Allah yoluna dəvət etməkdir. Sən ancaq
qorxudan bir peyğəmbərsən. Lakin insanları Allahın dediyini
eĢitməyə məcbur etmək onun vəzifəsi deyil.
Elə ayənin birinci hissəsinə baxın, Allah buyurur:
“...Allah istədiyinə (ayələrini) eĢitdirər”.
Ayənin bu hissəsində nəzərdə tutulur ki, Allah öz vəhyini razı qaldığı insanlara eĢitdirər, qəbul etdirər.
Əgər bəzilərinin iddia etdiyi kimi, eĢitmək sözü burada həqiqi (hərfi mənada iĢlənibsə), onda ziddiyyət meydana çıxır. Bir
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tərəfdən Allah deyir ki, yalnız mən istədiyim kəsi eĢitdirərəm,
amma siz burda istədiyiniz kafirə səsinizi eĢitdirirsiz.
Ayənin mənası tam aydındır. Allah deyir ki, yalnız diri
olanların Allahın buyurduğunu qəbul və ya inkar etmək seçimi
var.
Qəbir əhli (yəni ölülər) Allahın buyurduğunu eĢitmək Ģansını artıq itirmiĢdir. Onlar üçün çox gecdir və Allah onlara bir
daha seçim etmək Ģansı verməyəcəkdir (yəni bunu qəbul etmək,
yaxud inkar etmək).
Allah Peyğəmbərə (s) deyir ki, eyni hal kafirlər (ölülər
kimi) üçün keçərlidir. Onlar küfrlərində elə həddə çatıblar ki,
Allah onların qəlblərini möhürləyib və onlar həmçinin, qəbir
əhli kimi Allahın dediyini qəbul etmək haqqından məhrum
ediliblər.
Beləliklə, Allah Peyğəmbərə (s) deyir ki, o, bu cür kafirlərin Allahın buyurduqlarını eĢitmədiyini, qulaq asmadığını görəndə özünü üzüb həlak etməsin. Bu ona görədir ki, onlar da ölülər
kimi seçmək haqqını itiriblər. Lakin Allah Özünün razı qaldığı
kimsələrə haqq yolu göstərəndir. Allah Quranda belə bəyan edir:
“(Ya Rəsulum!) ġübhəsiz ki, sən istədiyini doğru yola
yönəldə bilməzsən. Amma Allah dilədiyini doğru yola salar.
Doğru yolda olacaq kəsləri (öz əzəli elmi ilə) daha yaxĢı O
bilir! (Və buna görə də onları haqq yola müvəffəq edir!)”
Bu fakt həmçinin, müqəddəs Quranın bu ayələrində təsbit
edilir:
“Sən korları da düĢdükləri əyri yoldan qurtarıb düz
yola gətirə bilməzsən. Sən (haqqı) yalnız ayələrimizə inananlara eĢitdirə bilərsən”.309
Əgər burada hərfi mənaya əsaslansaq, gərək deyək ki,
bütün kor insanlar Allah tərəfindən heç vaxt hidayət oluna
bilməzlər!
Ayənin növbəti hissəsi Allahın “eĢitmək” sözünü məcazi
mənada istifadə etdiyinə dair heç bir Ģübhə yeri qoymur: “Sən
(haqqı) yalnız ayələrimizə inananlara eĢitdirə bilərsən”.
309
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Əgər bir kimsə hələ də Quranda məcazın olduğunu inkar
edirsə, onda o, mütləq səhv edir.310
Ölülərin eĢitməsi haqqında digər qaynaqlarda da Peyğəmbərdən (s) bir çox hədislər var. (Yuxarıdakı hədislərin bir hissəsi
yalnız “Səhihi-Buxari” və “Səhihi-Müslüm”dən götürülmüĢdür).
Çox maraqlıdır ki, bütün bu hədislərin hamısı ölülərin eĢitməsini
göstərir. Bu hədislərdən bir dənəsi olsun belə ölülərin eĢitməməsini göstərmir. Habelə bu hədislərin hamısı yaxın və ya uzaq
məsafədən asılı olmayaraq ölülərin eĢitməsini göstərir, yəni,
yaxın və uzaqdan gələn səslərin heç bir fərqi yoxdur). Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur: “Peyğəmbərlər öz məzarlarında sağdırlar
və dua edirlər”.
Ölü onu yuyanı, kəfənləyəni və qəbristanlığa aparanıları tanıyır və əməllərimizi görür
Cəlaləddin Süyuti yazırdı: “Əhməd bin Hənbəl, Təbərani,
Ġbn Əbi Dünya və Mərvəzinin nəql etdiyi mötəbər bir hədisə
görə Əbu Hüreyrə Peyğəmbərdən (s) belə nəql etmiĢdir:
“Ölən adam onu yuyanı, daĢıyanı, kəfənləyəni və qəbirdə
uzadanı tanıyır”.
Əbülhəsən bin Bərra “Rövzə” kitabında Ġbn Abbasdan belə rəvayət etmiĢdir ki, Peyğəmbər (s) belə buyurdu:
“Hər ölən onu yuyanı tanıyır. Əgər Cənnətlə müjdələnsə,
onu aparanlara yalvarar ki, məni tələsik aparın. Əgər
Cəhənnəmlə müjdələnsə, tələsməmələrini xahiĢ edər”.
Ġbni Əbi Dünya Mücahiddən bunu rəvayət etmiĢdir:
“Adam ölüdükdə bir mələk ruhunu alar. Onu qəbirə qoyana qədər o, hər Ģeyini, yuyanını, daĢıyanını görər”.
Əbu Nüeym Əmr bin Dinardan belə rəvayət edir:
“Hər ölünün ruhu mələyin əlində qalar. Ölü cəsədi necə
yuyulur, necə kəfənlənir, qəbirə doğru necə aparılır, hamısını
müĢahidə edir”.
“Hər ölən özündən sonra ailəsində olacağı hər Ģeyi bilər.
Onlar onu yuyarkən, kəfənlənərkən o, onlara baxır”.
310
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Beyhəqi Hüzeyfədən bu rəvayəti etmiĢdir:
“Ruh mələyin əlində qalar, cəsəd yuyular. Mələk onunla
birlikdə qəbirə qədər gedər. Üstü torpaqla örtüldükdə, ruhu
cəsədə qaytarar. Bu zaman insan qəbir sualına tutular”.
Müslüm və Buxari Ənəsdən belə rəvayət etmiĢlər:
“Peyğəmbər (s) Bədr ölülərinin baĢları üstündə dayandı.
Onlara səslənərək:
“Ey filankəsin oğlu filankəs! Rəbbinizin sizə vəd etdiyini
haqq olaraq gördünüzmü? Çünki mən Rəbbimin mənə vəd
etdiyini haqq olaraq gördüm”.
Ömər bin Xəttab soruĢdu:
- Ya Rəsulallah, necə ruhsuz cəsədlərlə danıĢırsınız?
Peyğəmbər (s):
- Siz onlardan daha yaxĢı eĢidən deyilsiniz. Ancaq onlar
mənə cavab verə bilmirlər”.
Əbu ġeyxin Abid bin Mərzuqdan rəvayət etdiyinə görə
belə demiĢdir:
“Mədinədə məscidə baxan bir qadın vardı. O, vəfat etdi.
Peyğəmbərin (s) bundan xəbəri olmamıĢdı. Onun qəbri yanından
keçərkən “bu qəbir nədir (kimindir)?”, - deyə soruĢdu.
Ona “Ümmi-Mihcənin qəbiridir” - dedilər. Peyğəmbər (s):
- Məscidə baxan qadınmı? Səhabə:
- Bəli, ey Allahın Rəsulu!
Peyğəmbər (s) dərhal camaatı səfərbər etdi və cənazə
namazını qıldı. Sonra ölən qadına səslənərək: “Hansı əməli daha
xeyirli tapdın?” deyincə, səhabələr: “O eĢidirmi, ya Rəsulallah?”
- dedilər.
Peyğəmbər (s):
-Siz ondan daha yaxĢı eĢidən deyilsiniz.
Deyildiyinə görə o qadın Peyğəmbərə (s): “Məscidə baxmağı”, - deyə cavab vermiĢdi”.
Buxarı və Müslüm Əbu Səid əl-Xudridən belə rəvayət
edirlər: “Peyğəmbər (s) belə buyurdu:
“Əməli saleh adamın cənazəsi tabuta qoyulub qəbirə doğru aparıldıqda, deyər: “məni tez aparın”. Əgər əməli saleh deyilsə, “Vay halıma! Məni hara aparırsınız?” - deyər. Ġnsandan
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baĢqa hər Ģey onun səsini eĢidər. Əgər insanlar onun səsini
eĢitsəydilər, ölərdilər”.
Həmçinin, Buxari və Müslüm Əbu Hüreyrədən belə nəql
edirlər: Peyğəmbər (s) belə buyurdu: “Cənazəni qəbristanlığa
tələsik aparın. Əgər o saleh bəndədirsə, onu xeyirə aparırsınız.
Saleh deyilsə, o boynunuzdan atılacaq bir dərd-sərdir”.
Ġbn Əbi Dünya qəbirlər bəhsində Ömər bin Xəttabdan belə
rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s) belə buyurmuĢdur:
“Hər ölünün cəsədi tabuta qoyulub qəbirə doğru üç addım
gedərkən ins və cindən baĢqa hər Ģeyin eĢidəcəyi bir Ģəkildə
danıĢar və belə deyər:
“Ey qardaĢlarım! Ey cəsədimi daĢıyanlar! Dünya məni aldatdığı kimi, sizi də aldatmasın. Zaman mənimlə oynadığı kimi,
sizinlə oynamasın. Geridə qoyub getdiyim varislərə qaldı.
Qəhhar olan Allah Qiyamətdə məni hesaba çəkəcəkdir. Siz isə
məni qəbirə aparırsınız. Oraya qoyub vidalaĢırsınız”.
Bu hədisin oxĢarını Əhməd bin Hənbəl “Zöhd” əsərində
Ümmi Dərdadan belə nəql etmiĢdir:
“Ölü tabuta qoyulduğu an belə qıĢqırar: “Ey əhlim! Ey
qonĢularım! Ey məni daĢıyanlar! Dünya məni aldatdığı kimi,
sizi aldatmasın. Mənimlə oynadığı kimi, sizinlə oynamasın.
Çünki ailəm və qohumlarım heç bir günahımı boynuna
götürmədilər”.311
Dirilərin əməlləri ölülərə göstərilir
Əhməd bin Hənbəl və baĢqa hədisĢünaslar Ənəs bin
Malikdən belə nəql edirlər ki, Peyğəmbər (s) belə buyurdu:
“Əməlləriniz ölü qohum-əqrəbanıza və yaxınlarınıza göstərilər. Əməliniz xeyirlidirsə, sevinərlər. Əks halda isə “Ya
Rəbbim, bizə hidayət verdiyin kimi, hidayət vermədən onları
öldürmə”, - deyərlər.
Təyalisi “Müsnəd”ində Cabir bin Abdullahdan rəvayət
edir ki, Peyğəmbər (s) belə buyurmuĢdur:
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“Əməlləriniz qəbirdəki qohum və yaxınlarınıza göstərilər.
Əməliniz xeyirlidirsə, onunla Ģad olarlar. Əks halda “Ya Rəbbim, ibadət və itaətin üçün onlara Ģüur ver”, - deyərlər”.
Hakim, Tirmizi və Ġbn Əbi Dünya “Yuxular” kitabında,
Beyhəqi “ġüəbil-iman”da Nöman bin BəĢirdən, o da Peyğəmbərdən (s) belə eĢitdiyini rəvayət etmiĢlər:
“Qəbirlərdəki qardaĢlarınız üçün Allahdan qorxun, çünki
əməlləriniz onlara göstərilir”.
Ġbn Əbi Dünyanın və Ġsfəhaninin “Tərğib”də Əbu Hüreyrədən rəvayət etdiklərinə görə, Peyğəmbər (s) belə buyurmuĢdur:
“Ölülərinizi pis əməllərinizlə utandırmayın. Çünki əməlləriniz qəbirdəki dostlarınıza göstərilir”.
Əbu Nüəymin Ġbn Məsuddan rəvayət etdiyinə görə belə
demiĢdir:
“Atanın dost olduğuyla sən də dost ol. Çünki qəbirdə ölüyə edilən yaxĢılıq və əlaqə ancaq onun dünyada qalan dostlarına
yaxĢılıq etmək və əlaqə kəsməməklə olar”.
Ġbn Hibbanın Ġbn Ömərdən rəvayət etdiyinə görə, Peyğəmbər (s) belə buyurmuĢdur:
“Atasını qəbirdə ziyarət etmək istəyən kimsə, atasının sağ
qalan qardaĢ və dostlarını ziyarət etsin”.
Əbu Davud və Ġbn Hibban Əbu Əsvəd əs-Səididən belə
rəvayət etmiĢlər:
Peyğəmbərin (s) yanına bir adam gəldi və:
“Valideynlərimin ölümündən sönra onlara edə biləcəyim
bir yaxĢılıq qaldımı?” - deyə soruĢdu.
Peyğəmbər (s) :
-Bəli. Ediləcək dörd Ģeyin qaldı. Onlara dua etmək, onların sağkən verdikləri sözlərini həyata keçirmək, onların dostlarına yaxĢılıq etmək və onlar tərəfindən olan qohumlarla əlaqəni
kəsməmək.312
Qeyd etdiyimiz ayə və hədislərdən bir daha məlum olur ki,
ölülər eĢidirlər.
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9.Ölüyə ağlamaq olarmı?
Hüzn “xoĢa gəlməyən bir vəziyyətin baĢa gəlməsindən və
ya keçmiĢdəki bir itkindən qaynaqlanan kədər” Ģəklində tərif
oluna bilər. Hüzn sözü insanın maddi və ya mənəvi itkiləri
zamanı əmələ gələn qəm-kədəri üçün istifadə edilən istilahdır.
Bu kəlmənin ziddi sevinc və fərəhdir.
Görkəmli ərəb leksqoqrafı Rağib əl-Ġsfahani hüznü “kədərdən hasil olan daxili çətinlik” Ģəklində tərif etdikdən sonra bu
çətinliyin iradi olmadığını, bu səbəblə Quranda keçən “kədərlənmə” və ya “kədərlənməyin” kimi ifadələrin həqiqətdə kədərlənməyi deyil, bu duyğuya aparan davranıĢlardan çəkinməyi
nəsihət etdiyini ifadə edir. Həzrət Xədicə və Əbu Talibin ölümləri Peyğəmbəri (s) dərindən kədərləndiyi üçün bu ölümlərin baĢ
verdiyi ilə Ġslam tarixində “sənətül-hüzn”, yəni hüzn ili deyilmiĢdir.
Qurani-kərimdə iki ayədə “hüzn”, üç ayədə eyni mənada
“hazən”, otuz yeddi ayədə də eyni kökdən olmaq üzrə cəmi qırx
iki yerdə hüzn və ondan törəyən sözlər keçməkdədir. Bu
ayələrin çoxunda möminlərin axirətdə qəm-kədərsiz bir həyat
yaĢayacaqları xəbər verilməkdə (“Bəqərə” 38, 62; “Ənam” 48;
“Yunus” 62), Rəsulu-Əkrəmə (s) və möminlərə xitab olaraq
inkarçıların onlara qarĢı haqsız söz və davranıĢlarından və ya
məruz qaldıqları müxtəlif çətinliklərdən ötəri kədərlənməmələri,
mətin olmaları tövsiyə edilmiĢdir (“Ali-Ġmran” 139; “Hicr” 88;
“Ənkəbut” 33). “Yusif” surəsinin 84 və 86-ci ayələrində Yusifin
(ə) baĢına gələnlər səbəbiylə atası Yaqubun (ə) çəkdiyi Ģiddətli
acı və kədər hüzn sözüylə ifadə edilmiĢdir.
Hüzn və ondan törəyən kəlmələr hədislərdə də dəyiĢik
formalarda istifadə edilmiĢdir. Bu hədislərin bəzilərində ölüm
kimi ağrılı hadisələr qarĢısında kədərlənməyin normal olduğu,313
Quranın hüznlü bir mühitdə endiyi, 314 insanları kədərləndirən
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çətinliklərin günahlara kəffarə olacağı,315 Allahın müsibətlər səbəbiylə yaĢ tökən gözləri, kədərlənən ürəkləri əzaba uğratmayacağı316 ifadə edilir.
Ağlamaq qəmli olub Allah qorxusundan yaxud hər hansı
bir dərd, acı, ağrılı, ümidsizlik və bəzən sevincdən ötəri gözyaĢı
tökmək deməkdir. Ağlamaq sözü qədim türk mənĢəli söz olub
“ağmaq”dan törəmiĢdir. “Ağmaq” yüksəlmək, yuxarıya doğru
çıxmaq mənasını verir. Bu səbəbdən ağlamaq qədim türk dilində
yüksəlmək deməkdir. Ağlamaq, gözyaĢı tökmək, ağı demək, həqiqi mənada yüksəlmək, daxildən xaricə çıxmaq, yuxarıya doğru
qalxmaq deməkdir.
Ağlamaqla əlaqədar “buka” (ağlamaq) sözü Quranda yeddi yerdə keçir (“Məryəm” 58; “Ġsra” 109; “Qəmər” 7; “Qələm”
43; “Məaric” 44; “Naziat” 9; “Duxan” 29; “Nəcm” 43, 60;
“Tövbə” 82). GözyaĢı mənasını verən “dəm” Quranda iki yerdə
keçir (“Maidə” 83; “Tövbə” 92). Çox ağlayan mənasında
“əvvah” sözü də Qurani-kərimdə iki yerdə keçir (“Tövbə” 114;
“Hud” 75). “Əvvah” kədər və ağrı-acını göstərən səsləri çox
çıxaran, baĢqalarının ağrılarını mənliyində duyan, onlara duyduğu mərhəmətdən ötəri “ah!” edib ağlayan mənalarını verir.
“Əvvah” sözü Quranda Ġbrahimin (ə) sifəti olaraq istifadə edilir.
Qurani-kərimdə kafirlərin sərt qəlbli olmalarına iĢarə
edilmiĢ, Allah qorxusundan ağlayan yumĢaq ürəkli, mərhəmətli
möminlər Cənnətlə müjdələnərkən, daĢ ürəkli kafirlərin
Cəhənnəmə gedəcəyi xəbər verilmiĢdir. Uca Allah Quranın müsəlmanlara oxunduğu zaman, onların ağlayaraq səcdə etdiklərini
və Quranı dinləməyin onların xüĢusunu, hörmətini artırdığını,
ürəklərinin titrədiyini ifadə edir (“Ġsra” 107-109; “Həcc” 35;
“Məryəm” 58). Kafir və münafiqlər üçün də belə deyilir:
“Qazandıqlarının (qazandıqları günahların) cəzası (əvəzi)
olaraq az gülüb çox ağlasınlar!” 317 “Güldürən də, ağladan
da Odur!”318
315
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Quranın ecazkarlığı qarĢısında onu dinləyənlərin dəriləri
ürpərməkdədir. Müsəlmanlar Allah qorxusundan ağlayaraq səcdə edərlər. “(Ya Peyğəmbər!) Əgər Biz bu Quranı bir dağa
nazil etsəydik, sən onun Allahın qorxusundan (yıxılıb) parça-parça olduğunu görərdin (halbuki ağıl və ruh sahibi olan
insan onun öyüd-nəsihətlərindən ibrət almır). Biz bu misalları
insanlar üçün çəkirik ki, bəlkə, düĢünələr”.319 Bu ayələrdən
çıxan nəticə, Allah qorxusu səbəbiylə ağlamağın təqdirə layiq
bir üstünlük olduğudur.
“Bəqərə” surəsinin 74-cü ayəsində bəni-Ġsrailin ürəklərinin sərtliyi bəyan edilir və möminlərin eyni vəziyyətə düĢmələri
iĢarə yoluyla qadağan edilir. Ġsrailoğullarının bu qədər nemətə
baxmayaraq, ürəklərinin daĢ kimi, hətta daĢdan daha bərk olduğu, çünki nə qədər daĢın içindən su fıĢqırdığı, Allah qorxusundan parçalandığı halda onların gözlərindən bir damla olsun
su çıxmadığı bilvasitə ifadə edilir. Ona görə möminlər yəhudiləĢməkdən və daĢ ürəkli olmaqdan xilas olmaq üçün yumĢaq
ürəkli olmalı, bunun əlaməti olaraq da Allah üçün gözyaĢı tökə
bilməlidirlər. “Bundan (bu əhvalatdan) sonra qəlbləriniz yenə
sərtləĢərək daĢ kimi, bəlkə, daha da bərk oldu. Həqiqətən,
bəzi daĢların içərisindən nəhrlər axar, bəzisi yarılıb içindən
su fıĢqırar və bəzisi də Allahın qorxusundan (uca yerlərdən,
dağdan) yuvarlanıb düĢər. Allah sizin etdiklərinizdən, əlbəttə, qafil deyildir!”320
Görkəmli Quran təfsirçisi Qürtubi deyir ki, ayədə keçən
“qəsvət” bərklik, sərtlik, quruluq deməkdir. Ürəklərin Allaha
yönəlməkdən, Allahın ayələrinə boyun əyib itaət etməkdən uzaq
qalması, bundan bir əsər daĢĠmaması deməkdir.321
Bəzi təfsirçilər də bərk ürəyi çox sərt olan mədənə
bənzədir. Elə bir mədən ki, bunu nəsihət, vəd və ibrət kimi
dünyadakı heç bir Ģey və heç bir istilik yumĢalda bilmir, o
mədən ancaq Cəhənnəm atəĢində əriyir. Heç bir bəndə üçün
319
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ürək bərkliyi və Allahdan uzaq olmaq qədər böyük cəza ola
bilməz. Cəhənnəm bərk ürəkləri əritmək üçün yaradılmıĢdır.
Allaha ən uzaq olan ürəklər bərk ürəklərdir.
Ġbn Kəsir bu ayənin təfsirinə aid bu hədisi nəql edir: “Əbu
Nəcih, Mücahiddən nəql edir: “Su fıĢkırtan və ya su üzündən
yarılan ya da dağın təpəsindən diyirlənən hər daĢ Allahın
qorxusundan olmuĢdur”. Ġbn Abbas bu ayəni belə təfsir etmiĢdir:
“DaĢlar sizin çağırıldığınız həqiqət qarĢısında bəzən sizin
ürəklərinizdən daha yumĢaqdır”. Yəhya Ġbn Əbu Talib “daĢlardan eləsi var ki, içindən çaylar qaynar” ayəsinin bu ifadəsi
çox ağlamaq deməkdir. “Eləsi də var ki, çatlayar ondan su
fıĢqırar”. Bu da az ağlamaqdır. “DaĢlardan bir qismi də Allah
qorxusuyla yuxarıdan aĢağı diyirlənər”. Bu da gözdən yaĢ
tökmədən ürək ilə ağlamaqdır, deyir.
“Bunlar Adəmi və Nuhla gəmiyə mindirdiyimiz adamların nəslindən, Ġbrahimin, Ġsrailin (Yaqubun) nəslindən
seçib haqq yola yönəltdiyimiz və Allahın nemət bəxĢ etdiyi
peyğəmbərlərdəndir. Onlar Rəhmanın (Allahın) ayələri
özlərinə oxunduğu zaman ağlayaraq səcdəyə qapanırdılar.
[Ġdris Adəmin, Nuh Ġdrisin, Ġbrahim Nuhun (və ya Nuhun
gəmisində olanlardan birinin), Ġsmail, Ġshaq, Yaqub Ġbrahimin
nəslindən, Musa, Harun, Zəkəriyya və Ġsa isə Yəqubun
nəslindən olan peyğəmbərlərdəndir]”.322
Peyğəmbər (s) buyurur: “Əgər mənim bildiyimi bilsəydiniz, az gülər çox ağlayardınız”.323
“Ġki gözə atəĢ toxunmaz. Allah qorxusundan ağlayan göz
və Allah yolunda növbə çəkən göz”.324
“Yeddi sinif insan vardır ki, Allah taala onları ƏrĢinin
kölgəsindən baĢqa heç bir kölgənin olmadığı Qiyamət günündə
öz ilahi kölgəsi altında saxlayacaq. Bunlar: ədalətli dövlət
baĢçısı, Allaha ibadət edərək inkiĢaf edib böyüyən gənc, ürəyi
məscidlərə bağlı adam, Allah üçün sevən, Allah yolunda bir322
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ləĢən və Allah yolunda ayrılan iki adam, zadəgan-hörmətli və
gözəl bir qadının fahiĢəlik üçün dəvətinə qarĢı “mən Allahdan
qorxaram” deyərək bu dəvəti rədd edən adam, sədəqə verən və
lakin sağ əlinin verdiyi sədəqəni sol əli bilməyəcək Ģəkildə
gizləyən kimsə, tək olaraq Allahı zikr edib gözyaĢı tökən
kimsə”.325
“Ağcaqanad baĢı qədər olsa belə, gözündən Allah qorxusuyla yaĢ çıxan və bu yaĢı yanağına dəyəcək qədər axan heç bir
mömin bəndə yoxdur ki, Allah onu (əbədi) atəĢə haram etməsin!”326
“Ürəyimizdə ağrılı, gözümüzdə yaĢ var, amma dilimiz
Allahın razılığına zidd bir söz söyləməz”.327
“Quran hüznlə nazil oldu, onu oxuyarkən və ya dinləyərkən kədərlənib ağlayın və ya ağladın”.328
“Allah qorxusundan ağlayan adam Cəhənnəmdən azad
ediləcəkidir”.329
“Allahı zikr etməkdən daha çox söz söyləməyin. Çünki
Allahı zikr etməkdən çox danıĢmaq ürək bərkliyidir. Ġnsanlar
arasında Allahdan ən uzaq olan adam bərk ürək sahibidir”.330
“Çox gülməyin, çünki çox gülmək ürəyi öldürər”.331
“Allah hörmətiylə ağlayan bir göz, məmədən çıxan bir süd
necə məməyə geriyə dönməzsə, onun Cəhənnəmə girməsi də elə
uzaqdır”.
“Dörd Ģey vardır ki, bədbəxtlikdəndir. Gözün donması
(yaĢ axıtmaması), ürəyin bərkləĢməsi, uzun-uzadı arzu və
dünyaya qarĢı ehtiras”.
Allah qorxusundan ağlayan, harama baxmayan və Allah
yolunda cihadda keĢik çəkən kəslərə Cəhənnəm atəĢinin haram
olduğu hədislərdə ifadə edilmiĢdir. Peyğəmbər (s) ondan qurtu325

Səhihi-Buxari, Zəkat-17; Səhihi-Müslüm, Zəkat-30
Kütubu-sittə, hədis № 7283, c. XVII, səh. 585
327
Səhihi-Buxari, Cənaiz-43; Səhihi-Müslüm, Fəzail-62
328
Sünəni-Ġbn Macə, Ġqamə-176
329
Sünəni-Tirmizi, Fəzailul-cihad-8, 12; Sünəni-Nəsai, Cihad-8
330
Sünəni-Tirmizi, Zühd-62
331
Kütubu-sittə, c. 17, səh. 584, hədis № 7281
326

132

luĢun yolunu soruĢan Üqbəyə iĢlədiyi günahlardan ötəri
ağlamasını tövsiyə etmiĢdi.332
Peyğəmbər (s) heç bir zaman qəhqəhə çəkməmiĢ, amma
üzündən də gülümsəməyi əskik etməmiĢdir. O, Quran oxuyarkən, Quran dinlərkən ağlamıĢdır. Peyğəmbər (s) müsəlmanları
çox kədərli vəziyyətlərdə, cənazə arxasında yaxa cıraraq,
qıĢqıraraq, deyinərək ağlamağı qadağan etmiĢdir. O, səssizcə
ağlar, yanaqlarından yaĢlar süzülərdi. Qızı Zeynəbin uĢağı xəstələnərkən qucağına götürmüĢ, ağlamıĢ və belə demiĢdir: “...Bu
Allahın mərhəmətli bəndələrinin könüllərinə lütf etdiyi rəhmətdir. Cənabı Haqq bu rəhməti bəndələrindən Ģəfqətli olanlara
lütf edər”.333 Peyğəmbər (s) acı və iztirab qarĢısında müsəlmanlara səbirli olmağı tövsiyə etmiĢ, bununla birlikdə, insanların
bərk və daĢ ürəkli ola bilməyəcəklərini, mərhəmət və Ģəfqət
gözyaĢlarının rəhmət olduğunu, ağlamağın fitrətdən olduğunu
söyləmiĢdir.
Hicrətin ikinci ilində ölən Osman bin Məzunun cənazəsi
üzərinə əyilən Peyğəmbər (s) onu öpmüĢ, davamlı ağlamıĢdır.
Yalnız Ġbn Məzun üçün deyil, bununla yanaĢı, ölən və ya Ģəhid
edilən bütün səhabələrin cənazələrində onlardan bəhs edərkən də
Peyğəmbər (s) qəmlənər və ağlayardı. Ancaq o, yuxarıda ifadə
edildiyi kimi, səssiz-sədasız ağlar, gözyaĢları yanaqlarından
süzülərdi. Peyğəmbər (s) səsli (baĢa-gözə vuraraq) ağlamağı
qadağan etmiĢ, belə bir halı, Ģeytan anqırması olaraq xarakterizə
etmiĢdir. Peyğəmbər (s) öz əmisi Həmzə Ühüd döyüĢündə Ģəhid
olduqda ona ağlamıĢ və ona əza saxlamıĢdı.334
Peyğəmbərin (s) xanımı AiĢə rəvayət edir: “Peyğəmbər (s)
qalxdı, səhərə qədər ağladı, inlədi. Elə ağlayırdı ki, saqqalından
332
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damla-damla yaĢlar axırdı. Nəyə ağlayırdı Allahın Rəsulu?
Dedim: Ey Allahın Rəsulu! Allah keçmiĢ və gələcək günahlarını
bağıĢlamadımı? Cavabında dedi: Ģükr edən bir bəndə
olmayımmı?”
“Ġndi siz bu kəlama (Qurana) təəccübmü edirsiniz?
Həm də gülürsünüz, heç ağlamırsınız!” 335 Ayədə də bəyan
edildiyi kimi, insanlar günahlarına görə, Allaha yaxınlaĢmaqlarına görə ağlamalıdırlar, halbuki gülürlər. Deyilir ki, bu ayə
nazil olduqda səhabələr ağlamağa baĢladılar. Elə bir hönkürtü ilə
ağladılar ki, Peyğəmbər (s) otağında dayana bilmədi. Çölə çıxdı.
Onların o ağlamalı halını görüncə yanlarında oturdu. Kədərdə,
dərddə, ağlamaqda, gülməkdə səhabələr və Peyğəmbər (s) eyni
həyatı paylaĢırdılar. Oturdu və o da ağlamağa baĢladı. Elə
ağlayırdı ki, ağlaması səhabələrindən də uca oldu.
Bütün bu deyilənlərdən baĢqa Peyğəmbərin (s) öz oğlu
Ġbrahimin vəfatı ilə əlaqədar ağlaması görkəmli alim Ġbn
Qüdamənin “əl-Müğni” əsərində (c. II, səh. 489) öz təsdiqini
tapmıĢ səhih xəbərlərdəndir. Həmçinin, adı çəkilən alim öz əsərində həzrət Fatimənin (ə) atasının vəfatından sonra onun
qəbrinin üzstünə gəlməsi və qəbrin torpağından baĢına əliyərək
Ģiddətlə ağlaması və öz müsibətli günləri haqqında Ģeir deməsi
də qeyd edilmiĢdir.336 Peyğəmbərin (s) Ġmam Əlinin (ə) və digər
məsumların ölüyə ağlamalarına ən güclü dəlillərdən biri də
onların Ġmam Hüseynə (ə) ağlamaları olmuĢdur.
Xatırladaq ki, Ġmam Hüseynə (ə) ilk ağlayan Ģəxs Peyğəmbər (s) və Cəbrayıl (ə) olmuĢdur. MəĢhur hədis alimi Əhməd bin Hənbəl rəvayət edir:
ٖ ػ،ٙ ٓٔ٘ي٢ أكٔي كٍٟٝ  كوي،ٚ٤ِ) ػُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٢أٓخ رٌخء حُ٘زٝ
ٟٞ٘٤ٗ ًٟ كِٔخ كخ،َٚطٜخكذ ٓطٛ ًٕخٝ ،)ّ حُٔلٚ٤ِ (ػ٢ِ ٓخٍ ٓغ ػٚٗ أ٢ٗـ
زَ أرخ ػز ِيٛ
ْ ِ ح،زَ أرخ ػز ِي َّللاٛ
ْ ِ ح:)ّ حُٔلٚ٤ِ (ػ٢ِ ػٟٖ ك٘خى٤لٛ ٠ُ ٓ٘طِن اٞٛٝ
. حُلَحص٢َّ٘للا ر
.ٓخًح؟ٝ :هِض

335
336
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ٙ٘خ٤ػٝ ّٞ٣ ) ًحصُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٢ حُ٘ز٠ِ ىهِضُ ػ:)ّ حُٔلٚ٤ِهخٍ (ػ
، حُلَحص٢ُ٘وظََ ر٣ ٖ٤ٔ إٔ حُل٢َ٘ كَل َّيػ،ََ هز٣َ ؿز١ رَ هخّ ٖٓ ػ٘ي:ٍ هخ،ٕخ٠٤طل
.؟ٚٗ َّٔي ٖٓ طَرظ
ِ ُ إْٔ أ٠َُ ُي اٛ
.ْ ٗؼ:هِض
ِْ ك،خٜ٤ٗ كؤػطخ،ش ٖٓ طَحد٠ هزٞ كوز،ٙي٣ )ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( كٔ َّي
.ظَخٟ
َ  إٔ كَخ٢٘٤أِٓي ػ
“Ġmam Əli (ə) Siffin döyüĢünə gedərkən Kərbəla ərazisində dayandı. O, buranın hara olduğunu soruĢduqda dedilər:
bura Neynəvadır. Ġmam Əli (ə) dedi: səbr et ey Əba Adullah!
Səbr et ey Əba Abdullah! Ona dedilər: nə baĢ verir? O, dedi: bir
gün Peyğəmbərin (s) yanına daxil oldum və onu gözü yaĢlı
gördüm. Dedim: səni kim qəzəbləndirib ki, gözlərindən belə yaĢ
gəlir ya Rəsulallah? Dedi: Cəbrayıl (ə) mənim yanımda idi. O,
mənə dedi ki, Hüseyni (ə) Fəratın sahilində öldürəcəklər. Onun
türbəsindən iyləmək istəyirsənmi? Dedim: bəli. O, əlini uzadıb o
torpaqdan götürdü mənə verdi. Buna görə gözlərim yaĢarıb”.337
،َ ر٘ض حُلخٍع٠ٖ ػٖ أّ حُل٤ل٤لُٜ ح٠ِ حُٔٔظيٍى ػ٢ حُلخًْ كٍٟٝٝ
ض٣ ٍأ٢ٗ ا،ٍ َّللاٍٞٓ خ٣ :) كوخُضُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍ َّللاٍٞٓ ٠ِخ ىهِض ػٜٗأ
.ِش٤ُِكِٔخً ُٓ٘ ٌََحً ح
.َٞ ُٛ  َٓخ:)ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍهخ
.ي٣ ٗيٚٗ ا:هخُض
.ٞٛ  ٓخ:)ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍهخ
.١َ ِك ْـ٢ؼض كٟ
ٝ
ٝ
،هطؼض
ض ًؤََّٕ هطؼش ٖٓ ؿٔيى٣ ٍأ:هخُض
ِ ُ َ
337
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ٔش إ ٗخء َّللا١ طَِِي كخ،ًَح٤ض َه
ِ ٣ ٍَأ:)ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍ َّللاٍٞٓ ٍكوخ
. ِكـَى٢ُٕ كٌٞ٤ ك،ًُؿلٓخ
٢ كٌخٕ ك،)ّ حُٔلٚ٤ِٖ (ػ٤ٔحُل
ُ ّخ حُٔلّ) حإلٓخٜ٤ِٔش (ػ١ُيص كخَٞ َك
.(ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍ َّللاٍٞٓ ٍ ًٔخ هخ١َكـ
ْ ػ،َٙ ِكـ٢ُ كُٚؼظٟٞ ك،)ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍ َّللاٍٞٓ ٠ُٓخً اٞ٣ ُكيهِض
.عٞٓوخٕ ٖٓ حُي٣َٜ) طُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍ َّللاٍٞٓ ٘خ٤ كبًح ػ، حُظِلَخطَش٢ِِّ٘ٓ ْكخَٗض
. ٓخ َُيَ ؟،٢ٓأٝ ٢ رؤر، َّللا٢خ ٗز٣ :كوِض
،ّحُٔلٝ لسُٜ حٚ٤َِ ػ٣َ ِؿز٢ٗ أطخ:)ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍهخ
َّٕ أ٢َٗكؤهز
َ
.ٌحٛ ٢٘ ٓظوظَُ حر٢أُ َّٓظ
!!ٌحٛ :كوِض
.ْ ٗؼ:)ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍكوخ
. حُٔلّ) كَٔحءٚ٤ِ (ػٚ) رظَرش ٖٓ طَرظُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٢ٗأطخٝ
Hakim NiĢapuri “əl-Müstədrək” əsərində Fəzl bint Harisdən nəql edir ki, o, Peyğəmbərin (s) yanına daxil olmuĢ və ona
demiĢdir:
-Ey Allahın Rəsulu, mən gecə qorxulu yuxu görmüĢəm.
Peyğəmbər (s) dedi:
-Nə görmüsən?
-Gördüm ki, sənin bədənindən bir hissə kəsilib mənim
otağıma qoyulur.
-Sən xeyirli yuxu görmüsən. ĠnĢallah ki, Fatimə sənin
otağında oğlan uĢağı dünyaya gətirəcək.
Peyğəmbərin (s) dediyi kimi, Fatimə (ə) Hüseyni (ə) mənim otağımda dünyaya gətirdi. Bir gün Peyğəmbərin (s) otağına
daxil oldum... Onu gözü yaĢlı gördükdə soruĢdum:
-Sizə atam-anam fəda olsun, nə olub ey Allahın Rəsulu?
-Cəbrayıl (ə) nazil olub dedi ki, sənin ümmətin bu oğlunu
öldürəcəklər.
-Dedim: bu!
-Dedi: bəli.
Sonra o, Kərbəla torpağından mənə verdi.338
ٖ كيػ٘خ ػٔخٍس ر:ٍم هخَٝزخٕ رٖ ك٤ٗ  كيػ٘خ:ٍخٕ هخ٤أهزَٗخ حُلٖٔ رٖ ٓل
ٕ أٚ حٓظؤًٕ ِٓي حُوطَ ٍر:ٍ ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي هخ: كيػ٘خ ػخرض:ٍ هخ:ٍُحًحٕ هخ
 َّللا٠ِٛ ٢ّ أّ ِٓٔش كوخٍ حُ٘زٞ٣ ٢ كٌخٕ كُٚ ًٕ ِْٓ كؤٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ٍ حُ٘زِٝ٣
338
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 حُزخد اً ؿخء٠ِ ػ٢ٛ ٖ٤ كز.٘خ أكي٤ِيهَ ػ٣ ٘خ حُزخد َل٤ِ ػ٢ حكلظ:ِْٓ ٝ ٚ٤ِػ
٠ِٛ ٢َ حُ٘زٜ ظ٠ِػذ ػٞظ٣ َ كظلَ كخهظلْ كلظق حُزخد كيهَ كـؼ٢ِٖ رٖ ػ٤ٔحُل
 أٓخ:ٍ هخ.ْ ٗؼ:ٍ؟ هخٚ أطلز: حُِٔيُٚ ٍ كوخِٚوز٣ٝ ٚٔظِؼ٣ ٢ؿؼَ حُ٘زٝ ِْٓ ٝ ٚ٤َِّللا ػ
ٖٓ ش٠ هزٞ كوز.ْ ٗؼ:ٍ؟ هخٚ٤وظَ ك٣ ١ٌُظي حٌُٔخٕ ح٣ٍ إ ٗجض أِٚإ أٓظي ٓظوظ
ٚ أّ ِٓٔش كـؼِظٚ طَحد أكَٔ كؤهٌطِٝش أٜٔ رٙ كـخءٙخ٣ اٙ كؤٍحٚ٤وظَ ك٣ ١ٌُحٌُٔخٕ ح
.خ ًَرلءٜٗ ا:ٍٞ ً٘خ ٗو:خ هخٍ ػخرضٜرٞ ػ٢ك
...Ənəs bin Malik dedi: “yağıĢ mələyi Peyğəmbərin (s)
yanına gəlmək üçün icazə istədi. (Peyğəmbər (s) icazə verdikdə
mələk içəri girdi. Peyğəmbər (s) Ümmi-Sələməyə “qapını bağla
və qapıda dur ki, heç kim yanımıza gəlməsin” dedi. Ancaq
Hüseyn bin Əli (ə) gəldi, qaçaraq içəri girdi və Peyğəmbərin (s)
çiyninə çıxdı. Mələk Peyğəmbərə (s) “sən bunu sevirsən?” dedi.
Peyğəmbər (s) “bəli” dedi. Mələk “sənin ümmətin onu
öldürəcəkdir. Ġstəyirsənsə öldürüləcəyi yeri də sənə göstərim”
dedi və bundan sonra əlini atdı və Peyğəmbərə (s) qırmızı bir
torpaq göstərdi. Ümmi-Sələmə də o torpağı alıb paltarının bir
ucuna düyümlədi. Biz Hüseynin (ə) Kərbəlada öldürüləcəyini
əvvəllər eĢidərdik”.339
ٖي ػ٤ ػزي َّللا رٖ ٓؼ٢٘غ هخٍ كيػ٤ًٝ  هؼ٘خ٢ أر٢٘كيػ٘خ ػزي َّللا هخٍ كيػ
ٍِْٓ هخٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ إٔ حُ٘زٞٛ غ ٗي٤ًٝ ٍ أّ ِٓٔش هخٝ ػٖ ػخث٘ش أٚ٤أر
ٖ٤ٌٔح كٛ  إ حر٘ي٢ُ ٍخ كوخِٜ هز٠ِيهَ ػ٣ ُْ ض ِٓي٤ حُز٠ِٔخ ُوي ىهَ ػْٛلكيح
. طَرش كَٔحء٠ُخ هخٍ كؤهَؽ اٜوظَ ر٣ ٢ حُظٍٝي ٖٓ طَرش حْل٤ٍ كبٕ ٗجض آطٞٓوظ
...Səid AiĢə və ya Ümmi-Sələmədən rəvayət etdi: “Peyğəmbər (s) dedi: “evə heç kimi buraxma, mələk ilə danıĢacağam” sonra dedi: (mələk) Hüseynin (ə) öldürüləcəyini və əgər
istəsəm onun öldürüləcəyi yerin torpağını göstərə biləcəyini
dedi. Sonra qırmızı bir topraq gətirdi”.340
339

Ġbn Hibbanın nəzərinə görə hədis səhihdir, çünkü o bu kitabında ancaq
səhih hədisləri toplamıĢdır. Həmçinin, kitabın mühəqqiqi ġüeyb əl-Arnaut
deyir: “hədis həsəndir.” (Ġbn Hibban, “əs-Səhih”, c. V, səh. 142, hədis №
6742). Bu hədisi Əhməd bin Hənbəl də rəvayət etmiĢdir. (Əhməd bin Hənbəl,
“Müsnəd”, hədis № 13473). Kitabın mühəqqiqi Əhməd ġakir hədisdən sonra
deyir: “isnadı səhihdir.” (Əbu Yalə əl-Mövsili, “Müsnəd”, c. VI, səh. 129,
hədis № 3402).
340
Əhməd bin Hənbəl, “Fəzail əs-Səhabə”, c. II, səh. 770, hədis № 1357.
(Kitabın mühəqqiqi Vəsiyullah bin Məhəmməd Abbas deyir: “isnad
səhihdir”). Hədisi Ġbn Kəsir “əl-Bidayə vən-Nihayə”, c. VIII, səh. 218-də

137

ٖ ػ٘خ ػزي حَُكٖٔ ػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش ػٖ ػٔخٍ ر٢ أر٢٘كيػ٘خ ػزي َّللا كيػ
قٜ٘ حُٔ٘خّ ر٢ ِْٓ كٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ض حُ٘ز٣ ٍأ:ٍ ػٔخٍ ػٖ رٖ ػزخّ هخ٢أر
ٍٍٞٓ خ٣ جخ هخٍ هِض٤ٗ خٜ٤ظظزغ ك٣ ٝ أِٚظوط٣ ّخ ىٜ٤ٍس كٍٝ هخٚخٍ أٗؼغ أؿزَ ٓؼُٜ٘ح
ّ هخٍ ػٔخٍ كللظ٘خ ًُيٞ٤ُ ٌٓ٘ حٚ ُْ أٍُ أطظزؼٚلخرٛأٝ ٖ٤ٌٔح هخٍ ىّ حُلٛ َّللا ٓخ
.ّٞ٤ُ هظَ ًُي حٙؿيٗخّٞ كٞ٤ُح
...Əmmar bin Əbu Əmmar Ġbn Abbasa dedi: “Peyğəmbəri
(s) günün ortasında yuxu halında tozlu və saçı-baĢı dağınıq
halda gördüm. Əlində içi qan dolu bir ĢüĢə var idi. Dedim ki “Ey
Peyğəmbər, bu nədir?” Buyurdu ki: “Hüseynin və əshabının qanıdır”. Ġbn Abbbas deyir: “mən o gündən etibarən bu hadisənin
nə zaman olacağını gözləyirdim”.
Əmmar dedi: “biz o günü hesabladıq və sonradan anladığımıza görə, Hüseyn (ə) o gün öldürülmüĢdü”.341
٠َٔ ِْ ٓ
َ ٢ٌِٖ٘ هَخ ٍَ َك َّيػَ ْظ٣ُِ ٍَ  َهخ ُِ ٍي ْحْلَ ْك َٔ َُ َك َّيػََ٘خُٞ ٍي ْحْلَٗ َُّؾ َك َّيػََ٘خ أَر٤ٓ ِؼ
َ َُٞك َّيػََ٘خ أَر
َ
َ
َ
َ
ْ
َُّ َّللا٠َِّٛ
َّ
َ
َ
ُ
ُ ٍَ ُْض٣ي هخُضْ ٍَأ٤
َ ِ ٍَ َّللاٞٓ
َ ِّّ ُ أ٠َِهَخَُضْ ى ََه ِْضُ َػ
ِ ٌِ ُ ْز٣  كوِضُ َٓخ٢ٌِ  طَ ْز٢َ ِٛ َٝ ِٓ َٔش
ْ
َّ ٍَ ٞٓ
ٍَ َّللاِ هَخ
ُ ٍَ َخ٣ َحد كَوُ ِْضُ َٓخ َُي
ُ ََ ُّ حُظِٚ َِظ٤ُِ ْلَٝ ِٚ ٓ
َ َٝ ِٚ ٤ْ ََِػ
ِ  ٍَأ٠َِ َػَٝ ّ ح ُْ ََٔ٘ ِخ٢ِ ك٢َِِّ٘ٓ َْ طَ ْؼ
ْ
ً. ِٖ آِٗلخ٤ْ ٔ
ْ
َ
َ يْصُ هَظ ََ حُ ُلِٜ ٗ
...Səlma dedi: Ümmi-Sələmənin yanına getmiĢdim, ağlayırdı. “nə üçün ağlayırsan?” dedim. Dedi: “Peyğəmbəri (s) yuxuda gördüm, saçı və saqqlaı torpaqlı idi. Sənə nə oldu ey
Allahın Rəsulu?” dedim. Buyurdu ki: “biraz əvvəl Hüseynin
öldürülməyinə Ģahid oldum”.342
ٖ ػ، ػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش،ٍخُٜ٘ٔ ػ٘خ كـخؽ رٖ ح،ِ٣ِ رٖ ػزي حُؼ٢ِكيػ٘خ ػ
٠ِف ػٞ٘ ٓٔؼض حُـٖ ط:خ هخُضٜ٘ َّللا ػ٢ٍٟ  ػٖ أّ ِٓٔش،ٍ ػٔخ٢ػٔخٍ رٖ أر
.ٚ٘ َّللا ػ٢ٍٟ ٢ِٖ رٖ ػ٤ٔحُل

Əhməd bin Hənbəldən rəvayət etmiĢdir. Təəssüflər olsun ki, türklər kitabı
tərcümə edərkən bu hədisi çıxarıblar. Həmçinin, Hakim NiĢapuri
“Müstədrək” əsərində biraz fərq ilə rəvayət etmiĢdir. Hakim və əz-Zəhəbi
deyirlər: “hədis Ģeyxeynin (Buxari və Müslümin) Ģərtlərinə görə səhihdir
amma rəvayət etməmiĢlər. (Hakim, “Müstədrək”, c. IV, səh. 440, hədis №
8202).
341
Əhməd bin Hənbəl, “Müsnəd”, c. I, səh. 242, hədis № 2165. (Hədisdən
sonra mühəqqiq ġüeyb əl-Arnaut deyir: “Müslümin Ģərtlərinə görə isnadı
güclüdür”).
342
Tirmizi, “Sünən”, Mənaqib, hədis № 3771. (əl-Alabni deyir ki: “hədis
səhihdir”).

138

...Əmmar bin Əbu Əmmar Ümmi-Sələmədən belə nəql
edib: “Cinlərin Hüseyn bin Əli (ə) üçün ağladıqlarını eĢitdim”.343
خٓخ٣ش كٌٔؼض حُٔٔخء أ٣َ٣ٞٓجٌ ؿٞ٣ أٗخٝ ٖ٤ٔ هظَ حُل:ْ هخُض٤ٌػٖ أّ كٝ
.ٓؼَ حُؼِوش
“Ümmi-Həkimdən rəvayət olunur ki: “Hüseynin (ə) Ģəhid
edildiyi gün mən balaca qız idim və o günü göyün üzü bir neçə
gün qırmızı rəngdə qalmıĢdı”.344
ٚٔ ًظخد أكٔي رٖ ٓلٔي رٖ ك٘زَ ٍك٢ض ك٣َ هخٍ ٍأ٤كيػ٘خ أكٔي رٖ آَحث
:ٍ هخٚ٤غ رٖ ٌٍٓ٘ ػٖ أر٤ ػزي حَُكٖٔ هؼ٘خ حَُرٞى رٖ ػخَٓ أرٞٓ ٗخ حٙي٣ ٢َّللا رو
ٙحٞ٘خ هطَس حػ٤ كٙ٘خ٤ هطَص ػٝ٘خ ىٓؼش أ٤ كٙ٘خ٤ٍ ٖٓ ىٓؼظخ ػٞو٣ ٢ِٖ رٖ ػ٤ًٔخٕ ك
. ؿَ حُـ٘شٝ َِّللا ػ
Əhməd bin Ġsrail bizə rəvayət etdi və dedi: Mən Əhməd
bin Hənbəlin öz Ģəxsi əlyazmasından oxudum ki, bizə Əsvəd bin
Amir Əbu Əbdürrəhman rəvayət etdi və dedi: ər-Rübey bin
Münzir atasından onun belə dediyini rəvayət etdi: Hüseyn bin
Əli (ə) deyərdi: “Hər kim bizim üçün ağlasa, yaxud bir damla
göz yaĢı töksə, Allah onu Cənnətlə mükafatlandırar”.345
Digər bir hədis ummulmöminin AiĢədən rəvayət olunur:
“Peyğəmbərə (s) vəhy nazil olan zaman Hüseyn bin Əli (ə)
Peyğəmbərin (s) yanına daxil olub onun kürəyinə çıxdı. Cəbrayıl
(ə) dedi: ya Məhəmməd! Onu çox istəyirsənmi? Peyğəmbər (s)
buyurdu: ey Cəbrayıl! Ondan sevimli mənim üçün heç nə
yoxdur. Cəbrayıl (ə) dedi: Onu səndən sonra ümmətin öldürəcəkdir. Sonra Cəbrayıl (ə) əlini uzadıb ona ağ torpaq verdi və
dedi: bu torpaq Tif ərazisindəndir, sənin oğlunu bu torpaqda
öldürəcəklər. Cəbrayıl (ə) getdikdən sonra Peyğəmbər (s) evdən
çıxdı. O, əlindəki torpağa baxıb ağlayırdı. O, deyirdi: ey AiĢə!
Cəbrayıl (ə) mənə xəbər gətirdi ki, Tif adlı yerdə oğlumu
öldürəcəklər. Sonra Peyğəmbər (s) ağlaya-ağlaya səhabələrinin
yanına getdi. Orada Əli (ə), Əbu Bəkr, Ömər, Hüzeyfə, Əmmar
və Əbuzər var idi.
343

Təbərani, Möcəm əl-Kəbir, c. III, səh. 121, hədis № 2862
Heysəmi deyir: “Təbərani rəvayət etmiĢdir və ricalları “Səhih”in
ricallarıdır.” (Heysəmi, “Məcmə əz-Zəvaid”, c. IX, səh. 316, hədis № 15161)
345
Əhməd bin Hənbəl, Fəzail əs-səhabə, c. II, səh. 675, hədis № 1154
344
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Onlar dedilər: sənə nə olub ey Allahın Rəsulu! Peyğəmbər
(s) buyurdu: Həqiqətən oğlum Hüseyn (ə) məndən sonra Tif adlı
yerdə qətl ediləcəkdir, bu da onun torpağındandır. Mənə xəbər
verildi ki, o, orada düĢüb qalacaqdır”.346
Peyğəmbərin (s) digər bir xanımı olan Ümmi-Sələmə
deyir: “Bir gün Peyğəmbər (s) mənim evimdə idi. O, mənə dedi:
heç kəsi yanıma buraxma. Mən oturub gözləyirdim ki, birdən
Hüseyn (ə) gəldi. Bu vaxt mən Peyğəmbərin (s) içini çəkərək
hönkürtü ilə ağlamağını eĢitdim. Bunun səbəbini bilmək üçün
tez onun yanına getdim. Bu zaman Hüseyn (ə) onun otağında idi
və Peyğəmbər (s) əlini onun çiyninə çəkərək ağlayırdı. Dedim:
ey Allahın Rəsulu! And olsun Allaha! Xəbərim olunca Hüseyn
(ə) qaçıb yanına girmiĢdi. Peyğəmbər (s) buyurdu: Cəbrayıl (ə)
burada bizimlə birlikdə idi və mənə dedi: Hüseyni (ə) sevirsənmi? Dedim: dünyada o, necə də gözəl övladdır! Cəbrayıl (ə)
dedi: sənin ümmətin onu Kərbəla adlı yerdə qətlə yetirəcəklər.
Sonra o, oranın torpağından mənə verdi.”.347
Digər bir hədisdə Səfiyyənin dilindən deyilir: “Hüseyn bin
Əli (ə) doğulan zaman onu Peyğəmbərin (s) yanına gətirdilər.
Peyğəmbər (s) onun alnından öpdü, sonra da mənə qaytardı. Bu
zaman o, ağladı və dedi: Allah sənin qatillərinə lənət etsin ay
oğlum! O, bunu üç dəfə təkrar etdi. Dedim: atam-anam sənə
qurban ey Allahın Rəsulu! Onu kim qətlə yetirəcək? Həzrət buyurdu: onu bəni Ümməyyədən olan azğınlar qətlə yetirəcəklər.
Allah onlara lənət etsin!”.348
Ġbn Həcər əl-Heysəmi ummulmöminin AiĢədən rəvayət
edir: “Peyğəmbər (s) buyurdu: Cəbrayıl (ə) mənə xəbər verdi ki,
oğlum Hüseyni (ə) məndən sonra Tif adlı çöldə qətlə yetirəcək346

Nuriddin Əli bin Əbi Bəkr əl-Heysəmi, Məcməüz-zəvaid, c. IX, Beyrut,
1408/1988, səh. 187-188; Təbərani, “Möcəmül-Əvsət” əsərində də nəql edib.
347
Nuriddin Əli bin Əbi Bəkr əl-Heysəmi, Məcməüz-zəvaid, c. IX, Beyrut,
1408/1988, səh. 187. Kərbəlanın ziyarətinin savabı və Ġmam Hüseynə (ə)
ağlamağın fəzilətləri haqqında bax: Ġbrahim Zöhrab oğlu Quliyevin “HədisiĢəriflərdə müqəddəs Ģəhərlərin tarixi” (Bakı, Nurlar nəĢriyyatı, 2012) kitabına
səh. 310-321
348
Əllamə Hairi, Dairətül-məarif, c. VIII, səh. 247-248

140

lər. Bu torpağı mənə gətirdi və xəbər verdi ki, bu onun yatdığı
yer olacaqdır”.349
ْٖ ر٤ٛٓلٔي رٖ ارَحٝ كشٌُٞ ٓٔـي ح٢كيػ٘خ ٓلٔي رٖ رٌَحٕ حُ٘وخٕ ك
٢ٗٔيحُٜي ح٤ كيػ٘خ أكٔي رٖ ٓلٔي رٖ ٓؼ: هخَل١َُ رخٚ٘ َّللا ػ٢ٍٟ آلخم حٌُٔظذ
٢ ػٖ أرٚ٤خٍ ػٖ أر٠ رٖ ك٢ِ رٖ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ كيػ٘خ ػ:ٍخْٗ هخٛ ٢٘ ر٠ُٞٓ
ّٞ٣ ٚحثـٞ ك٢ ك٢ ٖٓ طَى حُٔؼ:ٍ حُٔلّ هخٚ٤ِخ ػَُٟ ح٠ٓٞٓ ٖ ر٢ِحُلٖٔ ػ
ٚزظ٤ٜٓ ّٞ٣ ٍحّٞٗ ػخٞ٣ ٕٖٓ ًخٝ هَس٥حٝ خ٤ٗحثؾ حُيٞ كُٚ  َّللا٠٠ٍح هٞٗػخ
ٕ حُـ٘خ٢هَص ر٘خ كٝ ٍَٙٝٓٝ ّٚ كَكٞ٣ خٓش٤ؿَ حُوٝ ِ ؿؼَ َّللا ػٚرٌخثٝ ِٚٗكٝ
ٔخ٤ كُٚ زخٍى٣ ُْ جخ٤ٗ ُُِٚ٘ٔ ٚ٤حىهَ كٝ ًَّٚ رٞ٣ ٍحّٞٗ ػخٞ٣ ٠ٔٓ ٖٓٝ ٚ٘٤ػ
٠ُْ َّللا طؼخٜ٘ػَٔ رٖ ٓؼي ُؼٝ خى٣ُ ٖي َّللا ر٤ػزٝ ي٣ِ٣ خٓش ٓغ٤ّ حُوٞ٣ َ٘كٝ َحىه
.ٍ ٖٓ حُ٘خًٍٚ أٓلَ ى٠ُا
Musa bin Bəkran ən-NəqqaĢ Kufə məscidində və
Məhəmməd bin Ġbrahim bin Ġshaq əl-Məktub Rey Ģəhərində
rəvayət edib dedilər: “Bizə Əhməd bin Məhəmməd bin Səid əlHəmədani nəql etdi, dedi ki: Əli bin Həsən bin Əli bin Fəzzal
mənə atasından, o Əbülhəsən Əli bin Musa ər-Rzadan (Ġmam
Əli ər-Rzadan) nəql etdi, dedi ki: “AĢura günü ehtiyaclarını
aradan qaldırmaq üçün iĢi buraxan kimsənin Allah həm dünya
həm də axirət iĢlərini aradan qaldırar. AĢura gününü müsibət,
hüzn və ağlama günü olaraq təyin edən kimsəyə Allah Qiyamət
gününü sevinc və xoĢbəxtlik günü edər. Cənnətlərdə bizimlə
gözləri iĢıqlanar. AĢura günü bərəkət günü olaraq adlandıran və
o gün evinə bir Ģey yığan kimsənin yığdığı Ģeydə heç bir Ģəkildə
bərəkət olmaz və Qiyamət günündə Yezid, Übeydullah bin
Ziyad və Ömər bin Səd ilə birlikdə Cəhənnəmin ən alt
təbəqəsində olar”.350
Mötəbər hədislərdə də göstərildiyi kimi, burada Ġmam
Hüseyn (ə) üçün düĢən bir damla göz yaĢı orada dalğalar halında
gələn Cəhənnəm alovlarını yox edəcək. Necə ki, bir hədisə görə
Cəhənnəm qığılcımları ümmətin üzərinə axın-axın gəldiyi anda,
əlində bir ĢüĢə (ĢüĢə bir rəmzdir, ĢüĢə misal aləminə görə bir
ifadədir) hər yerdə onun imdadına qaçan Cəbrayıl (ə) meydana

349

Ġbn Həcər əl-Heysəmi, əs-Səvaiqül-mühriqə, səh-292
ġeyx Səduq, Üyuni-əxbarir-Rza (ə), c. I, səh. 267-268, bab 28, hədis № 57

350
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çıxar. Peyğəmbər (s) soruĢar: “nədir ya Cəbrayıl?” Cəbrayıl (ə):
“Ümmətinin gözyaĢları”, - deyə buyurar.
Görkəmli alim Ġbn Əsakir Ġmam Hüseynin (ə) Kərbəlada
Ģəhid ediləcəyini və ona Peyğəmbərin (s) ağladığını belə yazırdı:
ّ حإلٓخٚلخٗظ٣ٍ خىسٜٗ ٖ ػ،ٍٙ اهزخ٢حطَ كٞ حُظٞ) ر٘لٙ( ٢ٍى ػٖ حُ٘زٝ ٓخ
.ع حُلخىػشٞهٝ َ هزٚ٤ِ ػٚرٌخثٝ ، حُطقٍٝ رؤٝ أ،ٖ رٌَرلء٤ٔحُل
“Ġmam Hüseynin (ə) Kərbalada Ģəhid ediləcəyi Peyğəmbərdən (s) mütəvatir olaraq rəvayət edilmiĢdir”.351
AĢağıda qeyd etdiyimiz hədislər də Əhli-beyt (ə) tərəfindən nəql olunmuĢ hədislərdir. Bu hədislərin hamısı Ġmam Hüseynə (ə) ağlamağın üstün bir savab əməl olduğunu diqqətə
çatdırır.
خدٜٓ ٠َِ حُزٌخء ػ٠ ك٢ي حُٔؼظزَس ك٤ٗ رخْلٓخٟيُٜ ٓخ ؿخء ػٖ أثٔش ح٢ك
)ّ حُٔلٚ٤ِٖ (ػ٤ٔحُل
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Ġmam Hüseynə (ə) ağlamağın fəzilətləri haqqında
Ġmamların (ə) dedikləri
Ġmam Cəfər Sadiq (ə) buyurur:
َ
َ
َّ  َػ ْز ِي٢ٔخ ٍٍ ػَْٖ أَ ِر
ْضٟ
خ
ل
ك
َُّٙللاِ (ع) هَخ ٍَ َْٖٓ ًُ ًِ ََْٗخ ِػ ْ٘ َي
َ
َ َ٣ ِٖ  َِ ْر٤ْ ٠
َ ُلش ح ُْل٤لٛ
ُّ
ْ
ُ
َ
ْ
َّ
َ
.َِ  ًَخَٗضْ ِٓؼ ََ َُ رَ ِي حُزَ ْلْٞ َُ َٝ َُٚرًُٞٗ ُد ؿل ََ َّللا
ِ خف حٌُرَخ
ِ َ٘ ِٓ ْؼ ََ َؿْٞ َُ َٝ َُٙ٘خ٤ْ َػ
“Hər kəsin yanında xatırlandığımız zaman bizim üçün bir
damcı göz yaĢı axıtsa, onun günahları dəryalar qədər olsa belə,
Allah onun günahlarını bağıĢlayar”.
ذ
َ ََْٖخ حر٣ َُُٚ ٍَ ُ هَخََّٚٗغ أ
َ ِٖ خٕ ْر
َ َِّ َُٖ ح
ٍ ٤ِٗز
ٍ ٣ َك ِي٢ِخ (ع) كٟ
ٍ ٤ِٗز
ِ ذػ
ِ َّ٣ََّ ُلش ح٤لٛ
ُٚ هُظِ ََ َٓ َؼَٝ ٖ
ُ ُ ٌْرَ ُق ح ُْ ٌَ ْز٣ ُ ًُرِ َق ًَ َٔخَِّٚٗ (ع) كَب٢ٍّ ِِ ِٖ ْر ِٖ َػ٤ْ ٔ
َ  ٍء كَخ ْر ِي ُِ ِْ ُل٢َ
ْ ُِ٘ ً خ٤ًِ إِْ ًُ ْ٘ضَ رَخ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ً
َ
ُحصٝخ
َ ٝ
َ َش َػ٤ِٗ ػَ َٔخِٚ ِظ٤ْ َ َِ رْٛ َِْٖٓ أ
َّ ُض ح
ِ ٌَ ُو ْي رَٝ َُٕٜٞ٤ِٗز
َ َٔ ٔ
ِ ٍْ  حْل٢ِ ْْ كُٜ ُ ٘ ََ ٍَ ُؿل َٓخ
.ِٚ َِِٕ ُِوَ ْظٍَُٟٞ َ ْحْلَٝ ٔ ْز ُغ
َّ ُح
Ġmam Rza (ə) buyurur: “Ey ġəbib, əgər bir Ģeyə ağlamalı
olsan, Hüseyn bin Əli üçün ağla! Onu qoçu kəsən kimi kəsdilər.
Onunla birlikdə əhli-beytindən on səkkiz nəfəri qətlə yetirdilər.
Aləmdə onlara bənzrə yoxdur. Ġmam Hüseynin (ə) qətlinə yerlər
və göylər ağladı”.
٠ٓ
َّ َٔ ِٖ ْر ِٖ ك
َ ُٞٓ ِٖ  ْر٢ِّ ِِٔ ِٖ َػ
َ  ح ُْ َل٢ِ ػَْٖ أَرِٚ ٤ِخ ٍٍ ػَْٖ أَر٠
َ  ْر ِٖ ح ُْ َل٢ِّ ِِػوش َػٞٓ
َّ ٠٠
َخ٤ْٗ حثِ َؾ حُ ُّيَٞ ُ َكَُٚ َُّللا
َّ ُخ (ع) هَخ ٍَ َْٖٓ طَ ََىَ حٟ
َ ٍَح َء هُٞ
َ ٗ َّ ػَخْٞ َ٣ ِٚ حثِ ِـَٞ  َك٢ِ ك٢َ ٔ ْؼ
َ َِّ ُح
َّ
ْ
َّ
َ
َ
ََّ  َؿَٝ ََِ ْـ َؼ َُ َّللاُ ػ٣ ِٚ ِ رٌُخثَٝ ِٚ ِِٗ ُكَٝ ِٚ ِزَظ٤ٜ
ِ ُٓ َّ ْٞ َ٣  ٍَح َءُٞٗ ُّ ػَخْٞ َ٣ َٕ َْٖٓ ًخَٝ  ِه ََ ِس٥ ْحَٝ
...ِٙ ٍِ َُٝ ٓ
ُ َٝ ِٚ  َّ كَ ََ ِكْٞ َ٣ َخ َٓ ِش٤ِ َّ ح ُْوْٞ َ٣
Ġmam (ə) yenə buyurur: “Hər kəs AĢura günü öz ehtiyaclarını tərk etsə, Allah onun dünya və axirət ehtiyaclarını ödəyər.
AĢura günü hər kəsin hüzn və qəm-kədər günü olsa, Allah Qiyamət gününü onun üçün sevinc və fərəh günü qərar verəcək”.
Bəziləri Ġmam Hüseynə (ə) yerlərin və göylərin ağlaması
hadisəsinə təəccüblə yanaĢırlar. Amma mənbələr tədqiq edildiyi
zaman məlum olmuĢdur ki, bu hədislər təkcə Ġmam Hüseynin
(ə) Ģəhid olması ilə əlaqədar deyil, bəlkə digər insanlar üçün də
mümkündür. Məsələn, Əbu Ġsa Tirmizinin Ənəsdən rəvayət
etdiyinə görə, Peyğəmbər (s) belə buyurmuĢdur:
“Hər adam üçün səmada iki qapı vardır. Birindən əməli
yüksəlir. O birisindən isə ruzisi enir. Mömin adam öldükdə hər
ikisi də onun üçün ağlayarlar”.
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Ġbn Cərir belə rəvayət edir: Ġbn Abbasdan “Göy və yer
insanlar üçün ağlayacaqmı?”, - deyə soruĢulmuĢdur.
Ġbni Abbas “bəli” demiĢdir.
“Hər adamın səmada iki qapısı var, birindən əməli yüksəlir, o birisindən ruzisi enir. Mömin bəndə öldükdə səmadakı o
qapılar bağlanır və onun üçün ağlayarlar.
Yerdəki namazgahı və zikirgahı da onu itirdikdə yer də
onun üçün ağlayar”.
Ġbn Cərir, Ġbn Əbi Dünya və Beyhəqi də “ġüəbül-iman”da
ġüreyh bin Abid əl-Xədrəmidən rəvayət edirlər ki, Peyğəmbər
(s) belə dedi:
“Üzərində ağlayacaq bir adamı olmayan qürbətdə ölənlərə
yer və göy ağlayar”. Sonra “Onlar kafirlər üçün ağlamazlar” dedi.
Səid bin Mənsur və Əbu Nüeym Mücahiddən rəvayət
edirlər: “Ölən hər mömin üçün yer və göy qırx səhər ağlayar”.
Əbu Nüeym Əta əl-Xorasanidən rəvayət edir:
“Allah üçün torpağın hər hansı yerində səcdə edən abidin
səcdə etdiyi yer onun üçün Qiyamətdə Ģahidlik edəcək və
öldükdə isə onun üzərinə ağlayacaq”.352
QıĢqırıb bağırmadan ölüyə ağlamaq
Növhə (ucadan qıĢqırmaq, fəryad və fəğan etmək, yaxa
cıraraq ağlamaq) haramdır. QıĢqırıb çığırmadan ağlamağın caiz
olduğunu göstərən bir çox hədis var. AĢağıdakı üç hədis
bunlardandır:
َّ ٍَ ٞٓ
َّ ٢ٍٟ ََ ُٔػٖ حر ِٖ ػ
ٓ ْؼ َي
ُ ٍ ََّٕٔخ أَّٜ٘للا ػ
َ َِّْٓ ػخى
َ ٝ ِٚ ٤ْ َِ َّللاُ َػ٠ِّٛ
َ َّللا
َ
َّ
َّ
 ٍىٞٔ ُؼ
ْ َٓ ٖػ ْز ُي َّللاِ رٝ ،ٙ
ٍ َٞكٖٔ رُٖ ػ
ٍ هخَٝ ٢ٓ ْؼ ُي رُْٖ أرٝ ،ف
ِ ََّ ُُ ػ ْز ُي حٚ َٓ َؼَٝ ،َرَٖ ُػزَخ َىس
َ
َّ ٍُ ٍٞٓ ٠ٌ كَز،َّْٜ٘للا ػ
َّ ٢ٍٟ
ٍٍٞٓ
 ُّ رٌُخ َءٞحُو
َ ٝ ِٚ ٤ْ َِ َّللاُ َػ٠ِّٛ
َ َِّللا
ْ ٟ كِ َّٔخ ٍَأ،َِّْٓ
ِ
ِّ
َ
َّ
َّ
ِّٛ
َّ
َ
َ
َ
َلَٝ ،ِٖ ٤ْ د رِي ْٓ ِغ حُ َؼ
ٌ
ؼ
٣
َل
َّللا
ا
؟
ؼ
ٔ
ٔ
ط
َل
أ
:
ٍكوخ
،ح
ٞ
ٌ
ر
،ْ
ِ
ٓ
ٝ
ٚ
٤
ِ
ػ
َّللا
٠
َِّٕ َُٕٞ ْ
ُ َُ
َ ِ ْ َ ُ
َ َّللا
ْ َ
َ
َ
ّ
.ِٚ ِٗٔخ
ُ ٌُ َؼ٣ ٌِْٖ َُٝ ،ذ
َ ُِ ٠ُِأَٗخ ٍَ اَٝ ُْ َ َْ َك٣ ْٝ ٌحَ أِٜد ر
ِ ِْ َرِ ُل ِْ ِٕ حُو
Ġbn Ömərdən rəvayət edildiyinə görə, Peyğəmbərin (s)
yanında Əbdürrəhman bin Ovf, Səd bin Əbu Vəqqas və
Abdullah bin Məsud olduğu halda Səd bin Übadəni ziyarət etdi.
352
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Vəziyyətini gördükdə Peyğəmbər (s) ağladı. Onun ağladığını
görən səhabələr də ağlamağa baĢladılar. Bunun üzərinə Peyğəmbər (s): “eĢidirsinizmi, həqiqətən Allah gözyaĢı və ürəyin kədəri
səbəbiylə adama əzab verməz. Lakin - dilini iĢarə edərək- bunun
üzündən əzab verər və ya bağıĢlayar”, – deyə buyurdu.353
َّ ٍَ ٍٞٓ ََّٕٔخ أَّٜ٘للا ػ
َّ ٢ٍٟ  ٍي٣ْ َُ ِٖ ٓخٓش ر
َِّْٓ ٍُكِ َغ
َ ٝ ِٚ ٤ْ َِ َّللاُ َػ٠ِّٛ
َ َِّللا
َ ُػٖ أٝ
َّ ٍٍٞٓ ٘خ٤ْ ضْ َػٟ
ٍ كوخ،َِّْٓ
َ ٝ ِٚ ٤ْ َِ َّللاُ َػ٠ِّٛ
َ َّللا
َ  كَلَخ،ص
ِ ْٞ َٔ ُ ح٢ كَٞ ُٛ َٝ ِٚ ِ حرُْٖ ح ْرَ٘ظِٚ ٤َُِا
ٌ
َّ
َّ ٍَ ٍٞٓ خ٣ ٌحٛ  َٓخ: ٓؼ ٌيُٚ
،ِٙ د ػزخ ِى
ِ ِٞ ه٢ ك٠ُخ َّللاُ طَؼخِٜ ٍكٔش َؿ َؼِٙ ٌِ َٛ :ٍ هخ،َّللاِ؟
َّ ُْ َ َْ َك٣ اِٗٔخَٝ
.حَُ َك َٔخ َء
ُّ ِٙ َّللاُ ِْٖٓ ػزَخ ِى
Üsamə bin Zeyddən rəvayət edildiyinə görə, Peyğəmbərə
(s) ölmək üzrə olan qızının oğlunu ona verdikləri zaman
Peyğəmbərin (s) gözləri doldu. Bunun üzərinə Səd bin Übadə:
- Ey Allahın Elçisi! Bu nə haldır? Peyğəmbər (s):
- Bu, Allahın bəndələrinin ürəyinə qoyduğu rəhmətdir.
Allah mərhəmətli bəndələrinə mərhəmət edər.354
َّ ٍَ ٞٓ
َّ ٢َ ٍٟ ْ
ٚ٘ ح ْر٠ََِِّْٓ ى ََه ََ ػ
ُ ٍ ََّٕ أَّٚ٘للاُ ػ
َ ٝ ِٚ ٤ْ َِ َّللاُ َػ٠ِّٛ
َ َِّللا
ٍ َٗػٖ أٝ
َ
ّ
َّ
َّ ٢َ ٍٟ َْ ٤ِٛ اِرََح
َ
ْ
ِٚ ٤ْ ِ َّللاُ َػ٠ِٛ
َ ِ ٍِ َّللاٍٞٓ ٘خ٤ْ  كـؼِضْ َػٚٔ
ِ  ُى رَ٘لَٞـ٣ َُٞ َٛٝ َّٚ٘للاُ ػ
َ
َّ ٍَ ٍٞٓ خ٣ أٗضٝ :فٞػ
ُٖ ػز ُي حُ ََّكٖٔ رُٚ ٍ كوخ.ٕخ
َٖخ ح ْر٣ :ٍ كوخ،َّللا؟
َ ٝ
ٍ
ِ ََِّْٓ ط ٌَْ ٍِك
ُ
َ
ٌ
ُ
ْ
ْ
ْ
َّ
ُ
َ
َ
ْ
َِ
َ
 ٍُ اَِلَٞل ٗوَٝ ، ُٕ َ ْل٣ حُوِذٝ َْٖ ط ْي َٓ ُغ٤ إَِّ حُ َؼ:ٍ كوخ،ََٟ خ رؤهٜخ ٍَ ْكٔش ػ َّْ أطزَ َؼِٜٗف ا
ٍ ٞػ
ْ
. َُُِٕٞٗٝ ُْ ُ َٔ ْل٤ٛخ اِ ْر ََح٣ اَِّٗخ ُلِ ََحهِ َيَٝ  ٍَرَّ٘خ٢َُٟ٣ ٓخ
Ənəsdən rəvayət edildiyinə görə, Peyğəmbər (s) ruhunu
təslim etmək üzrə olan oğlu Ġbrahimin yanına girincə gözlərindən yaĢlar axmağa baĢladı. Bunun üzərinə Əbdürrəhman bin
Ovf:
- Ey Allahın Elçisi! Sizdəmi ağlayırsınız? Peyğəmbər (s):
- Ey Ġbn Ovf! Bu gördüyün gözyaĢları rəhmət və Ģəfqət
əsəridir. Sonra bunları əlavə etdi: “Göz yaĢarar, ürək kədərlənər.
Biz ancaq Rəbbimizin razı olacağı sözləri söyləyərik. Ey Ġbrahim! Səni itirməkdən ötəri həqiqətən kədərlənirik”.355
Hədis alimləri olduqca geniĢ bir mövzu olan ölüyə ağlamaq bəhsi haqqında məlumat vermiĢ, ölüyə qıĢqıraraq, yaxa
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Buxari, Cənaiz- 44, Talaq- 24, Müslüm, Cənaiz- 12
Həmin mənbələr
355
Həmin mənbələr
354

145

cıraraq, yüksək səslə ah-vah edərək ağlamağa qadağa olduğunu
ifadə etmiĢ və buna dair bir çox hədisi nümunə göstərmiĢlər.
Açıq-aydın göründüyü kimi, burada hədislərin üçü də
Ģəxsən Peyğəmbərin (s) ağlamasıyla əlaqədardır. Birinci hədisdə
Peyğəmbər (s) böyük bir ehtimalla hicrətin ilk illərində, xəstə
olduğu üçün bir dəstə səhabə ilə birlikdə ziyarətinə getdiyi
mədinəli səhabə Səd bin Übadənin halını görüncə ağlamıĢdır.
Ġkinci hədisdə vəfat etmək üzrə olan nəvəsini qucağına alımıĢ,
ona ağlamıĢ, üçüncü hədisdə də oğlu Ġbrahimin vəfatı üzərinə
göz yaĢlarını saxlaya bilməmiĢdir.
Birinci hədisdə onu izləyən səhabələrin üzünə baxaraq
ağladıqlarını görüncə, onlara vəziyyəti açıqlamıĢ və “bilirsinizmi, həqiqətən, Allah gözyaĢı və ürəyin kədəri səbəbiylə adama
əzab etməz. Lakin – dilinə iĢarə edərək- bunun üzündən əzab
edər və ya bağıĢlayar”, - deyə buyurmuĢdur. O, bu sözləriylə əsl
diqqət yetirilməsi lazımlı olan mövzunun, ürəyin kədərlənməsi,
gözlərin nəmlənməsi ya da dolması deyil, ağızdan çıxacaq sözlər
olduğunu ortaya qoymuĢdur. Həqiqətən ölüm kimi fəlakətlər
qarĢısında bir çox kimsənin, ağızından çıxanı qulağının
eĢitmədiyi görülür. O anda söylədiyi sözlərin kədərini ifadə etməkdən çox imana toxunan mənalar daĢıdığını bilməyən insanlar çoxdur. Peyğəmbər (s) sevinərkən də, kədərlənərkən də səhabələrinə ağızdan çıxacaq sözlər səbəbindən əzab da rəhmət də
görülə biləcəyi həqiqətini xatırladır.
Qeyd olunan hədis, xüsusilə fəlakət hallarında dilə sahib
çıxmaq baxımından çox böyük fövqəladə əhəmiyyət daĢıyır. Bir
fəlakəti daha baĢqa fəlakətlərə səbəb etməmək, ancaq dilə hakim
olmaqla mümkündür.
Ġkinci hədisdə Peyğəmbərin (s) ölüm halındakı uĢağını
qucağına götürdüyü zaman gözyaĢlarını saxlaya bilmədiyini
görürük. Səd bin Übadə Peyğəmbərə (s) “bizlərə səbirli olmağı,
ağlamamağı tövsiyə etdiyiniz halda indi sizmi ağlayırsınız?”, deyə soruĢur. Bunu soruĢarkən o, səssiz-sədasız ağlamaqla,
qıĢqırıb-bağıraraq ağlamağın fərqini hər halda bilmirdi. Bunun
üzərinə Peyğəmbər (s) “Allahın bəndələrinin ürəyinə qoyduğu
bu ağrı-acı duyğusu rəhmətdir. Allah mərhəmətli bəndələrinə
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mərhəmət edər” buyurmaq surətiylə ölüyə ağlamağın təbii olduğunu, qıĢqırb-çığırmaq, yaxa cıraraq, baĢ yararaq ağlamağın
doğru olmadığını izah etmiĢ, ayrıca ağlamağın mütləq bir zəiflik
iĢarəsi deyil, mərhəmət əlaməti olduğunu ifadə etmiĢdir.
Üçüncü hədisdən on səkkiz aylığında vəfat edən oğlu
Ġbrahimin ölümü üzərinə Peyğəmbərin (s) gözlərinin yaĢla
dolduğunu öyrənirik. Bu dəfə də Əbdürrəhman bin Ovf heyrətə
düĢür və “Ey Allahın Elçisi! Sizdəmi ağlayırsınız?”, - deyə
soruĢur. Peyğəmbərimiz (s) ona da az qala eyni cavabı verir və
“Bu hal Ģəfqət əsəridir. Göz yaĢarar, ürək kədərlənər” buyurur.
Sonra da “Biz ancaq Rəbbimizin razı olacağı sözləri söyləyərik”
buyuraraq Allahın qədərinə narazılıq mənasını verəcək hər hansı
bir söz söyləməməyə diqqət yetirmək lazım olduğunu bildirir.
Ən sonunda da oğluna xitab olaraq “Ey Ġbrahim! Səni itirməkdən biz həqiqətən kədərlinik” buyuraraq hislərini ifadə edir.
Dinimiz fəlakət və müsibətlər qarĢısında heç təsirlənməmiĢ kimi davranılmasını əsla istəmir. Bu qeyri-təbiilik olar. Ġnsan quruluĢunun təbii nəticəsi olan kədər, qüssə, gözyaĢı kimi
reaksiyaları ya da əlamətləri normal qarĢılamaqda, hətta bunları
Ģəfqət və mərhəmət duyğularının təzahürü olaraq qəbul etməkdədir. Ancaq hər mövzuda olduğu kimi, burada da ifrata varılmasını, qıĢqıraraq, yaxa cıraraq, baĢ yararaq ağlamağı təsdiq və
təĢviq etmir.
Belə təbliğat xüsusiyyəti daĢıyan rəftar və davranıĢlardan
müsəlmanların uzaq qalması, sevinərkən də kədərlənərkən də
ürəyinə, dilinə və davranıĢlarına sahib və hakim olması lazımdır.
Beləliklə, qeyd etdiyimiz hədislərdən belə nəticəyə gəlirik:
1. Niyahə, yəni qıĢqıra-qıĢqıra, baĢa-gözə vuraraq ağlamaq, ağı demək qadağandır.
2. Səssizcə töküləcək gözyaĢı, ürəkdəki Ģəfqət və mərhəmətin göstəricisidir.
3. Peyğəmbər (s) hüznü və kədəri ilə də ümmətinə nümunədir.
4. Ölən kimsənin ardından gözyaĢı tökməkdə heç bir
qadağa yoxdur.
147

Məzar baĢında moizə və nəsihət vermək
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Ġmam Əlidən (ə) rəvayət edildiyinə görə belə demiĢdir:
“Bəqiül-ğərqəd qəbrisitanlığında bir cənazənin dəfni üçün
toplanmıĢdıq. Peyğəmbər (s) əlində çəlik olduğu halda yanımıza
gəldi, oturdu. Biz də ətrafında oturduq. BaĢını əydi və çəliyiylə
yerə bir Ģey çəkməyə baĢladı. Sonra da belə buyurdu:
- Ġçinizdə Cənnət və ya Cəhənnəmdəki yeri əvvəldən
bilinməyən kimsə yoxdur. Orada olanlar dedilər:
- Ey Allahın Elçisi! Biz aqibətimizi əzəldəki o yazıya
həvalə edib əməli buraxaqmı? Peyğəmbər (s):
-Xeyr, siz vəzifənizi etməyə çalıĢın. Hər kəs nə üçün
yaradıldısa, onu asanca əldə edər”.356
Ġnsanlara nəsihət verməyin, öyüd verməyin və bəzi həqiqətləri izah edib düĢündürməyin ələ düĢməz fürsət və zamanları
var. Bunlardan biri cənazə hadisəsidir. Hər vaxt edilə bilən irĢad
və moizə belə zamanlarda daha bir məna və fəaliyyət qazanır.
Hədisdə məzar baĢında Ģəxsən Peyğəmbər (s) tərəfindən
verilmiĢ bir öyüd hadisəsini görürük. Ġmam Əli (ə) hadisəni
bütün təfərrüati ilə izah etmiĢdir. Bu gün Cənnətül-Bəqi deyə
bilinən Mədinə qəbirisitanlığı o günlərdə içində sincan tikanları
(ğarqadlar) olduğundan Bəqiül-ğərqəd deyə xatırlanırdı. Orada
cənazənin dəfn edilməsi üçün yığıĢan səhabələrin yanına əlində
xurma budağından olan bir çəliklə gələn Peyğəmbər (s) düĢüncəli bir tərzdə oturur, baĢını əyir, əhəmiyyətli bir Ģey düĢünən
insanların etdiyi kimi, əlindəki çəliklə yeri cızır, bir Ģeylər çəkir,
sonra da ətrafındakı səhabələrə cənazə hadisəsiylə əlaqəsi olan
böyük həqiqəti eĢitdirir: “Ġçinizdə Cənnət və ya Cəhənnəmdəki
yeri əvvəldən bilinməyən kimsə yoxdur”, – deyə buyurur.
Burada Rəsulu-Əkrəm (s) ölən adamın aqibətinin necə
olduğuna diqqət çəkir. “Sizin bu anda maraqlandığınız mövzu,
356
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istisnasız hər kəs üçün də əzəldə təyin olunmuĢ bir mövzudur.
Kimin Cənnətə, kimin Cəhənnəmə gedəcəyi Allah tərəfindən
bilinir”, - deyə buyurur.
Peyğəmbərin (s) bu bəyanı üzərinə gözlənilən sual gəlir:
“O halda biz, alın yazımıza, o ilahi təqdirə, o əvvəldən bilinən
həqiqətə özümüzü təslim edib heç bir səy göstərməyəkmi? Nəticə necə olsa dəyiĢməyəcək”.
Məhz bu nöqtədə Peyğəmbər (s) bir baĢqa əhəmiyyətli
həqiqəti açıqlayır: “Xeyr, siz vəzifənizi icra etməyə baĢlayın.
Hər kəs nə üçün yaradıldısa, o onu asanca əldə edər”.
Hədisin bəzi rəvayətlərində ifadə edildiyi kimi, Peyğəmbər (s) sözlərinin sonunda “əl-Leyl” surəsinin 5-10-cu ayələrini
oxumuĢdur. Rəsulu-Əkrəmin (s) sözlərini dəstəkləmək məqsədiylə oxuduğu ayələrin mənası belədir:
“Kim (malını Allah yolunda) versə, (Allahdan) qorxsa,
Və ən gözəl sözü (la ilahə illallah kəlməsini) təsdiq etsə,
Biz ona ən asan olanı (Cənnəti) müyəssər edəcəyik!
Amma kim (malını Allah yolunda xərcləməyə) xəsislik
etsə, (mal-dövlətinə güvənib Allaha) möhtac olmadığını sansa,
Və ən gözəl sözü (la ilahə illallah kəlməsini) yalan saysa,
Biz ona ən çətin olanı (Cəhənnəmi) müyəssər edəcəyik
(onu Cəhənnəm üçün hazırlayacağıq!)”
Nəticə olaraq da bu hədisdən aĢağıdakıları öyrənmiĢ
oluruq:
1.Məzar baĢında da təbliğ və nəsihət edilər.
2.Peyğəmbər (s), səhabələr və ümmətini öyrətmək və məlumatlandırmaq üçün hər fürsəti qiymətləndirərdi.
3.Allah hər Ģeyi bilir. Onun elmi üçün gələcək zaman müzakirə mövzusu deyil. Bunun təbii bir nəticəsi olaraq hər insanın
aqibətinin nə olacağını da bilir.
4.Hər kəs nə üçün yaradılmıĢsa, o istiqamətdəki iĢlər ona
asan gəlir.
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Ölünü dəfn etdikdən sonra Quran oxumaq üçün məzar
baĢında oturmaq
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Əbu Abdullah və ya Əbu Leyla ləqəbləriylə də bilinən
Əbu Əmr Osman bin Əffandan rəvayət edildiyinə görə belə
demiĢdir:
Peyğəmbər (s) bir ölü dəfn edildikdən sonra onun qəbri
baĢında dayandı və belə buyurdu:
“QardaĢınızın bağıĢlanmasını istəyin və Allahdan ona müvəffəqiyyətlər diləyin. Çünki o bu anda sorğu-suala çəkilir”.357
Ölən bir müsəlman üçün ediləcək son vəzifələrdən biri də
onu qəbirdə dəfn etdikdən sonra məzarı baĢında bir müddət dayanıb bağıĢlanması üçün Allaha dua etmək və qəbirində keçirəcəyi imtahanda onu müvəffəqiyyətli etməsi üçün Allaha yalvarmaqdır. Dünyadan ayrılmıĢ din qardaĢı üçün ediləcək bu dua
və xahiĢ, geridə qalanların edə biləcəkləri ən böyük yaxĢılıqdır.
Hər gözəlliyi bizə öyrədən və bunları tətbiq etməkdə
öndərimiz olan sevimli Peyğəmbərimiz (s) bu hədisi-Ģəriflərində
bizə əhəmiyyətli bir ehtiyacımızı öyrətməkdədir. O, istiğfar və
dua tövsiyəsini çox ciddi bir səbəbə istinad etməkdə və: “O bu
anda sorğu-sualdadır”, - deyə buyurmaqdadır.
Qəbir sualı çətinliyi səbəbiylə zərbi-məsəl olmuĢdur. Çətin
və çox sual verən kəslərə “qəbir sualı kimi suallar soruĢursan”
deyilir. Bu da göstərməkdədir ki, qəbirdə keçiriləcək imtahan
çox ciddidir. Bu ciddi imtahanda hər kəsin ona dua edəcək
dostlara ehtiyacı vardır.
Dua ehtiyac anında və ehtiyac duyulan mövzuda edilsə,
qəbul olma Ģansı artar. Peyğəmbər (s) bu hədisi-Ģərifində qəbirdəki sorğu-sualın dəfindən dərhal sonra baĢladığını bildirməkdə,
yeni dəfn edilmiĢ müsəlmanın qəbri baĢından ayrılmadan və o
tam sınanılarkən ona dua etmək lazım olduğunu göstərməkdədir.
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Rəvayətlər bizə qəbirdəki sorğu-sualın Ģəkli və suallarla
əlaqədar olduqca uzun, canlı və bir az da qorxuducu səhnələr və
məlumatlar təqdim etməkdədir. Mövzuya dair geniĢ məlumatı
hədis kitablarının qəbir əzabının iĢləndiyi hissələrində tapmaq
mümkündür.
Beləliklə, burada da hədislərdən aĢağıdakıları öyrənmiĢ
oluruq:
1.Qəbir sualı haqdır və dəfindən sonra baĢlayır.
2.Dəfindən sonra bir müddət dayanıb ölü üçün dua və
istiğfar edilməlidir.
3.Dirilərin duası, ölülər üçün faydalı olur,
4.Peyğəmbərimizin (s) zəngin Ģəfqət və mərhəməti həyatın
hər addımında möminləri əhatə edir.
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10.ġəfaət nədir?
ġəfaətin əsli “Ģəfi” sözüdür. Bunun mənası cüt, bir Ģeyi
bənzəri olan Ģeyə əlavə etmək, yan-yana gətirməkdir. Bunun
ziddi “vitr”dir ki, bir Ģeyin tək olmasını ifadə edir. Bu mənada
Allah “vitr”, onun yaratdığı məxluqlar isə “Ģəfi”dir (cütdürlər).
Rəbbimiz “ġəfə və vitrə and olsun” deyərək bu iki
həqiqətə iĢarə etməkdədir.358
Beləliklə, Ģəfaət sözü lüğətdə bir kimsənin bağıĢlanmasını
istəmək, bir kimsədən baĢqa bir kimsə üçün yaxĢılıq etməsini və
zərərdən imtina etməsini xahiĢ etmək, kömək etmək, baĢqasına
görə yalvarmaq, xahiĢ etmək, birinin önünə düĢüb iĢinin
görülməsi üçün dua və nəzir-niyaz etmək kimi mənalar bildirir.
ġəfaət edənə əĢ-Ģafi, əĢ-Ģəfi (baĢqası lehinə tələb edən) deyilir.
Bu ayədə Ģəfaət vasitəçi olmaq, kömək etmək və rəhbərlik
etmək mənalarını verir:
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“YaxĢı iĢə vasitəçi olana (onun savabından), pis iĢə
vasitəçi olana (onun günahından) bir pay düĢür. Əlbəttə,
Allah hər Ģeyə qadirdir (Hər Ģeyin əvəzini verəndir)”.359
ġəfaəti-həsənə iman gətirib Allahın və bəndələrinin
haqlarına riayətlə birlikdə, möminlərin yaxĢılığı üçün məĢğul
olmaq, onları pisliklərdən və zərərlərdən qorumağa çalıĢmaqdır.
ġəfaəti-səyyiə isə möminlərin və insanların zərərə uğramaları və
pisliklərə düĢmələri üçün çalıĢmaq və pislik cığırları açmaqdır.
Axirətdəki Ģəfaətə gəlincə, dünyada iĢlənən bəzi günahların
axirətdə cəzalandırılmasının qarĢısını almaq üçün vasitəçi olmaq
və bunun üçün dua etməkdir. Bu halda Ģəfaət bir möminin
günahlarının bağıĢlanması üçün Allaha dua edib yalvarmaqdır.
Necə ki, Peyğəmbər (s) “Hər peyğəmbərin bir duası vardır. Mən
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isə, inĢallah duamı Qiyamət günündə ümmətimə Ģəfaət etmək
üçün saxlamaq istəyirəm”, - deyə buyurmuĢdur.360
Axirətdə onlara Ģəfaət icazəsi verilən hər Ģəfinin Ģəfaətinin
sərhəddi Allah yanındakı yaxınlığı və dərəcəsi nisbətində nail
olacağı icazə və imkanın Ģamil olduğu günahkar möminlər ilə
mütənasibdir. ġəfaət olunacaq möminlərin də Ģəfaət edilməyə
layiq olmaları Ģərtdir.
Allahın bəndələrindən fəzilətli birinin digər bir mömin
üçün xeyir istəyinə razılıq edərək bundan bir zərəri aradan
qaldırması, yaxud onun günahlarını bağıĢlaması, insanlara
sonsuz nemət və mərhəmətinin bir qismidir. Möminin mömin
qardaĢının günahlarının əfvi üçün duası Allah yanında ona
Ģəfaəti növündəndir. Allah yanında xeyirli bir bəndənin bu duası
istər dünyada ikən sağ olan mömin üçün olsun, istər ölmüĢ
mömin üçün olsun, yaxud axirətdə meydana gəlsin eynidir.
Dünyada ikən Peyğəmbərin (s) möminlərə duası onlara bir növ
Ģəfaətidir. O, həyatda ikən möminlərə dua edərək Ģəfaət etmiĢdir. Necə ki, xanımı AiĢənin nəql etdiyinə görə, Peyğəmbər
(s) çox vaxt gecələri yerindən qalxar, mömin ölülərə Allahdan
bağıĢlama istəmək üçün Bəqi qəbiristanlığına gedərdi.361
Uca Allahın öz yanında müqərrəb və dərəcəsi yüksək bir
bəndəsinin digəri haqqında Ģəfaətini - birinə öz dərgahında
etibarlı olduğunu göstərərək ikram üçün, o birinə zəif və möhtac
olduğundan rəhmət olaraq - qəbul etməsinə əqli baxımdan da
heç bir maneə yoxdur. Allahın axirətdə peyğəmbərlərinə və razı
olduğu bir sıra Ģəxslərə Ģəfaət etmələri üçün icazə verməsi
özünün biləcəyi ədalət və lütf qanununa daxil olan
hikmətindəndir. Öhdəsində bəndə haqları olanlardan baĢqa,
günahkar möminləri Allahın lütf və mərhəmətilə bağıĢlaması
mümkün olduğu kimi, peyğəmbərlər, müqərrəb və yaxĢı
kəslərdən birinin Ģəfaətinə nail olmaları halında bunların Allahın
bağıĢlamasına nail olmaları da mümkündür.
Axirətdə Ģəfaətin olacağı Quran və sünnə ilə sabitdir.
360
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Peyğəmbər (s), övliya, Ģəhid və bildikləri ilə əməl edən
imanlı alimlər və kamil möminlər kimi Allahın icazə verdiyi,
razılığına məzhər olmuĢ, nəzdində bir dəyər və yaxınlığa çatmıĢ
kəslərə Ģəfaət etmək icazəsnin veriləcəyi haqqında (“əl-Bəqərə”
255; “Yunus” 3; “Məryəm” 87; “Taha” 109; “əz-Züxruf” 86) bu
ayələri qeyd etmək olar.
Peyğəmbərlər (ə) və digər Ģəfaətçilərin Ģəfaətləri Allahın
razı olacağı və haqlarında Ģəfaət edilməyə icazə verdiyi kəslər
haqqında olacaq. (Bax: “əl-Ənbiya” 27-28; “əd-Duxan” 41-42).
Kafirlər üçün Ģəfaət qapıları bağlıdır. (“əl-Bəqərə” 48,
123, 254; “ən-Nisa” 116; “əl-Əraf” 53; “əl-Mumin” 18; “əsSəcdə” 4; “əz-Zümər” 44; “əl-Müddəssir” 48; “əl-Ġnfitar” 19).
Peyğəmbərlər belə kafirlərə Ģəfaət edə bilməyəcəklər və
etməzlər də. Kafirlər layiq olduqları cəzalarını çəkəcəklər.
Peyğəmbərlərin (ə) Ģəfaətinə gəldikdə, o, axirətdə
peyğəmbərlərin hamısına və möminlərə Ģəfaət edəcəkdir.362
Hər peyğəmbər öz ümmətinə Ģəfaət edəcək. 363 Ġnsanlar
mühakimə olunmaq üçün məhĢərdə toplanarkən peyğəmbərlər:
“Ey Rəbbim salamatlıq ver, Ey Rəbbim salamatlıq ver”, - deyə
dua edəcəklər.364 Peyğəmbərlərin (ə) və Peyğəmbərin (s) Ģəfaəti
“Allah Ona Ģərik qoĢmağı əsla bağıĢlamaz. Bundan baĢqa
olan günahları isə istədiyi kimsə üçün bağıĢlayar. Allaha
Ģərik qoĢan Ģəxs, Ģübhəsiz ki, (haqq yoldan) çox azmıĢdır”365
ayəsinin hökmünə əsasən müĢriklərə Ģamil ola bilməz. Bundan
baĢqa günahlar üçün isə Allahın icazəsiylə möminlərə Ģamil ola
biləcək. Necə ki, Peyğəmbər (s) hədislərində böyük günah
iĢləyənlər də daxil möminlərin onun Ģəfaətinə nail olacaqlarını
söyləmiĢdir.366
Peyğəmbərlər (ə) içində ilk dəfə Ģəfaət edəcək və Ģəfaəti
qəbul olunacaq peyğəmbər həzrət Məhəmməd peyğəmbərdir

362

Həmin mənbə, riqaq-45
Həmin mənbə, Təfsir, Surə, 18
364
Həmin mənbə, riqaq-52
365
ən-Nisa, 116
366
Səhihi-Buxari, riqaq-51
363
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(s). 367 Axirətdə Məhəmməd peyğəmbərin (s) bu ilk Ģəfaəti
məhĢər əhlinin mühakiməyə baĢlanılması haqqındakı ümumi və
böyük Ģəfaətdir. Peyğəmbərin (s) bir çox hədis kitablarında qeyd
edilən bu böyük Ģəfaətinin (“əĢ-ġəfaətül-üzma”) əsas xətti
budur: Allah insanların hamısını düz və geniĢ bir sahədə hesab
üçün yığacaq. Orada insanların məĢəqqət və qəmi dözülməyəcək
bir dərəcəyə çatacaq. Bu sırada insanların bir qismi digər bir
qisminə: “Sizə çatan bu faciəni görmürsünüzmü? Rəbbiniz
tərəfindən sizə Ģəfaət edəcək birinin yanına gedin” deyərlər.
Sırasıyla Adəm (ə), Nuh (ə), Ġbrahim (ə), Musa (ə) və Ġsa (ə)
kimi peyğəmbərlərin yanına gələrlər. Bu peyğəmbərlərdən hər
biri onları digərinin yanına göndərər. Nəhayət Ġsa (ə) onları
Məhəmməd peyğəmbərin (s) yanına göndərər. O vaxt Peyğəmbər (s) ƏrĢin altında səcdəyə gedər. Allah ona səcdəsində
ediləcək həmdlərin ən gözəlini ilham edər. O Allaha həmd etdiyi
sırada “BaĢını qaldır, dilədiyin verilər. ġəfaət et, Ģəfaətin qəbul
olunar” cavabını alar. Mühakiməyə baĢlanar. Bundan sonra
Peyğəmbərin (s) Ģəfaətiylə imanlılardan bir miqdar Cəhənnəmdən çıxarılar. Peyğəmbər (s) bir neçə dəfə də səcdəyə gedərək
Allaha həmd və dua edər. Ən nəhayət onun Ģəfaətiylə, Allahın
icazə və təqdiri daxilində möminlərdən böyük əksəriyyət
Cəhənnəmdən çıxarılacaq. Peyğəmbərin (s) sahib olduğu bu Ģəfaət mövqeyi “məqamən mahmud”dur. 368
Peyğəmbərin (s) Ģəfaətiylə hesaba və sorğuya çəkilmədən
Cənnətə girənlər də olacaq.369
Cənnətdə dərəcələrin artırılması üçün ilk Ģəfaət edəcək
peyğəmbər həzrət Məhəmməddir (s). Bundan ötəri Peyğəmbər
(s) bir hədisində: “Cənnətdə insanların əvvəlcə Ģəfaət edəni mənəm”, - deyə buyurmuĢdur.370
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Həmin mənbə, fəzail-2
Səhihi-Müslüm, Ġman-84
369
Həmin mənbə
370
Həmin mənbə, Ġman-85
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Qurani-kərimdə ġəfaət
Quran Ģəfaət hadisəsinin daha çox axirətə aid olduğunu
bəyan etməkdədir.
“...Onun icazəsi olmadan Onun yanında kim Ģəfaət edə
bilər?..”.371 ayəsinin mənasından da belə baĢa düĢülür ki, əgər
Allah icazə versə, baĢqaları Ģəfaət edə bilərlər. Amma
müĢriklərin öz bütlərlərindən umduqları Ģəfaətin heç bir faydası
yoxdur. Çünki Allah onlara belə bir səlahiyyət verməmiĢdir.
“Yunus” surəsinin 3-cü ayəsində də oxĢar ifadələri görürük.
Allah öz yanından əhd (söz) götürənlərə, 372 Haqqa Ģahidlik
edənlərə, 373 istədiyi və razı olduğu kəslərə 374 Ģəfaət etmələri
üçün icazə verməkdədir.
ġəfaətin Mahiyyəti
Allahın Ģəfaət üçün kimlərə icazə verdiyi və ya icazə
verəcəyi mövzusunda fikir söyləmək mümkündür. Çünki bu,
Rəbbimizin öz Peyğəmbərinə (s) bildirdiyi bir mövzudur. Bir
çox hədisdə keçdiyi kimi, Peyğəmbərimizin (s) ümməti üçün
Ģəfaət etməyə icazəlidir. O, möminlərin günahlarının bağıĢlanması üçün Allaha dua etmiĢdir və axirətdə yenə dua edəcək.375
“Hər Peyğəmbərin qəbul edilən bir duası vardır. Digər
peyğəmbərlər o duanı etməkdə tələsdilər. Mən isə bu duamı
Qiyamət günündə ümmətimə Ģəfaət üçün saxladım. Ona
ümmətimdən Ģirk qoĢmayanlar qovuĢacaqlar”.376
“ġəfaətim ümmətimdən böyük günah iĢləyənlər üçün377
dür”.
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Bəqərə, 255
Məryəm, 87
373
Züxruf, 86
374
Nəcm, 26
375
Səhihi-Müslüm, Cənaiz-102-103, hədis № 974
376
Səhihi-Buxari, Dəvat-1; Səhihi-Müslüm, Ġman-334-342, hədis № 198199; Sünəni-Ġbn Macə, Sünnə-37, hədis № 4307
377
Sünəni-Əbu Davud, Sünnə, hədis № 4739; Sünəni-Ġbni Macə, Zühd-37,
hədis № 4310
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Bunlara bənzər bir çox hədisdə Peyğəmbərimizin (s)
Ģəfaət edəcəyini görməkdəyik. Bu Ģəfaət əlbəttə ona haqqı
çatanlar üçündür.
Ġnkar edənlər üçün Ģəfaət qapısı bağlıdır. Bütün peyğəmbərlər (ə) onlara inanan möminlərə Ģəfaət haqqına sahibdirlər.
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Allaha Ģərik qoĢanlar bu
Ģəfaətdən faydalana bilməzlər. Onlar dünyada ikən onlara
göndərilmiĢ peyğəmbərləri və onların xəbər verdiyi axirəti qəbul
etmirdilər. O elçilərə lağ edirdilər və Allaha qarĢı üsyan edirdilər, ya da Allahdan baĢqa ilahlar əldə edirdilər. Bu səbəblə onların orada bir köməkçiləri və bir Ģəfaətçiləri yoxdur. Onları
əzabdan qurtaracaq, ya da cəzalarını yüngülləĢdirəcək bir vəliləri də olmayacaq.
Peyğəmbərimizin (s) Ģəfaəti möminlərin bağıĢlanması,
mövqelərinin daha da yüksəldilməsi üçün bir dua və yalvarıĢ
olaraq həqiqətə çevriləcək. ġübhəsiz ki, Allahın bağıĢlamayacağı bir kimsə üçün Peyğəmbər (s) əfv və bağıĢlanma diləməz.
Dünyəvi ġəfaət
“YaxĢı iĢə vasitəçi olana (onun savabından), pis iĢə
vasitəçi olana (onun günahından) bir pay düĢür. Əlbəttə,
Allah hər Ģeyə qadirdir. (Hər Ģeyin əvəzini verəndir). 378 Bu
ayədəki Ģəfaət gözəl və ya pis bir iĢdə vasitəçilik etmək
mənasında istifadə edilmiĢdir. Allah edilən əməllərin mütləq bir
qarĢılığının olduğunu, hər hansı bir Ģeydə rəhbərlik etmə
səbəbini, o Ģeydə yol göstərməyin də bir qarĢılığının olduğunu,
bu səbəblə cəmiyyətdə pisliyin yayılmasına deyil, yaxĢılıqların,
gözəlliklərin yayılmasına vasitəçilik etmək lazım olduğunu
bildirmiĢdir. Dünyada yaxĢı və ya pis bir iĢə vasitəçi olmaq,
kömək etmək, rəhbərlik etmək, vəsilə olmaq, cığır açmaq
“Ģəfaət” və ya “sünnə” anlayıĢı içində qiymətləndirilir. ġəfaət
iman edib Allahın və bəndələrinin haqlarına riayətlə birlikdə,

378

Nisa, 85
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möminlərin yaxĢılığı üçün məĢğul olmaq, onları pisliklərdən və
zərərlərdən qorumağa çalıĢmaqdır.
Peyğəmbər (s) dünyəvi iĢlərdə Ģəfaət etməyi tövsiyə və
təĢviq edib. BaĢqasının hüququnu məhv etməyə səbəb olmayan
və Ģəri cəzaya mane olmayan hər növ mövzuda Ģəfaət təĢviq
edilmiĢdir. “ġəfaət edin əcr qazanın. Allah da Peyğəmbərinin (s)
diliylə istədiyinə ən gözəl hökmünü etsin”.379
Allahın bəndələrindən fəzilətli birinin digər bir mömin
üçün xeyir istəyinə razılıq edərək bundan bir zərəri aradan qaldırması, yaxud onun günahlarını bağıĢlaması, insanlara sonsuz
nemət və lütflərinin bir qismidir. Möminin mömin qardaĢının
günahlarının əfvi üçün duası Allah yanında ona Ģəfaəti növündəndir. Allah yanında xeyirli bir bəndənin bu duası istər dünyada ikən sağ olan mömin üçün olsun, istər ölmüĢ mömin üçün
olsun və ya axirətdə meydana gəlsin eynidir. Dünyada ikən
Peyğəmbərin (s) möminlərə duası, onlara bir növ Ģəfaətidir. O,
daha bu dünyada həyatda ikən möminlərə dua edərək Ģəfaətdə
olmasıdır. Necə ki, ummulmöminin AiĢənin nəql etdiyinə görə,
Peyğəmbər (s) çox vaxt gecələri yerindən qalxar, mömin ölülərə
Allahdan bağıĢlama istəmək üçün Bəqi qəbristanlığına gedərdi.380
Hədisi-Ģəriflərdə ġəfaət
Axirətdə peyğəmbərlərin (ə) hamısına möminlərə Ģəfaət
etmək haqqı veriləcəkdir.381 Hər peyğəmbər öz ümmətinə Ģəfaət
edəcək. 382 Ġnsanlar mühakimə olunmaq üçün məhĢərdə
toplanarkən peyğəmbərlər: “Ey Rəbbim salamatlıq ver!” deyə
dua edəcəklər.383 Peyğəmbərlərin (ə) və həzrət Məhəmmədin (s)
379

Səhihi-Müslüm, Birr-145, hədis № 2627; Sünəni-Əbu Davud, hədis №
5131
380
Səhihi-Müslüm, Cənaiz-35
381
Səhihi-Buxari, Riqaq-45; Tövhid-33, Səhihi-Müslüm, Ġman-81; SünəniƏbu Davud, Cihad-26; Əhməd bin Hənbəl, Müsnəd, c. III, səh. 94, 325, c. V,
səh. 43
382
Səhihi-Buxari, Təfsir, Surə-18
383
Səhihi-Buxari, Riqaq-52, Səhihi-Müslüm, Ġman-81
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Ģəfaəti Allahın Ģirk qoĢanı qətiliklə bağıĢlamayacağıyla əlaqədar
“Nisa” surəsinin 116-cı ayəsinin hökmü ilə açıqlanmıĢ,384 Allahın icazəsiylə yalnız möminlərə Ģamil ola biləcək. Necə ki, Peyğəmbərimiz (s) hədislərində böyük günah iĢləyənlər də daxil,
möminlərin Ģəfaətinə nail olacaqlarını söyləmiĢdir.385
Peyğəmbərin (s) bir çox hədis kitabında qeyd edilən
məhĢər əhlinin məhkəməyə baĢlanılması haqqındakı ümumi və
böyük Ģəfaətinə “Ģəfaətül-üzma” deyilir. Bu hədisi Buxari və
Müslümün kitablarında Əbu Hüreyrədən olan rəvayəti belədir:
 أٗخ:ٍِْٓ هخٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ َٚٗس أ٣َٛ ٠غ أر٣ِْٓٔ ٖٓ كيٝ ٍٟ حُزوخٍٟٝ
ٖ٤ُٝ حْلٚـٔغ حُِـ٣ !!ٕ ْٓ ًحى ؟ٍَٝ طيٛ(( :ٍ ػْ هخ.خٓش٤ّ حُوٞ٣ ُّي آىٝ ي٤ٓ
ُْْٔ٘ حٜ٘ٓ ٞٗطيٝ ٠ْ حُيحػٜٔٔؼ٣ٝ ،َْ حُ٘خظَٜٛز٤حكي كٝ ي٤ؼٛ ٠ٖ ك٣َحْلهٝ
ٕ ٓخٍَٝ حُ٘خّ أَل طٞو٤ ك،ِٕٞٔلظ٣ َلٝ ٕٞو٤ط٣ حٌَُد ٓخَلٝ ْزِؾ حُ٘خّ ٖٓ حُـ٤ك
ّ حُ٘خٍٞ رؼٞو٤ ٍرٌْ؟ ك٠ُ٘لغ ٌُْ ا٣ ٖٓ َٕٝ ٓخ رِـٌْ؟!! أَل ط٘ظ٠ُ ا،ٚ٤أٗظْ ك
ي٤ٗلن كٝ ،ٙي٤ رٚ حُزَ٘ هِوي حُِـٞخآىّ أٗض أر٣ ُٕٞٞو٤ كٚٗٞؤط٤ ك.ًّْ آىٞ أر:ُٞزؼ
َٟ ٍري أَل ط٠ُ أَل ط٘لغ ُ٘خ ا،أٌٓ٘ي حُـ٘شٝ ،ح ُيٝأَٓ حُٔلثٌش كٔـيٝ ،ٚكٍٝ ٖٓ
ُٖٝ ،ِٚ ٓؼِٚذ هز٠ـ٣ ُْ ً زخ٠ّ ؿٞ٤ُذ ح٠ ؿ٠ إ ٍر:ٍٞو٤ٓخ رِـ٘خ؟ كٝ ٚ٤ٓخ ٗلٖ ك
حٞزًٛ ح...٠ٔ ٗل،٠ٔ ٗل،٠ٔ ٗل،ض٤ٜ ػٖ حُ٘ـَس كؼ٠ٗخٜٗ ٚٗاٝ ،ِٚ ٓؼٙذ رؼي٠ـ٣
٠ٍُ حََُٓ اٝ أٗض أ،فٞٗخ٣ :ُٕٞٞو٤ ك،ًكخٞٗ ٕٞؤط٤ ك،فٞٗ ٠ُح اٞزًٛ ح.َٟ٤ ؿ٠ُا
 ٓخ٠ُ اَٟ؟ أَل طٚ٤ ٓخ ٗلٖ كَٟ أَل ط،ًٍحٌٞٗ ً ػزيحٚهي ٓٔخى حُِـٝ ،ٍَٝ حْلٛأ
ِٚذ هز٠ـ٣ ُْ ً زخ٠ّ ؿٞ٤ُذ ح٠ ؿ٠ إ ٍر:ٍٞو٤رِـ٘خ؟ أَل ط٘لغ ُ٘خ ػ٘ي ٍري؟ ك
،٠ٔ ٗل،٠ٓٞ ه٠ِخ ػٜص رٞس ىػٞ ىػ٠ُ ٕ هي ًخٚٗاٝ ،ِٚ ٓؼٙذ رؼي٠ـ٣ ُٖٝ ،ِٚٓؼ
:ُٕٞٞو٤ْ ك٤ٕٛ ارَحٞؤط٤ ك...ْ٤ٛ ارَح٠ُح اٞزًٛ ح،َٟ٤ ؿ٠ُح اٞزًٛ ح،٠ٔ ٗل،٠ٔٗل
؟ٚ٤ ٓخ ٗلٖ ك٠ُ اَٟ ٍري أٓخ ط٠ُ حٗلغ ُ٘خ ا،ٍَٝ حْلٛ أ٠ كِٚ٤ِهٝ ،ٚ حُِـ٠أٗض ٗ ز
ٙذ رؼي٠ـ٣ ُٖٝ ،ِٚ ٓؼِٚذ هز٠ـ٣ ُْ ً زخ٠ّ ؿٞ٤ُذ ح٠ هي ؿ٠ إ ٍر:ُْٜ ٍٞو٤ك
٠ُح اٞزًٛ ح،٠ٔ ٗل،٠ٔ ٗل،٠ٔ ٗل،خًٌَٛ ك. ً٘ض ًٌرض ػلع ًٌرخص٠ٗاٝ ،ِٚٓؼ
ِي٠ ك،ٍٚ حُِـٍٞٓ  أٗض:ُٕٞٞو٤ ك.٠ٓٞٓ ٕٞؤط٤ ك،٠ٓٞٓ ٠ُح اٞزًٛ ح،َٟ٤ؿ
:ٍٞو٤؟ كٚ٤ ٓخ ٗلٖ ك٠ُ اَٟ أٓخ ط، ٍري٠ُ حٗلغ ُ٘خ ا،ّ حُ٘خ٠ِ ػٚٓرٌلٝ ٚرَٓخَلط
 هي٠ٗاٝ ،ِٚ ٓؼٙذ رؼي٠ـ٣ ُٖٝ ،ِٚ ٓؼِٚذ هز٠ـ٣ ُْ ً زخ٠ّ ؿٞ٤ُذ ح٠ هي ؿ٠إ ٍر
٠ُح اٞزًٛ ح،َٟ٤ ؿ٠ُح اٞزًٛ ح٠ٔ ٗل،٠ٔ ٗل،٠ٔ ٗل،خَِٜٓ روظُٝهظِض ٗلٔخ ً ُْ أ
٠ُخ اٛ أُوخًِٚٔظٝ ٍٚ حُِـٍٞٓ  أٗض،٠ٔ٤خ ػ٣ :ُٕٞٞو٤ ك،٠ٔ٤ٕ ػٞؤط٤ ك،٠ٔ٤ػ
ٖ ٓخ ٗل٠ُ اَٟ أَل ط، ٍري٠ُ حٗلغ ُ٘خ ا،ئُٜ ح٠ًَِّٔض حُ٘خّ كٝ ،ٚ٘ٓ فٍٝٝ ْ٣َٓ
384

“Allah Ona Ģərik qoĢmağı əsla bağıĢlamaz. Bundan baĢqa olan
günahları isə dilədiyi kimsə üçün bağıĢlar. Allaha Ģərik qoĢan Ģəxs,
Ģübhəsiz ki, haqq yoldan çox azmıĢdır.” (Nisa, 116)
385
Səhihi-Buxari, Riqaq-51
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ذ٠ـ٣ ُٖٝ ِٚ ٓؼِٚذ هز٠ـ٣ ُْ ًزخ٠ّ ؿٞ٤ُذ ح٠ هي ؿ٠ إ ٍر:٠ٔ٤ٍ ػٞو٤؟ كٚ٤ك
٠ُح اٞزًٛ ح،َٟ٤ ؿ٠ُح اٞزًٛ ح.٠ٔ ٗل،٠ٔ ٗل،٠ٔ ٗل،ًًٌَ ًٗزخ٣ ُْٝ ،ِٚ ٓؼٙرؼي
خٓلٔي٣ :ُٕٞٞو٤ ك- ٠ٗٞؤط٤ ك:ش٣حٍٝ ٠كٝ ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ًٕ ٓلٔيحٞؤط٤ ك،ٓلٔي
ٖٓ ّ ُي ٓخ طويٚخء هي ؿلَ حُِـ٤هخطْ حْلٗزٝ ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍٚ حُِـٍٞٓ أٗض
 طلض٠ كآط،؟ كخٗطِنٚ٤ ٓخ ٗلٖ ك٠ُ اَٟ أَل ط، ٍري٠ُ حٗلغ ُ٘خ ا،َٓخ طؤهٝ ًٗزي
ًجخ٤ٗ ٚ٤ِكٖٔ حُؼ٘خء ػٝ ٙ ٖٓ ٓلخٓي٠ّ ِ ػٚلظق حُِـ٣ ْ ػ،٠ كؤهغ ٓخؿيحً َُر،َٕحُؼ
حٗلــغٝ ،٠َٓ طؼطــــٝ ، حٍكغ ٍأٓي،خٓلٔي٣ :ٍوخ٣ ْ ػ،٠ِ أكي هز٠ِ ػٚلظل٣ ُْ
.)) ٠ أٓظ٠خٍر٣ :ٍٞ كؤه،٠ٓ كؤٍكغ ٍأ...طُ٘لّــغ
“Qiyamət günündə insanlar bir-birlərinə qarıĢacaqlar.
Adəmin (ə) yanına gəlib:
- “Övladlarına Ģəfaət et!” deyəcəklər. O isə:
-“Mənim Ģəfaət səlahiyyətim yoxdur. Siz Ġbrahimin (ə)
yanına gedin! Çünki o, Xəlilullahdır”, deyəcəkdir. Ġnsanlar Ġbrahimin (ə) yanına gedəcəklər. Ancaq o da:
-“Mən səlahiyyətli deyiləm. Ancaq siz Ġsanın (ə) yanına
gedin. Çünki o, Ruhullahdır” deyəcək. Bunun üzərinə onun
yanına gedəcəklər. O da:
-“Mən buna səlahiyyətli deyiləm, lakin Məhəmmədin (s)
yanına gedin!” deyəcək. Beləcə mənim yanıma gələcəklər. Mən
onlara:
-“Mən Ģəfaətə səlahiyyətliyəm!” deyəcəyəm. Gedib Rəbbimin hüzuruna çıxmaq üçün icazə tələb edəcəyəm. Mənə icazə
veriləcək. QarĢısında dayanıb Allahın ilham edəcəyi və bu anda
müqtədir ola bilməyəcəyim həmdlərlə Allaha mədh və səna
edəcək, sonra da Rəbbimə səcdə edəcəyəm. Allah taala:
“Ey Məhəmməd! BaĢını qaldır! Ġstədiyini söylə,
söylədiyinə qulaq asılacaq. Nə arzu edirsənsə istə, tələbin yerinə
yetiriləcək. ġəfaət et, Ģəfaətin qəbul ediləcək”, - deyə buyuracaq.
Mən də:
“Ey Rəbbim! Ümmətimi, ümmətimi istəyirəm!” deyəcəyəm. Allah taala: “(Onların yanına) get. Kimin ürəyində buğda
və ya arpa dənəsi qədər iman varsa, onları atəĢdən çıxar”
deyəcək. Mən də gedib bunu edəcəyəm. Sonra Rəbbimə tərəf
gedib əvvəlki həmd və sənalarla həmd və sənalar edəcək,
səcdəyə gedəcəyəm. Mənə əvvəlkinin eynisi deyiləcək. Mən də:
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“Ey Rəbbim! Ümmətim! Ümmətimi istəyirəm!” deyəcəyəm.
Mənə yenə:
“Get, kimin ürəyində xardal dənəsi qədər iman varsa,
onları da atəĢdən çıxar” deyiləcək. Mən dərhal gedib bunu da
edəcək və Rəbbimin yanına dönəcəyəm. Əvvəlki etdiyim kimi
edəcəyəm. Mənə əvvəlki kimi:
“BaĢını qaldır!” deyiləcək. Mən də qaldırıb: “Ey Rəbbim!
Ümmətim! Ümmətimi istəyirəm!” deyəcəyəm. Mənə yenə:
“Get, ürəyində xardal dənəsindən daha az miqdarda imanı
olanları da atəĢdən çıxar” deyiləcək. Mən gedib bunu da
edəcəyəm. Sonra dördüncü dəfə Rəbbimə tərəf gedəcək, ona
həmd və səna edəcək, sonra səcdəyə qapanacağam. Mənə: “Ey
Məhəmməd! BaĢını qaldır və istədiyini söylə, sənə qulaq
asılacaq. Ġstə, tələbin veriləcək. ġəfaət et, Ģəfaətin qəbul
ediləcək” deyiləcək. Mən də “Ey Rəbbim! Mənə la ilahə illəllah
deyənlərə Ģəfaət etməyim üçün icazə ver!” deyəcəyəm. Allah
taala: “Bu barədə sənə icazə yoxdur!” Lakin izzətim, cəlalım,
kibriyam və əzəmətim haqqı üçün la ilahə illəllah deyənləri də
atəĢdən çıxaracağam!” buyuracaq”.386
Bu hədislər Peyğəmbərimizin (s) Ģəfaətinə ən güclü
dəlildir.387

386

Səhihi-Buxari, Tövhid-36, 19, 37, Təfsir, Bəqərə-1, Riqaq-51; SəhihiMüslüm, Ġman-322 193; Kütubu-sittə tərcüməsi, c. XIV, səh. 406-407; ġamil
Ġslam Ensiklopediyası, c. VI, “ġəfaət” maddəsi.
387
GeniĢ məlumat üçün bax: Əllamə Təbatəbainin “əl-Mizan təfsiri” əsərinə
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11.Təvəssül (Vəsilə) nədir?
Allahın övliyalarına təvəssül etmək dünya müsəlmanlarının qəbul etdiyi məsələlərdən biridir. Həzrət Məhəmməd peyğəmbər (s) Ġslamı təbliğ etdiyi gündən bu məsələni (təvəssül)
buyurduğu hədislərlə sübuta yetirmiĢdir. Yalnız Ġbn Teymiyyə
(1263-1328) və onun ardıcılları bu əməli inkar etmiĢlər. Sonra
isə Məhəmməd bin Əbdülvəhhab (öl.1796) təvəssül etməyin
əleyhinə çıxmıĢ və bunu bidət, haram, övliyalara ibadət
adlandırmıĢdı. Sözsüz ki, Allahdan baĢqasına ibadət etmək Ģirk
və haram sayılır. Qalan yerlərdə isə, bu əməl müstəhəb və
məqbul hesab olunur.
Vəsilə lüğətdə bir Ģeyə arzu ilə çatmaq deməkdir. Bir baĢqa deyiĢlə vəsilə onunla bir məqsədə çatılan, yaxınlaĢma səbəbi,
bir Ģeyə yaxınlaĢmaq üçün ona yaxınlığından faydalanılan Ģey
deməkdir.
Ġstilahi mənada isə vəsilə, Allaha yaxınlaĢmaq üçün ondan
faydalanılan Ģeydir. 388 BaĢqa sözlə desək, hansısa bir əməl
vasitəsilə Allaha yaxınlaĢmaq deməkdir.389 Təvəssül isə vəsiləyə
baĢ vurmaq, Allaha yaxınlaĢmaq üçün bir səbəb və ya bir imkan
axtarmaq deməkdir. Vəsilənin cəmi “vəsail”dir.
Vəsilə Quranda iki ayədə keçir. Amma buna iĢarə edən bir
çox ayələr vardır. Rəbbimiz Qurani-kərimdə mövzu ilə əlaqəli
belə bəyan edir:
َّ حُٞح حطَّوَُٞ٘ٓ َٖ آ٣ٌِ َُّخ حَٜ ُّ٣ََخ أ٣
ْْ ٌُ َِّ َُ َؼِٚ ِِ٤ِٓز
َ ٢ِح كُٝيِٛ  َؿخَٝ ََِش٤ٓ
ِ َٞ ُْ  حِٚ ٤ْ َُِح اٞحرْظَ ُـَٝ ََّللا
. َٕٞطُ ْلِِ ُل
“Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun, Ona (Onun
rəhmətinə və lütfünə qovuĢmaq üçün) vəsilə (yol) axtarın.
(Allah) yolunda cihad edin ki, nicat tapasınız!”390
Bəzi təfsirçilər buradakı vəsiləni Allahın əmrlərinə itaət,
qadağanlarından qaçınmaq, ya da Onun razılığını qazandıracaq
səbəblərlə mömini Allaha yaxınlaĢdıracaq Ģey deyə açıqlamıĢ388

Rağib Ġsfahani, Müfrədat, səh. 560-561, “v.s.l.” maddəsi
Ġbn Mənzur, Lisanül-ərəb, “v.s.l.” maddəsi
390
Maidə, 35
389

162

lar. 391 Buradakı yaxınlıq yalnız məkan cəhətdən bir yaxınlıq
deyil, sevgi və Onun razılığına bir yaxınlıqdır. Bəziləri də
buradakı vəsiləni “məhəbbətlə özünüzü Allaha sevdirməyə çalıĢın”, Ģəklində açıqlamıĢlar. Necə ki, vəsilə sözünün keçdiyi
digər ayədə belə buyurulur:
ََُٕٚ ٍَ ْك َٔظَٞ َْ ُؿ٣َٝ د
ُ ََ  ْْ أَ ْهُٜ ُّ٣ََِشَ أ٤ٓ
ِ َٞ ُْ  ُْ حِٜ ِّ ٍَر٠ٰ ََُِٕ اَٞ ْزظَ ُـ٣ ََُٕٞ ْيػ٣ َٖ٣ٌِ َُّ َُٰجِ َي حُٝأ
.ٍحٝ
ً ٌُ حد ٍَرِّيَ ًَخَٕ َٓ ْل
َ ٌَ ُ ۚ إَِّ َػََٕٚ َػ ٌَحرَُٞ َوخك٣َٝ
“Onların tapındıqları tanrıların özlərindən hər hansı
biri (Allah dərgahına) daha yaxın olsun deyə, Rəbbinə vəsilə
axtarır, Onun rəhmətini umur, əzabından qorxur.
Həqiqətən, Rəbbinin əzabı qorxuludur!”392
 ُْ ح ْر َؼ ْغ ََُ٘خُٜ َُ ٢ٍّ ِح َُِ٘زُُٞ اِ ًْ هَخ٠ٓ
ْ ِ ا٢ِ٘ ح ُْ َٔ ِأل ِْٖٓ َر٠َُِأََُ ْْ طَ ََ ا
َ ُٞٓ  ََ ِْٖٓ رَ ْؼ ِي٤َٓحث
َ
َ
ْ
ُ
ُ
 َٓخ ََُ٘خَٝ حُٞح هخِِٞ ٌُ ُْ حُوِظَخ ٍُ أَلَّ طُوَخط٤ْ َِظُ ْْ إِْ ًُظِ َذ َػ٤ْ ٔ
َ  َْ َػَٛ ٍَ َّللا هَخ
َ ٢ٌَِِِٓخ ً ُٗوَخطِ َْ ك
ِ َّ َ٤
ِ ِٓز
َّ َِ ٤ِٓز
حْٞ ََُّٞ َ ُْ ح ُْوِظَخ ٍُ طِٜ ٤ْ َِأَ ْرَ٘خثَِ٘خ كََِ َّٔخ ًُظِ َذ َػَٝ َخ ٍَِٗخ٣هَ ْي أُ ْه َِ ْؿَ٘خ ِْٖٓ ِىَٝ َِّللا
َ ٢ِأََلَّ ُٗوَخطِ ََ ك
َّ
َّ
. َٖ٤ِٔ ُِ ٌْ رِخُظخ٤َِِّللاُ َػَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ًل٤َِِاَِلَّ ه
“Musadan sonra Ġsrail oğullarından olan əyanların
baĢına gələnləri bilmirsənmi? O zaman onlar öz peyğəmbərlərinə dedilər: “Bizə bir hökmdar təyin et ki, Allah yolunda
vuruĢaq!” O dedi: “Sizə vuruĢma vacib edilsə, ola bilsin ki,
vuruĢmayasınız?” Onlar dedilər: “Madam ki, biz yurdumuzdan çıxarılmıĢıq və övladlarımızdan ayrılmıĢıq, onda nə
üçün Allah yolunda vuruĢmayaq?” VuruĢmaq onlara vacib
edildikdə isə onlardan az bir qismi istisna olmaqla hamısı
döyüĢdən üz çevirdilər. Allah zalımları tanıyır”.393
َّ  ْػ َيَٝ ََّٕح أُٞٔ ََِ ْؼ٤ُِ ْْ ِٜ ٤ْ َِ ًَ ٰ ٌَُِ َي أَ ْػؼَ ََْٗخ َػَٝ
ًْ ِخ اَٜ ٤ِ َذ ك٣ْ ٍَ ٔخ َػشَ ََل
ٌّ َّللاِ َك
َّ ُإََّٔ حَٝ ن
حَُٖٞ َؿَِز٣ٌِ َُّ ْْ ۚ هَخ ٍَ حِٜ ِ ْْ أَ ْػَِ ُْ رُٜ َُّخًٗخ ۖ ٍَّر٤ْ٘ ُْ رِٜ ٤ْ َِح َػُٞ٘ح ح ْرُُٞ ْْ ۖ كَوَخُٛ ََ ْٓ َ ْْ أُٜ َ٘٤ْ ََٕ رَُٞظََ٘خ َُػ٣
.ٔ ِـ ًيح
ْ َّٓ ِْٜ ٤ْ َِ ْْ ََُ٘ظ َِّو ٌََّٕ َػِٛ َِ ْٓ َ أ٠ٰ ََِػ
“Beləcə, (insanları) onların halından xəbərdar etdik ki,
Allahın vədinin həqiqət olduğunu və o Saatın gələcəyinə
Ģübhə olmadığını bilsinlər. O zaman (möminlər və kafirlər) öz
aralarında onların iĢi barəsində mübahisə edirdilər. (Bəziləri): “Onların üstündə bir bina tikin. Rəbbi onların halını
391

Ġbn Kəsir, Təfsiril-Quranil-əzim, c. I, səh. 511
Ġsra, 57
393
Bəqərə, 246
392
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daha yaxĢı bilir!”– dedilər. (Mübahisədə) üstün gələnlər isə:
“Onların (məzarı) üstündə mütləq bir məscid tikəcəyik!” dedilər”.394
Vəsilə məqsədin meydana gəlməsinə səbəb olan Ģey olduğuna görə, insanı Allah rizasına aparacaq bütün saleh əməllər,
bütün xeyirli iĢlər də bir vəsilədir. Bu saleh əməllərin adının
deyil ölçüsünün və qanunlarının Peyğəmbər (s) tərəfindən qoyulması əhəmiyyətlidir. Bu yola baĢ vurmaq da təvəssüldür.
Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, dövrümüzdə bir sıra
insanların arasında təvəssüllə əlaqədar müxtəlif görüĢlər vardır.
O halda bu həqiqəti ortaya qoymaq üçün məĢhur Quran təfsirçisi
Əllamə ġəhabəddin Alusinin (öl. 1853) “Ruhül-məani” adlı
təfsirindən bu xüsusu nəql edək və birlikdə bu haqdakı hökmünü
görək. Alusi adı keçən ayənin təfsirində vəsilə sözünü lüğət və
istilah baxımından açıqladıqdan sonra bunları söyləyir: “Bəziləri
bu ayə ilə ümmətin saleh bəndələrinə istiğasə (yəni onlardan
kömək tələb) etməyin qanuni olduğuna istidlal etmiĢlər (dəlil
gətirmiĢlər). Onlar Allah ilə bəndələr arasında vəsilə etməyin
caiz olduğuna və onlarla Allaha and verdirməyin icazəsinə dəlil
gətirmiĢlər. Yəni onlarla belə and verdirilə bilər demiĢlər.
Məsələn, “Ey Rəbbim! Biz filan bəndənlə sənə and verdiririk ki,
sən bizə bunu, bunu verəsən”.
Bəziləri də Allahın saleh bəndələrindən ölü və ya diri bir
kimsəyə: “Ey filan Ģəxs! Allaha yalvar ki, mənə belə belə Ģeyləri
versin” deyər və iddia edər ki, bu “Allaha vəsiləni axtarın”
ayəsinin ümumisinə daxil olur. Bu haqda Peyğəmbərdən (s):
“Əmrlər sizi heyrətə saldığı zaman, qəbir əhlinə müraciət edin.
Və ya qəbir əhlindən kömək tələb edin” Ģəklində bir hədis
rəvayət edirlər. Bir məxluqdan kömək tələb etmək, onu vəsilə
etmək, yəni istəyəcəyini ondan istəməyin caiz olmasında Ģübhə
yoxdur. Onun istəyəndən daha üstün olması da lazım deyil.
Bəzən daha üstün olan dərəcədə, özündən daha aĢağıda olandan
kömək istəyə bilər. Çünki səhih bir rəvayətdə Rəsuli-Əkrəm (s)
Ömər bin Xəttaba ondan ümrəyə getmək üçün: “Ey Allahın
394

Kəhf, 21
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Elçisi! Mənə ümrə icazəsini ver, dediyi zaman”, “Ey Ömər! bizi
duanda unutma” demiĢdir. Bir də Peyğəmbər (s) Ömər bin
Xəttaba əmr etmiĢdir ki, onun üçün Üveys əl-Qərənidən dua
etməsini istəsin.
əl-Münavi “Camiüs-siğər”ın böyük Ģərhində bunu Əbdüssalamdan nəql etmiĢdir. Əbdüssalamın dəlili də Tirmizinin
rəvayət etdiyi hədisdir. Tirmizi rəvayət etdiyi o hədis üçün
“həsən” və “səhih”dir demiĢdir.
Mötəbər mənbələrin nəql etdiyi məlumata görə, ilk vəsiləni həzrət Adəm (ə) etmiĢdir. Bunu aĢağıdakı hədisdə görə
bilərik:
ٙ (ربٓ٘خى،ٚ ٓ٘خهز٢) ك٢ (حُ٘خكؼ٢ُُ حُؼلّٓش حُلخكع حرٖ حُٔـخٍٟٝ
 َّللا٠ِٛ( ٢ ٓجَ حُ٘ز:ٍ ػٖ ػزي َّللا رٖ ػزخّ هخ،َ٤ي رٖ ؿز٤ٍ) ػٖ ٓؼًٌُٞٔح
 َّللا٠ِٛ( ٍ؟ هخٚ٤ِ كظخد ػِّٚخ آىّ ٖٓ ٍرٛ طِّوخ٢ِّْٓ) ػٖ حٌُِٔخص حُظٝ ُٚآٝ ٚ٤ِػ
ٖ اَلّ ٓخ طزض٤ٔحُلٝ ٖٔحُلٝ ٔش١كخٝ ٢ِػٝ ن ٓلٔي
ِّ  رلُٚ (ٓؤ:)ِّْٓٝ ُٚآٝ ٚ٤ِػ
.)ٚ٤ِ كظخد ػ٢ّ ِػ
Əllamə Hafiz Ġbn Məğazili əĢ-ġafei “Mənaqib” adlı
əsərində Səid bin Cübeyrin Ġbn Abbasdan belə nəql etdiyini
yazır: “Peyğəmbərdən (s) “Adəm Rəbbindən kəlmələr öyrənərək tövbə etdi” ayəsi haqqında soruĢuldu. Həzrət (s) buyurdu: “Adəm (ə), Məhəmmədin (s), Əlinin (ə), Fatimənin (ə),
Həsənin (ə) və Hüseynin (ə) haqqına and verdi və tövbəsi qəbul
olundu”.395
Xatırladaq ki, Əllamə Süyuti (1445-1505) “əd-Dürrülmənsur” 396 əsərində buna oxĢar hədis nəql etmiĢdir. Bundan
baĢqa hədisi Hakim, Beyhəqi, Təbərani və Heysəmi də nəql
etmiĢdir.
Bu hədisdə qeyd edildiyi kimi, hələ dünyaya gəlməmiĢ
Ali-əbaya and vermək, onlara təvəssül etmək həzrət Adəmin (ə)
tövbəsinin qəbul edilməsinə səbəb olmuĢdur.
AĢağıda qeyd edəcəyimiz hədislər də təvəssülün mümkünlüyündən bəhs etməkdədir.

395
396

Mənaqibu-Əli bin Əbu Talib, səh. 63
Dürrül-mənsur, c. I, səh. 60

165

ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ حُ٘ز٠َ أطَٜ حُز٣َٟ ق إٔ ٍؿل٤٘ػٖ ػؼٔخٕ رٖ ك
ٍ هخ.َ ُي٤ هٜٞزَص كٛ إ ٗجضٝ صٞ إ ٗجض ىػ:ٍ هخ.٢٘٤ؼخك٣ ٕ حىع َّللا أ:ٍكوخ
٢ْٗ اُِٜ ح:ٌح حُيػخءٜ رٞيػ٣ٝ ٙءٟٞٝ ٖٔل٤ؤ كٟٞظ٣ ٕ أَٙٓ كؤ:ٍ هخ.ُٚكخىػ:
٢ كخؿظ٢ ك٢ ٍر٠ُض ري اٜؿٞ ط٢ٗ حَُكٔش ا٢ي ٓلٔي ٗز٤ي ر٘ز٤ُ اٚؿٞأطٝ أٓؤُي
.٢ّ  كْٚ ك٘لؼُِٜ ح٢ُ ٠٠ ُظوٌٙٛ
ٝ أ:ٍ هخ.١َٜ ػٖ ر٢ُ ٌ٘ق٣ ٍٕ َّللا حىع َّللا أٍٞٓ خ٣ :ٍ كوخ:ش٣حٍٝ ٢كٝ
َٛ ْؤ ػٟٞ كخٗطِن كظ:ٍ هخ.١َٜخد رًٛ ٢ِن ػ
ّ ٗ ٍٚٗ اٍٞٓ خ٣ :ٍأىػي؟ هخ
٢ٗخ ٓلٔي ا٣ ، حَُكٔش٢ ٓلٔي ٗز٢٤ي ر٘ز٤ُ اٚؿٞأطٝ  أٓؤُي٢ْٗ اُِٜ ح:َٖ ػْ ه٤ًٍؼظ
 كَ ََؿغ،٢ٔ ٗل٢ ك٢٘ٗلؼٝ ٢ك
ّ ٚ ٗلؼ١َٜ ػٖ ر٢ُ ٌ٘ق٣ ٕ ٍري أ٠ُ ري اٚؿٞأط
.َٜٙ ػٖ رُٚ هي ً٘قٝ
Osman bin Hüneyfdən rəvayət edilir:
“Kor bir kiĢi Peyğəmbərin (s) yanına gəlib dedi: “Ey
Allahın Elçisi! Allaha yalvar ki, mənə sağlamlıq versin!”
Peyğəmbər (s):
“Ġstəsən dua edərəm. Ġstəsən səbr et. Səbr etmək sənin
üçün daha xeyirlidir”, – deyə buyurdu. Həmin Ģəxs:
“Mənə dua et!” deyə israr etdikdə, Peyğəmbər (s) həmin
Ģəxsə dəstəmaz almasını əmr etdi. O da gözəl bir dəstəmaz aldı
və belə dua etdi:
“Ey Rəbbim! Mən səndən istəyirəm. Peyğəmbərinin
xatirinə sənə tərəf üz tuturam. Rəhmət Peyğəmbərinin xatirinə
səndən istəyirəm!”
Ey Allahın Elçisi! Mən bu ehtiyacımda səninlə Rəbbimə
yönəldim, ta ki, Rəbbim mənim bu ehtiyacımı mənə versin. Ey
Rəbbim! Rəsulunu mənim haqqımda Ģəfaətçi et”.
Osman bin Hüneyf deyir: “O kiĢi bizim yanımıza gələndə
sanki onda heç xəstəlik olmamıĢdı”.397
Beləcə dua vəsilə olur. Duanın vəsilə olması caizdir.
Bunun dəlili Peyğəmbəri-Əkrəmin (s) hədisinin sonunda:
“Ey Rəbbim! Peyğəmbərini mənim haqqımda Ģəfaətçi et”
cümləsidir. Bəlkə hədisin əvvəlində də buna dəlalət edən
məqamlar vardır.
397

Əhməd bin Hənbəl, Müsnəd, c. IV, səh. 138; Sünəni-Tirmizi, hədis №
3578; Sünəni-Ġbn Macə, hədis № 1385. Tirmizi hədis haqqında deyir: “Bu,
həsən, səhih, qərib hədisdir. Hədisi sadəcə bu yolla bilirik.”
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Tacəddin əs-Sübki Ġbni Teymiyyənin bu hədisi düzgün
izah etmədiyinə iĢarə edərək demiĢdir: “Peyğəmbərlə Rəbbinə
təvəssül və istiğasə etmək gözəldir. Sələfdən heç kim bunu inkar
etməmiĢdir. Xələfdən də Ġbni Teymiyyəyə gələnə qədər kimsə
inkar etmədi. O, bunu inkar etdi və beləcə doğru yoldan sapdı.
Heç bir alimin söyləmədiyi bir bidəti ortaya çıxardı. Xalq
arasında qəbahətli bir nümunə oldu”.
Bundan baĢqa “Səhihi-Buxari”də Ənəsdən rəvayət edilir.
Ömər bin Xəttab qıtlıq illərində Peyğəmbərin (s) əmisi Abbasın
vasitəsilə yağıĢ istəyərək dedi:
 ػزي٢ أر٢٘ كيػ١ٍخٜٗكيػ٘خ حُلٖٔ رٖ ٓلٔي كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ػزي َّللا حْل
ٖ إٔ ػَٔ رٚ٘ َّللا ػ٢ٍٟ ْٗ ػٖ ػٔخٓش رٖ ػزي َّللا رٖ أْٗ ػٖ أ٠َّ٘للا رٖ حُٔؼ
َْٓٞ اٗخ ً٘خ ٗظُِٜ ح:ٍ رخُؼزخّ رٖ ػزي حُٔطِذ كوخ٠ح حٓظٔوٞحُوطخد ًخٕ اًح هلط
ٍ٘خ كخٓو٘خ هخ٤ي رؼْ ٗز٤َُٓ اٞاٗخ ٗظٝ ٘خ٤ِْٓ كظٔوٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٘خ٤ي ر٘ز٤ُا
.ٕٞٔو٤ك
“Ey Rəbbim! Biz sənin Peyğəmbərinlə sənə təvəssül edirdik. Sən bizə yağıĢ verirdin. Ġndi isə sənə Peyğəmbərin əmisiylə
təvəssül edirik, bizə yağıĢ ver”. Beləcə yağıĢ yağırdı”.398
Həmçinin, Peyğəmbər (s) digər bir hədisində buyurmuĢdur: “Əgər sizin Allah yanında bir ehtiyacınız varsa, mənimlə
Allaha and verdirin. Çünki mən sizinlə Allahın arasında vasitəyəm”.
Bəzi Ġslam alimlərinə görə təvəssül növləri bunlardır:
a) Uca Allahın ad və sifətləriylə təvəssül;
b) Peyğəmbər və vəlilərin həyatda ikən dualarına edilən
təvəssül;
c) YaxĢı əməllər hörmətinə təvəssül;
ç) Həyatda olan saleh insanların Allah yanındakı mövqe
və mərtəbələriylə təvəssül;
d) Vəfat etmiĢ peyğəmbərlərin və vəlilərin ruhlarıyla
təvəssül.
Bəzi alimlər bütün növ vəsilənin caiz olduğunu ifadə
etmiĢlərsə də, baĢda Ġbn Teymiyyə olmaq üzrə digər bir dəstə
onu izləyən alimlər buna qarĢı çıxmıĢlar. Saleh insanların Allah
398

Ali Arslan, Büyük Kur’an Tefsiri, Arslan Yayınları, c. IV, səh. 149
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yanındakı mərtəbələriylə təvəssül barəsində irəli sürülən dəlillər
qarĢılıqlı olaraq araĢdırılarkən bu cür vəsilədə də hər hansı bir
qorxu olmadığı deyilə bilər. Necə ki, təvəssül mövzusunda Ġbn
Teymiyyənin görüĢlərini qəbul edən ġövkani də bu cür vəsilənin
caiz olduğunu söyləmiĢdir.
Sonuncu növ təvəssülə gəlincə bunu müdafiə edənlər
“Allah yolunda öldürülənləri əsla ölü sanma!” 399 ayəsi ilə,
ölülərin eĢitmə bacarıqlarının yox olmadığını bildirən bəzi
hədisləri də400 dəlil göstərərək peyğəmbərlər və vəlilərin axirətə
köçmələrinin, dünyadaki insanların onlardan kömək gözləmələrini eĢitmələrinə mane olmayacağını irəli sürmüĢlər. Buna
görə onlardan həyatlarında kömək istəməklə vəfatlarından sonra
kömək istəmək arasında heç bir fərq yoxdur.
Ġbn Teymiyyə və onun fikrini qəbul edənlər isə onların
artıq baĢqa bir aləmə köçdüklərini, bu dünya ilə əlaqələrinin
qalmadığını, onlarda yardım almaq üçün ruhlarına təvəssül
edilə bilməyəcəyini müdafiə etmiĢlər.401
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, “Peyğəmbər həyatda ikən bir
kimsənin bağıĢlanması və arzusunun yerinə yetirilməsi üçün
onun duasını tələb etmək” mənasında bir təvəssülün olması və
belə bir Ģəfaətin varlığında görüĢ ayrılığı yoxdur. Qiyamət
günündə Peyğəmbərdən (s) insanlara Ģəfaət etməsinin istənəcəyi, onun da insanların bağıĢlanması üçün Allaha dua və niyaz
edəcəyi inancı əhli-sünnə inancları daxilində yer almıĢdır.402
Peyğəmbərimiz (s) belə buyurdu:
٢ِ ػ٠ِٛ ٖٓ ٚٗ كب٢ِح ػِٞٛ ٍْ ػٞو٣ ح ٓؼَ ٓخُٞٞ كو:ًٕاًح ٓٔؼظْ حُٔئ
 اَل٢ حُـ٘ش َل ط٘زـ٢خ ىٍؿش كِٜٗش كب٤ُٓٞ ح٢ُ ح َّللاِٞٓ ْ ػَ٘ح ػٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ َٓس
ُٚ ِش كِض٤ُٓٞ ح٢ُ ٕ أٗخ ًُي حُؼزي كٖٔ ٓؤٍ َّللاًٞ إٔ أٞأٍؿٝ ُؼزي ٖٓ ػزخى َّللا
.خٓش٤ّ حُوٞ٣ ٢ٗلخػظ
399
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“Müəzzini eĢitdiyiniz zaman, onun dediklərini siz də
deyin. Sonra mənə salavat gətirdiyiniz zaman vəsiləni də deyin”.
Deyildi ki, “Vəsilə nədir, ya Rəsulallah?” Buyurdu: “O
Cənnətdə uca bir mövqedir ki, o yalnız bir Ģəxsə veriləcək. O
Ģəxsin mən olmasını ümid edirəm”.403 BaĢqa bir hədisində belə
buyurur: “Müəzzini eĢitdiyiniz zaman siz də onun söylədiklərini
söyləyin, sonra da mənə salavat oxuyun. Kim mənə bir salavat
oxusa, Allah ona on salavat verər. Sonra mənim üçün vəsilə
istəyin ki o, Cənnətdə yalnız Allahın bir Ģəxsə veriləcək bir
dərəcəsidir. O Ģəxsin mən olmasını güman edirəm. Kim məni
vəsilə istəsə ona Ģəfaət edilər”.404
Təvəssül mövzusunda belə bir sual ilə qarĢı-qarĢıyayıq:
Peyğəmbərimizin, səhabələrinin və ya digər saleh möminlərin
adıyla təvəssül edilə bilərmi? “Filankəsin hörmətinə, filankəsin
xatiri üçün, filankəsın uca mövqeyi üçün” Ģəklində dua edilə
bilərmi? Təvəssül deyincə bir çoxlarına görə bu məna aydın
olmaqdadır. Yəni dua və ibadətdə birinin adıyla hərəkət etmək
Ģəklində. Kimiləri də təvəssülü adamı doğru yola yönəldən bir
mürĢid olduğunu deyirlər. Bu mövzunu qısa da olsa
açıqlamaqda fayda var.
Xatırlayaq ki, yuxarıda keçdiyi kimi, təvəssül etmək, yəni
Allaha yaxınlaĢmaq üçün səbəb axtarmaq Quranın əmridir. Bu
səbəblər də ibadət cinsindən bir Ģey olmalı, təqva və cihad ilə
çoxaldılmalıdır. Dinə sonradan daxil edilmiĢ və bidət halını
almıĢ Ģeylərlə təvəssül edilə bilməz. Çünki Peyğəmbərimiz (s)
din adına sonradan uydurulmuĢ bütün adətlərə bidət deyir və
hamısını da rədd edir.
Bura qədər qeyd etdiyimiz məlumatlardan bu nəticəyə
gəlirik ki, vəsilə etmək, vəsilə ediləni allahlaĢdırmaq demək
deyil. Məsələn, “Fatihə” surəsində oxuduğumuz “Ancaq sənə
qulluq edir və ancaq səndən kömək istəyərik” ayəsini oxuyaraq “Həm ancaq Allahdan kömək istəyirəm deyirsən, həm də
403

Ġbn Kəsir, Təfsiril-Quranil-əzim, c. I, səh. 514
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filankəsdən kömək istəyirsən” - deyirlər. Belə deyənlərə bizim
ən tutarlı cavabımız Cəbrayılin (ə) həzrət Məryəmə (ə) dediyi
“Sənə bir uĢaq verəcəyəm”405 ayəsidir. Bu ayədə qeyd edildiyi
kimi, Cəbrayıl (ə) “UĢaq verəcəyəm” deyir. Bu halda uĢağı
verən kimdir? Əgər vəsiləni inkar edənlər desələr ki, “uĢağı
verən Cəbrayıldır” o halda özləri Ģirkə düĢmüĢ olacaqlar. Yox
əgər “uĢağı verən Allahdır, Cəbrayıl vəsilədir” desələr, özləri öz
iddialarını puç etmiĢ olacaqlar.
Buradan bir daha aydın oldu ki, vəsiləni inkar edənlərin
qeyd etdikləri dəlillər əsassızdır və həqiqi Ġslamın ruhuna ziddir.
Bir xəstə öz həkimini vəsilə edərsə, ondan kömək istəyərsə, Ģəfa
verənin Allah olduğunu bilir. O, sadəcə olaraq həkimi vəsilə
edib. Bu iĢ əslində bu qədər sadə olduğu halda onu inkar etmək
cahillikdən baĢqa bir Ģey deyil.
Bundan baĢqa vəsiləni inkar edənlərin inkarlarına dəlil
olaraq gətirdiyi Qurani-kərimdəki “Biz onlara yalnız bizi Allaha daha çox yaxınlaĢdırsınlar deyə ibadət edirik”406 və buna
bənzər ayələr bütün müsəlman alimlərinin təfsirlərinə görə,
müĢriklər haqqında nazil olmuĢ və bu kimi ayələrin bütə tapınan, bütə tapınaraq vəsilə etdiyini bəhanə edən müĢrikləri xəbər
verdiyini bəyan etmiĢlər. Heç bir müsəlman alimi bu ayələrin
övliyalar, mürĢidlər və vəlilər haqqında olduğunu bəyan etməmiĢdir. Bu səbəbdən bu ayələri tək-tək yazaraq cavab vermək
yersizdir.
Əgər belə olmasaydı, Allah taala: “Ey iman edənlər!
Allahdan qorxun, Ona yaxınlaĢmağa vəsilə axtarın və Onun
yolunda cihad edin ki, nicat tapasınız”,407 – deyə buyurmazdı.
Yenə bəzi inkarçılar bu ayə onların iĢlərinə “yaramadığı”
üçün “Bu vəsilədən məqsəd ibadətlərdir və insanın əməlləridir”
deyirlər. Baxın, Allah taala baĢqa bir ayəsində nə buyurur:
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“De: “Allahdan baĢqa məbud saydıqlarınızı çağırın.
Onlar bəlanı sizdən nə uzaqlaĢdırmağa, nə də onu baĢqasına yönəltməyə qadir deyillər”.408
“Onların yalvardıqları məbudların özləri də Rəbbinə –
hansı daha yaxın olacaq deyə vəsilə axtarırlar, Onun rəhmətini umurlar, əzabından qorxurlar. Həqiqətən, Rəbbinin əzabından qorunmaq gərəkdir”.409
Allah taala buyurur ki, tapındığınız daĢlar belə “hansımız
daha yaxın olacağıq”, - deyə Allaha vəsilə axtarır.
Cansız daĢların belə Allaha yaxın olmaq üçün vəsilə
axtarıĢı bizlərə vəsilənin yalnız ibadət ilə olmadığını göstərir.
Ayələrdən də gördüyümüz kimi, Allah “vəsilə əldə etməyi” əmr edərkən cansız varlıqların belə, bizlərə nümunə təĢkil
edəcək dərəcədə Allaha yaxın olmaq üçün vəsilə axtardıqları
bəyan edilir. Bu səbəbdən də bu mövzu ayələr ilə sabit olur.
Ölüyə təvəssül etmək
Ölüyə təvəssül etmək haqqında yuxarıda yığcam Ģəkildə
ümumi məlumatlara toxunmuĢduq. Lakin burada bu məsələni
daha çox hədislər əsasında ələ gətirəcək və bu iĢin caiz olduğu
haqqında Ġmamiyyə ilə birlikdə digər məzhəb alimlərinin də
müttəfiq fikirdə olduqlarını bəyan edəcəyik.
Məlum olduğu kimi, müasir dövrdə Ġbn Teymiyyə və onun
ardıcıllarının ortalığa atdıqları problemlərdən biri ölüyə təvəssül
edilməyəcəyi məsələsidir. Lakin ümumi Ġslam alimlərinin də
fikri budur ki, ölüyə təvəssül etmək doğrudur və bu haqda çoxlu
sayda səhih hədislər vardır. Deməli, ölüyə təvəssül etməyin
mümkünsüz olduğunu deyən Ġbn Teymiyyə və ardıcılları yalnız
öz Ģəxsi görüĢləri əsasında əməl etmiĢlər. Halbuki onlar səhih
hədislərə əməl etsəydilər, müsəlmanlar içinə ixtilaf salmazdılar.
Onların bu görüĢlərini məĢhur Ġslam alimi Ġbn Həzm də rədd
etmiĢdir.410
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Ölüyə təvəssül etməyin mümkünlüyü haqqında ən tutarlı
dəlillərdən biri “ən-Nisa” surəsinin 64-cü ayəsidir. Həmin ayədə
Uca Rəbbimiz belə bəyan edir: “Biz hər bir peyğəmbəri, ancaq ona Allahın iznilə itaət olunsun deyə, göndərdik. Onlar
(münafiqlər) özlərinə zülm etdikləri zaman dərhal sənin
yanına gəlib Allahdan bağıĢlanmaq diləsəydilər və Peyğəmbər də onlar üçün əfv istəsəydi, əlbəttə, Allahın tövbələri qəbul edən, mərhəmətli olduğunu bilərdilər”.
MəĢhur təfsirçi Əbu Abdillah əl-Qürtubi (1204-1274) “əlCame li əhkəmil-Quran” adlı kitabında “ən-Nisa” surəsinin 64cü ayəsinin təfsirində yazırdı:
 ٍَ َّللاٍٞٓ  رؼيٓخ ىكَّ٘خ٢أػَحر
٘خ٤ِ ه ِيّ ػ:ٍ هخ٢ِّ ِخىم ػٖ ػٛ
ٞ أرٍٟٝ
ّ
ٍ
،ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍٍٞٓ َِ  هز٠ِ ػٚٔ ر٘ل٠َٓ َ ك،ّخ٣ِْٓ رؼلػش أٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ
ْضَ ػٖ َّللا٤ َػَٝ َٝ ،َُيٞ ٍَ َّللا كٔ ِٔؼ٘خ هٍٞٓ خ٣ َ هِض:ٍ كوخ،ٚ ٖٓ طَحرٚٓ ٍأ٠ِكؼَخ ػٝ
َ
ُهي ظَِٔضٝ ،}..ْْ ُٜ ٔ
َ ُح أَ ْٗلُٞٔ ََِ ْْ اًِ ظُٜ ََّٗ أْٞ َُٝ{
َ ي٤ِٔخ أٍَِٗ َّللا ػ٤ًخٕ كٝ ،٘خ ػ٘ي٤ْ  َػَٞ ك
. هي ُؿلِ ََ ُيٚٗ ٖٓ حُوزَ أ١ىٞ
َ ُ٘ ك.٢ُ َؿجظُي طٔظـلٝ ٢ٔٗل
“Əbu Sadiq həzrət Əlidən(ə) belə rəvayət edir:
Peyğəmbəri (s) dəfn etdikdən üç gün sonra yanımıza bir
bədəvi gəldi. Özünü Peyğəmbərin (s) qəbri üzərinə atdı, qəbrin
torpağını alıb baĢına səpdi və dedi: “Ey Allahın Rəsulu! Sən
dedin, biz dediyini dinlədik. Sən Allahdan aldın, biz səndən.
Allahın sənə endirdikləri arasında bu ayə var: “...Əgər onlar
nəfslərinə zülm etdikləri zaman..”.411
Mən də nəfsimə zülm etdim və mənim üçün Allahdan
bağıĢlanma diləyəsən deyə sənin yanına gəldim. Qəbirdən “sən
bağıĢlandın”, - deyə bir səs gəldi”.412
Bu hadisəni həzrət Əlidən (ə) təfsirçi Əbu Ġshaq əs-Sələbi
(öl.1035) “əl-KəĢfu vəl-bəyan fi təfsiril-Quran” adlı kitabında
“ən-Nisa” surəsinin 64-cü ayəsinin təfsirində bu sözlərlə nəql
edir:
. هي ؿلَ ُيٚٗ ٖٓ حُوزَ أ١ىٞ٘ ك٢ُ َ كـجظي ُظٔظـل٢ٔكوي ظَِٔضُ ٗل

411

ən-Nisa, 64
Əbu Abdullah əl-Qürtubi, əl-Came li əhkəmil-Quran, c. V, təhqiq:
Abdullah ət-Türki, Beyrut, ər-Risələ, birinci nəĢri, 1427/2007, səh. 429
412
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“...Nəfsimə zülm etdim və sənin yanına gəldim ki, mənim
üçün bağıĢlanma diləyəsən. Qəbirdən “sən bağıĢlandın”, - deyə
bir səs gəldi”.
Eyni ayəni təfsir edərkən Əbu Həyyan ən-Nəhvi (12561344) “əl-Bəhrul-mühit” adlı kitabında yazırdı:
ٖٓ ١ىٞ٘ ك،٢ ٖٓ ٍر٢ُ َكخٓظـل
،٢ؿجض أٓظـلَ َّللا ًٗزٝ ٢ٔهي ظَِٔضُ ٗلٝ
ْ
. هي ؿلَ ُيٚٗحُوزَ أ
“...Mən nəfsimə zülm etdim və günahlarım üçün Allahdan
bağıĢlanma diləyirəm. Sən də Rəbbimdən mənim üçün bağıĢlanma dilə. Qəbirdən “sən bağıĢlandın”, - deyə bir səs gəldi”.
Əbul Bərəkət Hafizuddin ən-Nəsəfi (öl. 1310) “Mədariküt-tənzil və həqaiqüt-təvil” adlı kitabında sözügedən ayənin
təfsirində yazır:
١ىٞ٘ ك،٢ ٖٓ ٍر٢ُ َكخٓظـل
٢ؿجظي أٓظـلَ َّللا ٖٓ ًٗزٝ ٢ٔهي ظَِٔضُ ٗلٝ
ْ
. هي ؿلَ ُيَٖٙٓ هز
“...Mən nəfsimə zülm etdim və sənin yanına gəldim. Günahlarım üçün Allahdan bağıĢlanma diləyirəm. Sən də Rəbbimdən mənim üçün bağıĢlanma dilə. Qəbirdən “sən bağıĢlandın”, deyə bir səs gəldi”.
Cəlaləddin Süyuti (1445-1505) “əd-Dürrul-mənsur fit-təfsiri bil-məsur” adlı kitabında “Bəqərə” surəsinin 203-cü ayəsinin
təfsirində Hafiz Əbu Bəkr əl-Beyhəqidən (994-1066) nəqlən
bədəvinin belə dediyini qeyd etmiĢdir:
 أٓظ٘لغ ري،خ٣حُوطخٝ دٌُٞٗ ٍَ َّللا! ؿجظي ُٓ ْؼوَ ًل رخٍٞٓ خ٣ ٢ٓ أٝ  أٗض٢رؤر
حَُٝ َٓظَ ْـل
ْ ىَ كَخٝ ْْ َؿخ ُءُٜ ٔ
َ ُح أَ ْٗلُٞٔ ََِ ْْ اِ ًْ ظُٜ ََّٗ أْٞ ََُٝ :ٚ ٓلٌْ ًظخر٢ هخٍ كٚٗ ْل، ٍري٠ِػ
ْ
َّ حُٝ َؿيَٞ َُ ٍُ ٞٓ
َّ
َ
 ُٓؼو ًل٢ٓأٝ  أٗض٢هي ؿجظي رؤرٝ ،ًٔخ٤حرخ ً ٍَ ِكَّٞ ََّللاَ ط
ْ حَٝ ََّللا
ُ ََّ ُ ُْ حُٜ َُ ََ َٓظَ ْـل
.٢َّ إٔ طُ٘لَّ َغ كٝ ،٢رًٞٗ ٢ُ َِـل٣ ٕ ٍري أ٠ِخ أٓظ٘لغ ري ػ٣حُوطخٝ دٌُٞٗرخ
“...Atam-anam sənə fəda olsun, ya Rəsulallah! Günah və
xətalarla yüklənmiĢ olaraq sənin yanına gəldim. Səndən Rəbbinin yanında Ģəfaət etməyini istəyirəm. Çünki Uca Allah kitabının möhkəm ayəsində buyurur: “…Əgər onlar nəfslərinə
zülm etdikləri zaman, sənin yanına gəlib Allahdan bağıĢlanma diləsəydilər və rəsul da onlar üçün bağıĢlanma diləsəydi,
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Allahı tövbələri qəbul edən, mərhəmətli olaraq görərdilər”.413
Atam-anam sənə fəda olsun, sənin yanına günah və xətalarla gəldim. Səndən Rəbbinin yanında mənim günahlarımı
bağıĢlaması və haqqımdakı Ģəfaətini qəbul etməsi üçün Ģəfaət
etməni istəyirəm”.
Ġbn Kəsir (1302-1373) “Təfsirül-Quranil-əzim” adlı
kitabında “ən-Nisa” surəsinin 64-cü ayəsinin təfsirində yazırdı:
"َٓ "حُ٘خٚ ًظخر٢زَّخؽ كٜ
ْ ٞن أر٤ُ٘ ح:ْٜ٘ٓ هي ً ًََ ؿٔخػشٝ
َ َُ رُٖ حٜٗ
ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ ً٘ض ؿخُٔخ ػ٘ي هزَ حُ٘ز:ٍ هخ،٢ٍس ػٖ حُ ُؼ ْظزُٜٞ٘ٔش ح٣حُلٌخ
ْْ ُٜ ََّٗ أْٞ ََُٝ { :ٍٞو٣  ٓ ِٔؼْضُ َّللا، ٍَ َّللاٍٞٓ خ٣ ي٤ِ حُٔلّ ػ:ٍ كوخ٢ كـخء أػَحر،ِْٓٝ
َّ حُٝ َؿيَٞ َُ ٍُ ٞٓ
َّ حَُٝ َٓظَ ْـل
حرًخَّٞ ََّللاَ ط
ْ حَٝ ََّللا
ْ  َى كَخٝ ْْ َؿخ ُءُٜ ٔ
ُ ََّ ُ ُْ حُٜ َُ ََ َٓظَ ْـل
َ ُح أَ ْٗلُٞٔ ََِاِ ًْ ظ
:ٍٞو٣  ػْ أٗ٘ؤ٢ ٍر٠ُ ٓٔظ٘ل ًؼخ ري ا٢هي ؿجظي ٓٔظـل ًَح ٌُٗزٝ }  ًٔخ٤ٍَ ِك
ُُٚٔ ُخع أَ ْػظ
ِ َ ََ َْٖٓ ُىكَِ٘ضْ رِخ ُْو٤ْ َخ َه٣
ُْ ًَ ٌََحْلَٝ ع
ُ َّٖ حُوَخِٜ  ِز٤١ِ ِْٖٓ خد
َ َكَط
َ
ْ
ًُُِٚ٘ ٓخ
َ
َ َ حُلِيَح ُء ُِو ْز ٍَ أٗض٢َٔٗ ْل
.ُّ ََ ٌَ ُحَٝ  ُىٞحُـ
ُ ِٚ ٤ِكَٝ ، ُ حُ َؼلَخفِٚ ٤ِك
٢ِْٓ كٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢َّ ضُ حُ٘ز٣ كَأ،٢٘٤ْ  ػ٢٘ كـَِز ْظ٢حْلػَحر
َفٜٗػْ ح
ُّ
.ُٚ ََ إٔ َّللا هي ؿلَِّْٙ ٘ كز٢َّ ن حْلػَحر
ح
،٠ز
خ ُػ ْظ٣ :ٍّ كوخُٞ٘ح
ْ ُل
َ ِ
ْ
“Bir qrup – onlardan biri də ġeyx Əbu Nəsr əs-Səbbağdır
(öl. 1084) ki, bunu “əĢ-ġamil” kitabında nəql edir – Üsbidən (öl.
869) məĢhur hekayəni qeyd etmiĢlər:
Üsbi dedi: Peyğəmbərin (s) qəbrinin yanında oturmuĢdum.
Bir bədəvi gəldi və dedi: əssalamu əleykə, ya Rəsulallah! Uca
Allahın belə dediyini eĢitdim:
“…Əgər onlar nəfslərinə zülm etdikləri zaman, sənin
yanına gəlib Allahdan bağıĢlanma diləsəydilər və rəsul da
onlar üçün bağıĢlanma diləsəydi, Allahı tövbələri qəbul
edən, mərhəmətli olaraq görərdilər”.414

413
414

ən-Nisa, 64
ən-Nisa, 64
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Mən günahlarım üçün bağıĢlanma diləyərək və səndən
Rəbbimin yanında Ģəfaət etməyini istəyərək sənin yanına gəldim. Sonra belə bir Ģeir oxumağa baĢladı:
Ey sümükləri ovada dəfn edilənlərin ən xeyirlisi
Onların gözəl qoxusundan ova və təpələr yaĢıllaĢdı
Sənin sakin olduğun qəbrə mənim canım fəda olsun
Orada iffət, comərdlik və kərəm var.
Sonra dönüb getdi və məni yuxu tutdu. Yuxuda Peyğəmbəri (s) gördüm və mənə dedi: “Ey Üsbi! O bədəviyə yetiĢ və
ona Allahın onu bağıĢlamasını müjdə ver”.415
Əbu Zeyd əs-Sələbi (1384-1470) “Cəvəhirül-hisan fi
təfsiril-Quran” adlı kitabında adı çəkilən ayənin açıqlamasında
digər bir ləfz qeyd etdikdən sonra yazırdı:
ًٔظَ ْـلَِح
،"ٖ٤خُلٜ
ش٤ِْ  ٖٓ " ِك٠ٜحٗظ
ْ ُٓ :ٚ٤كٝ ،٢ِّ ُِزخؿ
َّ َُٓ٘ ِٖ ح
ِّ
ُ " ٝ ،"١ُٝٞ٘ح
ِ
.٢ِّ ٍر٠ُ ٓٔظ٘لؼخ ً ري ا،٢ِرًُُٞٗ ِْٖٓ
“Hilyətün-Nəvəvi” və (Əbu Valid) əl-Bacinin “SunənüsSalihin” adlı kitabından nəql bitdi. əl-Bacinin kitabındakı ləfz
(səh. 143) “günahlarım üçün bağıĢlanma diləyərək və səndən
Rəbbimin yanında Ģəfaət etməyini istəyərək” Ģəklindədir”.416
Bütün bunlarla yanaĢı, aĢağıdakı hədislər də ölüyə təvəssül
etməyin mümkünlüyündən bəhs edir. Belə ki, Hafiz Ġbn Kəsirin
nəql etdiyinə görə, Yəmamə döyüĢündə müsəlmanların Ģüarı
“Ey Məhəmməd, bizə kömək et!” sözləri idi.417
Əbdürrəhman bin Səd belə nəql edir:
“Bir dəfə Abdulalh bin Ömərin ayağı uyuĢdı, o zaman bir
adam ona: “Ən sevdiyin insanı xatırla” dedi. O da “Ya Məhəmməd!” deyər-deməz ağrılardan xilas olub rahatlaĢdı”.418
Bu Ģəkildə dəyiĢik bir rəvayəti də Mücahid vasitəsiylə Ġbn
Abbas nəql etmiĢdir.
Baxın, bu səhabələr Peyğəmbərimizin (s) vəfatından sonra
onu vəsilə etmiĢ və ondan kömək istəmiĢlər.
415

Ġbn Kəsir, Təfsirül-Quranil-əzim, c. IV, Məktəbətu Qürtuba, səh. 140
Bax: http://313news.net saytına (22/11/2014)
417
Ġbn Kəsir, əl-Bidayə vən-nihayə, c. VI, səh. 324
418
Buxari, əl-Ədəbül-müfrəd, səh. 438, nömrə: 993, sh: 262
416
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ġafei alimlərindən olan Əllamə ġihab ər-Rəmlidən
soruĢuldu:
-Bəzi insanlar çətinliklərlə qarĢılaĢdıqlarında “Ya Rəsulallah, ya ġeyx!” kimi səslərlə peyğəmbərlərdən, övliyalardan,
alimlər və salehlərdən kömək diləyirlər. Bu düzgündürmü? Bu
Ģəxslərin vəfatlarından sonra bir kömək və dəstəkləri vardırmı?
Əllamə belə cavab vermiĢdir:
-Peyğəmbərin, nəbilərin və övliyaların vəfatlarından sonra
da köməkləri vardır. Çünki peyğəmbərlərin (ə) möcüzələri və
övliyaların kəramətləri ölümlərindən sonra kəsilməz. Həmçinin,
bir çox möhkəm hədisi-Ģəriflərdə varid olduğu kimi, “Peyğəmbərlər qəbirlərində diridirlər, namaz qılırlar”.419
Peyğəmbərlərin vəfatlarından sonrakı köməkləri, onların
möcüzələrindən sayılır. ġəhidlər də diridirlər, övliyaların köməyi isə onların kəramətidir.420
Hədisi-Ģərifdə “...Ey Rəbbim, sənə peyğəmbərlərin haqqına and verirəm” sözü keçir. Bu hədis ölülərə təvəssül etməyi
caiz görmürmü? Əlbəttə caiz görür. Amma bəzilərini bu mövzuda daha da qane etmək üçün aĢağıdakı hədislərə diqqət yetirmələri lazımdır:
.ْ٤ ػ٘ي َّللا ػظ٢ٛ كبٕ ؿخ٢ٛح رِـخِٞٓ
ّ ٝ
Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur: “Mənim məqamımı vəsilə
tutun, çünki məqamım Allah yanında daha böyükdür”.
ٖٔغ ًؼذ ػٖ ػِؤش ػٖ ػزي حَُك٣ ٖٓ كي:ِْٔٓ ق٤لٛ ٢غ آهَ ك٣كي
ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ ٓٔغ حُ٘زٚٗ أٙ رٖ حُؼخََٝٔ ػٖ ػزي َّللا رٖ ػ٤رٖ ؿز
٢ِ ػ٠ِٛ ٖٓ ٚٗ كب،٢ِح ػِٞٛ ْ ػ،ٍٞو٣ ح ٓؼَ ٓخُٞٞ "اًح ٓٔؼظْ حُٔئًٕ كو:ٍٞو٣
 َل، حُـ٘ش٢خ ُِٓ٘ش كٜٗ كب،ِش٤ُٓٞ ح٢ُ ح َّللاِٞٓ ْ ػ،خ ػَ٘حٜ رٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ لسٛ
ِش كِض٤ُٓٞ ح٢ُ ٍ كٖٔ ٓؤ،ٞٛ ٕ أٗخًٞ إٔ أٞأٍؿٝ ، اَل ُؼزي ٖٓ ػزخى َّللا٢ط٘زـ
". حُ٘لخػشٚ٤ِػ
“Səhihi-Müslüm” əsərində mötəbər bir sənədlə nəql olunur ki, Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur: “Müəzzinin səsini eĢitdiyi419

Əbu Yəla, əl-Müsnəd, c. VI, səh. 147, hədis № 3425; Ġbn Həcər, əlMətaibül-aliyə, c. III, səh. 269, hədis № 3452
420
Fətavər-Rəmli, Ġbn Həcər əl-Heysəminin “əl-Fətavəl-kübra”sının haĢiyəsi,
c. IV, səh. 382; Təhanəvi, Əhkamül-Quran, c. III, səh. 67; Nəbhani,
ġəvahidül-Həqq, səh. 113
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niz zaman onun dediklərini siz də təkrar edin. Sonra mənə salam
göndərin. Çünki hər kəs mənə bir salam göndərsə, ona on savab
yazılar. Sonra məni Allaha vəsilə tutun. Çünki vəsilə mənim
Cənnətdəki uca məqamımdır. Ona məndən baĢqa heç bir Allah
bəndəsi yetiĢməyib. O məqamın yalnız mənə verildiyini yəqin
edirəm. Hər kəs məni vəsilə tutsa, ona Ģəfaətim Ģamil olacaq”.
ٖغ ػ٤ُ ٖخٕ ػ٤ كيػ٘خ ػزي حَُُحم أهزَٗخ ٓل: هخٍ حإلٓخّ أكٔي:َغ آه٣كي
٢ِظْ ػ٤ِٛ  "اًح:ٍِْٓ هخٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ َٕس أ٣َٛ ٢ًؼذ ػٖ أر
، حُـ٘ش٢ ىٍؿش ك٠ِ "أػ:ٍِش؟ هخ٤ُٓٞٓخ حٝ ،ٍ َّللاٍٞٓ خ٣ :َ٤" ه.ِش٤ُٓٞ ح٢ُ حِٞٔك
" .ٞٛ ٕ أٗخًٞ إٔ أٞأٍؿٝ حكيٝ َخ اَل ٍؿُٜ٘خ٣ َل
Əhməd bin Hənbəl deyir: “...Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur:
“Mənə salavat göndərdiyiniz zaman məni vəsilə də tutun”.
Deyildi: “Ey Allahın Rəsulu, vəsilə nədir?” Buyurdu: “Cənnətdə
ən yüksək dərəcədir. Ona bir Ģəxsdən baĢqa heç kimsə yetiĢməz
və mən əminəm ki, o dərəcə sahibi mənəm”.
ٚٗ أ:ٍٕىحٝ ٖ ر٠ٓٞٓ ٖش ػ٣ِ ػٖ ػٔخٍس رٖ ؿٙ ربٓ٘خىٚ٣ٝ حرٖ َٓىٍٟٝ
ِش٤ُٓٞ "إ ح:ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٍ هخ:ٍٞو٣ ١ٍي حُوي٤ٓٔغ أرخ ٓؼ
" .ٚ هِو٠ِِش ػ٤ُٓٞ ح٢٘٤ئط٣ ٕح َّللا أِٞٔ ك،خ ىٍؿشٜهْٞ ك٤ُ ،ىٍؿش ػ٘ي َّللا
Ġbn Mordəveyh rəvayət edir: “...Peyğəmbər (s) buyurdu:
“Vəsilə Allahın yanında bir dərəcədir ki, ondan üstün heç bir
dərəcə yoxdur. Allahdan istəyin ki, məni yaratdıqları üzərində
vəsilə etsin”.
Həmçinin, Ġbn Mordəveyh digər bir hədisi belə nəql
etmiĢdir:
ي٣َٗ  كيػ٘خ:َي رٖ رل٤ٔ ػٖ ػزي حُل،ٖ٤و٣َ١ ٖٓ خ٠٣ أٚ٣ٝ حرٖ َٓىٍٟٝ
٢ "ك:ٍِْٓ هخٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ ػٖ حُ٘ز٢ِ آلخم ػٖ حُلخٍع ػٖ ػ٢ػٖ أر
ٍٍٞٓ خ٣ :حُٞ" هخ.ِش٤ُٓٞ ح٢ُ حِٞٔ كبًح ٓؤُظْ َّللا ك،ِش٤ُٓٞ ح٠حُـ٘ش ىٍؿش طيػ
".ٖ٤ٔحُلٝ ٖٔحُلٝ ٔش١كخٝ ٢ِ "ػ:ٌٍٖٔ ٓؼي؟ هخ٣ ٖٓ ،َّللا
“...Peyğəmbər (s) buyurdu: “Cənnətdə bir dərəcə vardır ki,
ona vəsilə deyilir. Allahdan istədiyiniz zaman vəsiləni istəyin”.
Dedilər: “Ey Allahın Rəsulu, səninlə kim məskunlaĢacaq?”
Həzrət buyurdu: “Əli, Fatimə, Həsən və Hüseyn”.
Xatırladaq ki, yuxarıda qeyd etdiyimiz xəlifə Ömər bin
Xəttabın Ġbn Abbasa təvəssül etməsi hədisi “yalnız diri olana
təvəssül edilər” mənasını doğurmur. Çünki əvvəla, xəlifə Ömər
bin Xəttabın diriyə təvəssül etməsi onun özünün gəldiyi Ģəxsi
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qənaətidir. ġübhəsiz ki, xəlifə Ömər bin Xəttab bir səhabədir və
onun ictihadı dində dəlil deyil. Ġkincisi, xəlifə Ömər bin
Xəttabın meyitə təvəssül etməməsi meyitə təvəssülün haram
olmasına dəlil ola bilməz. Çünki bu məsələdə xəlifə ilə müĢtərək
fikirdə olmayan səhabələr də olmuĢdur. Deməli, bu bütün
səhabələrin əqidəsi deyil.
Hədisdə də qeyd edildiyi kimi, Ġbn Abbasa təvəssül
edildikdən sonra yağıĢ yağdı və insanlar Ġbn Abbasa tərəf gəlib:
“XoĢ olsun sənə, ey Hərəmeynin saqisi!” - deyə müraciət etdilər.
Məgər o insanların Ġbn Abbasa təvəssül etmələri məhz
Peyğəmbərə (s) qohum olduğuna görə deyildimi? Deməli, xəlifə
Ömər bin Xəttab baĢda olmaqla o səhabələr dolayı yolla Peyğəmbərə (s) təvəssül etmiĢ olurlar. Digər bir hədisdə deyilir:
َٕ ًَخَٝ :ٍَ  هَخ،ٍِ  ػَْٖ َٓخُِ ِي حُيَّح،ق
َ ٢ِ ػَْٖ أَر،ٖ
ِ َٔ َٖ ْحْلَ ْػ
ِ  ػ،ََش٣ِٝ  ُٓ َؼخَُٞك َّيػََ٘خ أَر
ٍ ُِخٛ
َ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َّ
َِ  ه ْز٠ُ ك َـخ َء ٍَ ُؿ ٌَ ا،ََ َٔ  َُ َٓ ِٖ ُػ٢ِ ك٢خّ ه ْل
َ ُ٘خد ح
َ ٛ
َ أ: ٍَ  هَخ،ّ حُطَّ َؼ ِخ٠ََِهخ َُِٕ ُػ َٔ ََ َػ
َّ ٍَ ٞٓ
َّ ٠َِّٛ
٠َ كَؤَط،حٌُٞ ََِٛ  ْْ هَ ْيُٜ َِّٗن ِْلُ َّٓظِيَ كَب
ْ َٓظ
ْ  ح،َِّللا
ُ ٍَ َخ٣ :ٍَ  كَوَخ،َْ َِّٓ
َ َٝ ِٚ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َ ٢ِّ ِحَُّ٘ز
ِ ٔ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َّ
َ
ُ
َ
:ُُٚ َْ هَٝ َُّٕٞ٤ِٔو
ْ َٓ ْْ ٌُٗ أَْٙ ِأهزَٝ ،َّ ٔل
َّ ُُ حٚض ُػ َٔ ََ كؤه َِ ْث
ِ  ح ْث:ُُٚ ََ ٤ِ كو،ّ حُ َٔ٘ ِخ٢ِحُ ََّ ُؿ ََ ك
ُٞ ََل آ،َخ ٍَ ِّد٣ :ٍَ  ػُ َّْ هَخ،َُ َٔ  ُػ٠ٌَ َ كَز،ََُٙ َ ُػ َٔ ََ كَؤَ ْهز٠َ كَؤَط،ْ
ُ ٤ْ ٌَ ُْ  َي ح٤ْ َِ َػ،ْ
ُ ٤ْ ٌَ ُْ  َي ح٤ْ ََِػ
ْ
.َُّٚ٘اَل َٓخ ػ ََـ ِْصُ َػ
“Xəlifə Ömər bin Xəttabın zamanında qəhətlik baĢ verdi.
Bir kiĢi Peyğəmbərin (s) qəbrinin üstünə gəlib dedi: Ey Allahın
Rəsulu, ümmətin üçün yağıĢ dilə, onlar az qalb ki, həlak olalar.
Həmin kiĢi yuxuya daldı və yuxuda ona deyildi: get Ömərin
yanına, ona salam verdikdən sonra yağıĢın yağacağını söylə..
Həmin Ģəxs Ömər bin Xəttabın yanına gəldi və onu bu iĢdən
xəbərdar etdi. Bunu eĢidən Ömər ağladı və dedi: Ey Rəbbim,
mənə nə oldu ki, bu iĢdə aciz oldum”.421
Bundan baĢqa ummulmöminin AiĢənin də hədisi ölüyə
təvəssül etməyin mümkünlüyündən danıĢır. Belə rəvayət olunur
ki,
 رٖ ٓخُيَٝٔي كيػ٘خ ػ٣ُ ٖي ر٤ حُ٘ؼٔخٕ كيػ٘خ ٓؼٞكيػ٘خ أر
يح٣٘ش هلطخ ٗي٣َ حُٔيٛ أ٢ّ رٖ ػزي َّللا هخٍ هلُٝحء أٞ حُـٞ كيػ٘خ أر١ٌَُ٘ح
حِِْٞٓ كخؿؼٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ح هزَ حُ٘زَٝ ػخث٘ش كوخُض حٗظ٠ُح اٌٞ٘ك
421

Ġbn Əbi ġeybə, əl-Müsənnəf, c. XII, səh. 31-32, kitabül-fəzail, hədis №
31321
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ح كٔطَٗخِٖٞ حُٔٔخء ٓوق هخٍ كلؼ٤رٝ ٚ٘٤ٕ رٌٞ٣  َل٠ حُٔٔخء كظ٠ُ اًٟٞ ٚ٘ٓ
. ػخّ حُلظن٢ٔٔ طلظوض ٖٓ حُ٘لْ ك٠ٓٔ٘ض حإلرَ كظٝ  ٗزض حُؼ٘ذ٠ٓطَح كظ
“Mədinədə Ģiddətli qəhətlik oldu. Bunu Peyğəmbərin (s)
xanımı AiĢəyə Ģikayət etdilər. O, dedi: Peyğəmbərin (s) qəbrinə
tərəf üz tutun, ondan göyü yaradana diləyin. Çünki onunla səma
arasında tavan yoxdur. Ġnsanlar xanım AiĢənin dediyi kimi
etdilər, yağıĢ yağdı, yaĢıllıqlar göyərdi, dəvələr kökəldi, hətta
piylikdən partlayırdılar. Həmin ilə bolluq ili deyildi”.422
Həmçinin, Nəsainin, Tirmizinin və digər hədis alimlərinin
də nəql etdikləri:
َٓٞ أط٢ٗخ ٓلٔي ا٣ ، حَُكٔش٢ي ٓلٔي ٗز٤ي ر٘ز٤َُٓ اٞأطٝ  أٓؤُي٢ْٗ اُِٜح
.٢ كْٚ ٗلؼُِٜ ح٢ُ خٜ٤٠و٤ُ ٢ كخؿظ٢ ك٢ ٍر٠ُري ا
“Ey Rəbbim, mən səni rəhmət peyğəmbərin olan Peyğəmbərinə (s) təvəssül edirəm. Ey Məhəmməd, ey Peyğəmbər, mən
səni ehtiyacım üçün Rəbbimlə vəsilə edirəm ki, borcumu ödəsin.
Ey Rəbbim onu mənim barəmdə Ģəfaətçi et” 423 hədisi ölüyə
təvəssülün caiz olmasının ən bariz nümunəsidir. Bundan baĢqa
hədisin mətnindəki “Ya Məhəmməd, ya Peyğəmbər” ifadələri
ölünün köməyə çağrılmasını da caiz görür.
Bütün bu deyilənlərdən əlavə Əhli-beytin (ə) hədislərində
qeyd edilən “vəsilə” sözündə məqsədin Ġmam olması424 da bizim
sübutumuzu qüvvətləndirməkdədir.
Hənbəli məzhəbinin böyük alimlərindən olan ġeyx Əli əlXilal deyir: “Mənim müĢkül iĢim oldu. Ġmam Musa Kazimin (ə)
qəbrinə təvəssül etdim, Allah mənim iĢimi istədiyim kimi
asanlaĢdırdı”.425

422

Sübki, ġifaüs-siqam, səh. 172
Müstədrəki-Hakim, c. I, səh. 313, hədis № 1972; Möcəmi-Təbərani, c. IX,
səh. 30; Sünəni-Ġbn Macə, hədis № 1137; Ġbn Əsir, Üsdul-qabə, c. III, səh.
370; Mahmud Səid Məmduh, Rəfül-mənarə, səh. 93; Buxari, Tarixi-kəbir, c.
VI, səh. 210; Beyhəqi, Dəlailün-nübuvvət, c. VI, səh. 166
424
Əllamə Təbatəbai, Təfsirül-mizan, c. V, səh. 333-334
425
Xətib Bağdadi, Tarixi-Bağdad, c. I, səh. 120
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Ġbn Xəllikan yazır: “Bağdad əhli onun qəbrindən yağıĢ
diləyirlər”.426
Sələfi alimi Əbülfərəc Ġbn Cövzi yazır: “Əhməd bin
Hənbəlin qəbrinin ziyarət edilməsi, onun qəbrinə təvəssül və
təbərrük etmək haqqında çoxlu xəbərlər varid olub. Onlardan
Abdullah bin Musa deyir: “Atamla mən Əhmədi ziyarət etmək
üçün evdən qaranlıq bir gecədə çıxdıq. Qaranlıq ĢiddətlənmiĢdi.
Atam dedi: Oğlum, gəl bu saleh bəndəni Allaha vəsilə qılaq ki,
bizə bir iĢıqlı yol versin. Atam dua etdi, mən amin dedim. Səma
iĢıqlandı, sanki aylı gecə idi. Biz onun qəbrinə yetiĢdik”.427
Abbasi xəlifəsi Əbu Cəfər əl-Mənsur (754-775) Məscidinəbidə Malik bin Ənəsə dedi: “Ey Əba Abdullah, qibləyə tərəf
durub dua edim, yoxsa Peyğəmbərin (s) qəbrinə tərəf? Malik
dedi: Sən üzünü qəbirdən niyə döndərməlisən, o, Qiyamət günü
Allah yanında sənin və baban Adəmin (ə) vəsiləsidir. Ona tərəf
yönəl, ondan Ģəfaət dilə ki, Allah sənin üçün onun Ģəfaətini
qəbul etsin”.428
Hənəfilik məzhəbinin banisi Əbu Hənifə (öl.767) rəvayət
edir ki, Əbu Əyyub əs-Səxtiyani Peyğəmbərin (s) qəbrinə
yaxınlaĢar və arxasını qibləyə çevirərdi”.429
Hakim NiĢapuri insanların Peyğəmbərimizin (s) məĢhur
səhabəsi Cabir bin Abdullah əl-Ənsarinin qəbrinə təvəssül
etməsi haqqında yazır: “Ġnsanlar onun qəbrinə doğru axıĢır və
ziyarət edirdilər. Quraqlıq zamanı qıtlıq yarananda yağıĢ yağması üçün onun qəbrinə təvəssül edirdilər”.430
Həmçinin, Ģafeilik məzhəbinin banisi Ġmam ġafeinin
(öl.820) hənəfilik məzhəbinin banisi Əbu Hənifənin (öl.767)
qəbrinə təvəssül etməsi bütün mötəbər mənbələrdə öz əksini
tapmıĢ həqiqətlərdəndir. Ġmam ġafei deyirdi: “Mən Əbu Hənifənin qəbrinə təbərrük edirəm və hər gün məzarını ziyarət
426

Ġbn Xəllikan, Vəfayətül-əyan, c. V, Beyrut, təhqiq: dr. Ehsan Abbas,
Daru-sadir, 1397/1977, səh. 232
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Ġbn Cövzi, Mənaqibu-imam Əhməd bin Hənbəl, səh. 400, 563
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Sübki, ġifaüs-siqam, səh. 69
429
Həmin mənbə, səh. 74
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etməyə gəlirəm. Bir çətinliklə qarĢılaĢdıqda iki rükət namaz
qılıb, Əbu Hənifənin məzarı yanında istəyirəm”.431
Böyük hədis alimi Məhəmməd bin Ġsmayıl Buxarinin (öl.
870) qəbrinin ziyarət edilməsi və məzarına təvəssül edilməsi
haqqında Əllamə Sübki yazır: “Biz Səmərqənddə olduğumuz
zaman bəzi illərdə yağıĢ yağmadığı üçün quraqlıq olurdu və
əhali bundan yaranan qıtlığın əziyyətini çəkirdi. Camaatın
dəfələrlə dua etməsinə baxmayaraq yağıĢ yağmırdı. Mömin bir
Ģəxs Ģəhər hakiminin yanına gəlib dedi: “..Sən və camaat
Buxarinin sərdabəsinə gedin və orada yağıĢın yağması üçün dua
edin. Güman ki, bundan sonra yağıĢ yağacaqdır”. Onun bu
təklifini müsbət qarĢılayan hakim əhali ilə birlikdə Buxarinin
qəbrinin üstünə getmiĢ və orada qəbrə təvəssül etmiĢlər. Camaat
oradan ayrılmamıĢ yeddi gün elə yağıĢ yağmıĢdı ki, camaat
həmin günləri orada keçirmək məcburiyyətində qalmıĢlar”.432
“Səhihi-Buxari” əsərinin məĢhur Ģərhçisi Ġbn Həcər əlƏsqəlani yazır: “Məkkədə baĢ vermiĢ quraqlıq zamanı Əbu
Talib südəmər qardaĢı oğlunun əlindən tutub yağıĢ dilədi və
yağıĢ da yağardı”.433
Həmçinin, aĢağıdakı vəsilə duası da ölüyə təvəssül
etməyin qanuni olmasından bəhs edir:
،ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ  ٓلٔي، حَُكٔش٢ي ٗز٤ي ر٘ز٤ُ اٚؿٞأطٝ  أٓؤُي٢ْٗ اُِٜح
٘خٜؿٞ حٗخ ط،َلٗخٞٓٝ يٗخ٤ٓ خ٣ ،خ آخّ حَُكٔش٣ ،ٍ َّللاٍٞٓ خ٣ ،ْٓخ أرخ حُوخ٣
 حٗلغ،خ ػ٘ي َّللاٜ٤ؿٝ خ٣  كخؿخط٘خ١ي٣ ٖ٤هيٓ٘خى رٝ ، َّللا٠ُِٓ٘خ ري حٞطٝ حٓظ٘لؼ٘خٝ
٠ِخ كـش َّللا ػ٣ ،خُذ١ ٠ رٖ أر٢ِخ ػ٣ ،ٖ٤َ٘ٓ حُٔئ٤ٓخ أ٣ ،ٖٔخ أرخ حُل٣ ،ُ٘خ ػ٘ي َّللا
ٖ٤هيٓ٘خى رٝ ، َّللا٠ُِٓ٘خ ري اٞطٝ حٓظ٘لؼ٘خٝ ٘خٜؿٞ حٗخ ط،َلٗخٞٓٝ يٗخ٤ٓ خ٣ ،ٚهِو
،خ ر٘ض ٓلٔي٣ ،َحءُِٛٔش ح١خ كخ٣ ، حٗلغ ُ٘خ ػ٘ي َّللا،خ ػ٘ي َّللاٜ٤ؿٝ خ٣ ، كخؿخط٘خ١ي٣
٠ُِٓ٘خ ري اٞطٝ حٓظ٘لؼ٘خٝ ٘خٜؿٞ حٗخ ط،َلط٘خٞٓٝ يط٘خ٤ٓ خ٣ ،ٍَُٖٞٓ ح٤خ هَس ػ٣
431
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َّللاٝ ،هيٓ٘خى ر٣ ٖ٤ي ١كخؿخط٘خ٣ ،خ ٝؿٜ٤ش ػ٘ي َّللا ،حٗلؼُ٘ ٢خ ػ٘ي َّللا٣ ،خ أرخ ٓلٔي،
٣خ كٖٔ رٖ ػِ ،٢أٜ٣خ حُٔـظز٣ ،٠خ رٖ ٍَّٓ ٍٞللا٣ ،خ كـش َّللا ػِ ٠هِو٣ ،ٚخ ٓ٤يٗخ
َٞٓٝلٗخ ،اٗخ طٞؿٜ٘خ ٝحٓظ٘لؼ٘خ ٝطِ٘ٓٞخ ري اَُّ ٠للاٝ ،هيٓ٘خى ر٣ ٖ٤ي ١كخؿخط٘خ٣ ،خ
ٝؿٜ٤خ ػ٘ي َّللا ،حٗلغ ُ٘خ ػ٘ي َّللا٣ ،خ أرخ ػزي َّللا٣ ،خ كٔ ٖ٤رٖ ػِ ،٢أٜ٣خ حُ٘٤ٜي٣ ،خ
رٖ ٍَّٓ ٍٞللا٣ ،خ كـش َّللا ػِ ٠هِو٣ ،ٚخ ٓ٤يٗخ َٞٓٝلٗخ ،حٗخ طٞؿٜ٘خ ٝحٓظ٘لؼ٘خ
ٝطِ٘ٓٞخ ري اَُّ ٠للاٝ ،هيٓ٘خى ر٣ ٖ٤ي ١كخؿخط٘خ٣ ،خ ٝؿٜ٤خ ػ٘ي َّللا ،حٗلغ ُ٘خ ػ٘ي
َّللا٣ ،خ أرخ حُلٖٔ٣ ،خ ػِ ٢رٖ حُلٔ٣ ،ٖ٤خ ُ ٖ٣حُؼخري٣ ،ٖ٣خ رٖ ٍَّٓ ٍٞللا٣ ،خ كـش
َّللا ػِ ٠هِو٣ ،ٚخ ٓ٤يٗخ َٞٓٝلٗخ ،حٗخ طٞؿٜ٘خ ٝحٓظ٘لؼ٘خ ٝطِ٘ٓٞخ ري اَُّ ٠للا،
ٝهيٓ٘خى ر٣ ٖ٤ي ١كخؿخط٘خ٣ ،خ ٝؿٜ٤خ ػ٘ي َّللا ،حٗلغ ُ٘خ ػ٘ي َّللا٣ ،خ أرخ ؿؼلَ٣ ،خ
ٓلٔي رٖ ػِ ،٢أٜ٣خ حُزخهَ٣ ،خ رٖ ٍَّٓ ٍٞللا٣ ،خ كـش َّللا ػِ ٠هِو٣ ،ٚخ ٓ٤يٗخ
َٞٓٝلٗخ ،حٗخ طٞؿٜ٘خ ٝحٓظ٘لؼ٘خ ٝطِ٘ٓٞخ ري اَُّ ٠للاٝ ،هيٓ٘خى ر٣ ٖ٤ي ١كخؿخط٘خ٣ ،خ
ٝؿٜ٤خ ػ٘ي َّللا ،حٗلغ ُ٘خ ػ٘ي َّللا٣ ،خ أرخ ػزي َّللا٣ ،خ ؿؼلَ رٖ ٓلٔي ،أٜ٣خ حُٜخىم،
٣خ رٖ ٍَّٓ ٍٞللا٣ ،خ كـش َّللا ػِ ٠هِو٣ ،ٚخ ٓ٤يٗخ َٞٓٝلٗخ ،حٗخ طٞؿٜ٘خ ٝحٓظ٘لؼ٘خ
ٝطِ٘ٓٞخ ري اَُّ ٠للاٝ ،هيٓ٘خى ر٣ ٖ٤ي ١كخؿخط٘خ٣ ،خ ٝؿٜ٤خ ػ٘ي َّللا ،حٗلغ ُ٘خ ػ٘ي
َّللا٣ ،خ أرخ حُلٖٔ٣ ،خ ٓ ٠ٓٞرٖ ؿؼلَ ،أٜ٣خ حٌُخظْ٣ ،خ رٖ ٍَّٓ ٍٞللا٣ ،خ كـش َّللا
ػِ ٠هِو٣ ،ٚخ ٓ٤يٗخ َٞٓٝلٗخ ،حٗخ طٞؿٜ٘خ ٝحٓظ٘لؼ٘خ ٝطِ٘ٓٞخ ري اَُّ ٠للاٝ ،هيٓ٘خى
ر٣ ٖ٤ي ١كخؿخط٘خ٣ ،خ ٝؿٜ٤خ ػ٘ي َّللا ،حٗلغ ُ٘خ ػ٘ي َّللا٣ ،خ أرخ حُلٖٔ٣ ،خ ػِ ٢رٖ
ٓ ،٠ٓٞأٜ٣خ حَُٟخ٣ ،خ رٖ ٍَّٓ ٍٞللا٣ ،خ كـش َّللا ػِ ٠هِو٣ ، ٚخ ٓ٤يٗخ َٞٓٝلٗخ  ،حٗخ
طٞؿٜ٘خ ٝحٓظ٘لؼ٘خ ٝطِ٘ٓٞخ ري اَُّ ٠للاٝ ،هيٓ٘خى ر٣ ٖ٤ي ١كخؿخط٘خ٣ ،خ ٝؿٜ٤خ ػ٘ي
َّللا ،حٗلغ ُ٘خ ػ٘ي َّللا٣ ،خ أرخ ؿؼلَ٣ ،خ ٓلٔي رٖ ػِ ،٢أٜ٣خ حُظو ٢حُـٞحى٣ ،خ رٖ
ٍَّٓ ٍٞللا٣ ،خ كـش َّللا ػِ ٠هِو٣ ،ٚخ ٓ٤يٗخ َٞٓٝلٗخ ،حٗخ طٞؿٜ٘خ ٝحٓظ٘لؼ٘خ ٝطِ٘ٓٞخ
ري اَُّ ٠للا ٝ ،هيٓ٘خى ر٣ ٖ٤ي ١كخؿخط٘خ٣ ،خ ٝؿٜ٤خ ػ٘ي َّللا ،حٗلغ ُ٘خ ػ٘ي َّللا٣ ،خ أرخ
حُلٖٔ٣ ،خ ػِ ٢رٖ ٓلٔي ،أٜ٣خ حُٜخى ١حُ٘و٣ ،٢خ رٖ ٍَّٓ ٍٞللا٣ ،خ كـش َّللا ػِ٠
هِو٣ ،ٚخ ٓ٤يٗخ َٞٓٝلٗخ ،حٗخ طٞؿٜ٘خ ٝحٓظ٘لؼ٘خ ٝطِ٘ٓٞخ ري اَُّ ٠للاٝ ،هيٓ٘خى رٖ٤
٣ي ١كخؿخط٘خ٣ ،خ ٝؿٜ٤خ ػ٘ي َّللا ،حٗلغ ُ٘خ ػ٘ي َّللا٣ ،خ أرخ ٓلٔي٣ ،خ كٖٔ رٖ ػِ،٢
أٜ٣خ حًُِ( ٢حُؼٌَٔ٣ ،)١خ رٖ ٍَّٓ ٍٞللا٣ ،خ كـش َّللا ػِ ٠هِو٣ ،ٚخ ٓ٤يٗخ َٞٓٝلٗخ،
حٗخ طٞؿٜ٘خ ٝحٓظ٘لؼ٘خ ٝطِ٘ٓٞخ ري اَُّ ٠للاٝ ،هيٓ٘خى ر٣ ٖ٤ي ١كخؿخط٘خ٣ ،خ ٝؿٜ٤خ
ػ٘ي َّللا ،حٗلغ ُ٘خ ػ٘ي َّللا٣ ،خ  ٢ٛٝحُلٖٔٝ ،حُوِق حُلـش ،أٜ٣خ حُوخثْ حُٔ٘ظظَ
(حُٜٔي٣ )١خ رٖ ٍَّٓ ٍٞللا٣ ،خ كـش َّللا ػِ ٠هِو٣ ،ٚخ ٓ٤يٗخ َٞٓٝلٗخ ،حٗخ طٞؿٜ٘خ
ٝحٓظ٘لؼ٘خ ٝطِ٘ٓٞخ ري اَُّ ٠للاٝ ،هيٓ٘خى ر٣ ٖ٤ي ١كخؿخط٘خ٣ ،خ ٝؿٜ٤خ ػ٘ي َّللا،
حٗلغ ُ٘خ ػ٘ي َّللا  -ػْ َٓ كٞحثـي كبٜٗخ طو ٠٠إ ٗخء َّللا طؼخُٝ -٠ػٍِٝ ٠ح٣ش
أهَ : ٟهَ رؼي ًُي ٣ :خ ٓخىطٞٓٝ ٢حُ ٢اٗ ٢طٞؿٜض رٌْ أثٔظٝ ٢ػيط ّٞ٤ُ ٢كوَ١
ٝكخؿظ ٢اَُّ ٠للاٝ ،طِٓٞض رٌْ اَُّ ٠للاٝ ،حٓظ٘لؼض رٌ ْٜاَُّ ٢للا ،كخٗلؼٞح ُ ٢ػ٘ي
َّللاٝ ،حٓظ٘وًٌٞٗ ٖٓ ٢ٗٝر ٢ػ٘ي َّللا ،كبٌْٗ ِ٤ٓٝظ ٢اَُّ ٠للاٝ ،رلزٌْ ٝروَرٌْ أٍؿٞ
ٗـخس ٖٓ َّللا ،كٌٞٗٞح ػ٘ي َّللا ٍؿخث٣ ،٢خ ٓخىط٣ ٢خ أ٤ُٝخء َّللاَّ ٠ِٛ ،للا ػِْٜ٤
أؿٔؼُٝ ،ٖ٤ؼٖ َّللا أػيحء َّللا ظخُٔ ٖٓ ْٜ٤حْلٝ ٖ٤ُٝح٥هَ.ٖ٣
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“Ey Rəbbim mən səndən istəyir, rəhmət peyğəmbərinə
tərəf üz tuturam. Ya Məhəmməd, ya Əbəlqasim, ya Peyğəmbər,
ya rəhmət kanı, ey Ağamız və Mövlamız, biz sənə üz tutmuĢuq,
bizə Allahdan Ģəfaət dilə. Biz hacətimizi sənə təqdim etdik, ey
Allah yanında məqamı olan bizə Allah yanında Ģəfaət et. Ey
Əbülhəsən, ey Əmirəlmöminin, ey Əbu Talib oğlu Əli, ey
Allahın yaratdıqları üzərindəki höccəti, ey Ağamız və Mövlamız
biz sənə tərəf gəlmiĢik, Ģəfaət istəyirik, Allah üçün bizə vəsilə
ol. Biz hacətimizi sənə təqdim etdik..”.434
Bir çox hədisi-Ģəriflər nəinki insanlardan, hətta qeyri
varlıqlardan da kömək istəməyin mümkünlüyündən bəhs edir.
Belə ki, Ütbə bin Qəzvandan rəvayət edilən bir hədisi-Ģərifdə
Peyğəmbər (s) belə buyurmaqdadır:
“Sizin biriniz bir Ģey itirsə, yaxud yanında yoldaĢı
olmadığı bir yerdə kömək diləsə, “Ey Allahın bəndələri, mənə
kömək edin! Ey Allahın bəndələri, mənə imdad edin!” desin.
Çünki Allahın bizim görmədiyimiz bəndələri vardır”.435
Ġbn Abbasdan rəvayət edilən bir hədisi-Ģərifdə Peyğəmbər
(s) belə buyurmuĢdur:
“ġübhəsiz ki, Allahın mühafizə mələklərindən baĢqa yer
üzündə digər mələkləri vardır ki, ağac yarpaqlarından düĢənləri
yazırlar. Sizin birinizə səhrada bir müsibət üz versə, “Ey Allahın
bəndələri, mənə kömək edin!”, - deyə səslənsin”.436
Abdullah bin Məsuddan rəvayət edilən digər bir hədisĢərifdə Peyğəmbər (s) belə buyurmuĢdur:
“Sizin birinizin səhrada heyvanı qaçsa, “Ey Allahın
bəndələri, saxlayın! Ey Alalhın bəndələri, dayandırın!” deyə
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əl-Kəfəmi, əl-Bələdül-əmin, səh. 369
Təbərani, əl-Möcəmül-kəbir, c. XVII, səh. 117, hədis № 290; Heysəmi,
Məcməüz-zəvaid, c. X, səh. 188, hədis № 17103
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Ġbn Həcər əl-Əsqəlani, Müxtəsəri-zəvaidil-Bəzzar; Təbərani, əl-Möcəmülkəbir, c. XVII, səh. 117, hədis № 290; Heysəmi, Məcməüz-zəvaid, c. X, səh.
188, hədis № 17103, 2128
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səslənsin. Çünki Allahın yer üzündə hazır olan qulları vardır ki,
qısa bir zaman içində onu saxlayarlar”.437
Deməli, fərqli rəvayətlərlə gələn və eyni mənanı verən bu
hədisi-Ģəriflər adını da bilmədiyiniz varlıqlardan kömək
istəməyin, mədət diləməyin açıq dəlilləridir.
Ġndi bu hədisi-Ģəriflər “Ancaq sənə ibadət edər, ancaq
səndən kömək istəyərik” ayəsi ilə ziddiyyət təĢkil edirmi?
Peyğəmbərimiz (s) açıq-aĢkar Ģəkildə Allahı iĢarə etmir “Ey
Allahın bəndələri, dayandırın!” – deyə buyurur. O halda
Peyğəmbər (s) Ģirk etmiĢ olur?! Əsla! Bütün bunlar vəsiləni
inkar edənlərin ən düzgün cavabı idi.
Ardı-arxası kəsilməyən bu qədər dəlilə baxmayaraq,
vəsiləni inkar etmək insafdan və idrakdan deyil. Bu səbəblə bu
qədər dəlilə baxmayaraq təvəssülü, istianə və istiğasəni (Allah
dostlarını vasitə etməyi, onlardan mədət və kömək istəməyi)
qəbul etməyənlər bu iki vəziyyətdən xaric deyildirlər!
Təbəraninin “Möcəmi-kəbir” əsərində rəvayət etdiyinə
görə, Səvad bin Karib söylədiyi bir beytdə belə demiĢdir:
“ġahidlik edirəm ki, Allahdan qeyri Rəb yoxdur,
Və sən hər qeybi xəbərdə etibarlısan.
ġübhəsiz sən vəsilə baxımından
Peyğəmbərlərin Allaha ən yaxınısan.
Ey tərtəmiz qiymətli ataların oğulu,
Ey göndərilənlərin ən xeyirlisi!
Sənə gələn dini bizə əmr et.
Saç tellərini ağardacaq qədər ağır olsa da!
Heç bir Ģəfaətçinin Səvad bin Karibdən
Zərrə qədər bir çətinliyi belə
Aradan qaldıra bilməyəcəyi o gündə, sən ol mənə Ģəfaətçi”.438
Peyğəmbərin (s) bibisi Səfiyyə Peyğəmbərimizin (s)
vəfatından sonra belə demiĢdir:
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Əbu Yəla, əl-Müsnəd, c. IX, səh. 177, hədis № 5269; Ġbn Həcər, əlMətaibül-aliyə, hədis № 3375; Təbərani, əl-Möcəmül-kəbir, c. X, səh. 217,
hədis № 10518; Deyləmi, Müsnədül-Firdövs, c. I, səh. 330, hədis № 1311
438
Təbərani, əl-Möcəmül-kəbir, c. VII, səh. 92, hədis № 642; Ġbn Həcər,
Fəthül-bari, c. VII, səh. 180, hədis № 3653
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“Ey Allahın Elçisi! Ümidimiz sənsən,
Sən bizə çox yaxĢı idin, sərt deyildin!”
Təbərani və Beyhəqinin rəvayət etdiyinə görə, bir adam
xəlifə Osman bin Əffanın xəlifəliyi zamanı (644-656) bir
ehtiyacı üçün xəlifənin yanına gəlmiĢdi. Lakin xəlifə nə onun
iĢinə baxdı, nə də onunla maraqlandı.
Həmin Ģəxs bu halını Osman bin Hüneyfə Ģikayət etdi. O
da: “Get gözəl bir dəstəmaz al, sonra məscidə gələrək namaz qıl
və “Ey Allah! Mən sənə yalvarıram. Rəhmət peyğəmbərin olan
Məhəmməd ilə Sənə yönəlirəm. Ey Məhəmməd, ehtiyacımın
təmini üçün səninlə Rəbbimə yönəlirəm” və ehtiyaclarını söylə”,
- dedi.
Həmin adam dərhal getdi, ona deyiləni etdi. Sonra xəlifə
Osmanın qapısına gəldikdə, dərhal qapıçı gəlib onun əlindən
tutaraq xəlifə Osmanın hüzuruna apardı.
Xəlifə Osman o adamı yanında oturtdu və “nə ehtiyacın
varsa, söylə” dedi. Həmin adam da əhvalını izah etdi. Xəlifə
Osman onun istəklərini dərhal yerinə yetirdi və “Bundan sonra
nə ehtiyacın olsa, dərhal mənə xəbər ver” dedi. Həmin adam
xəlifə Osmanın yanından çıxdığı vaxt Ġbn Hüneyf ilə qarĢılaĢdı
və ona: “Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın. Sən mənə o sözləri
söyləyənə qədər ehtiyaclarıma baxmırdı” dedi.
Ġbn Hüneyf də: “And içirəm ki, o sözləri mən söyləmədim.
Peyğəmbərin (s) yanına gözləri görməyən bir kor gələrək
halından Ģikayət etdikdə, Ģahid olmuĢdum”. O, yuxarıda qeyd
etdiyimiz hədisi-Ģərifi xatırladı”.439
Bu, Peyğəmbərin (s) vəfatından sonra ona edilən təvəssül
və çağırıĢdır.
Bu hədislər açıq-aĢkar Ģəkildə ölüyə təvəssül etməyin caiz
olduğunu bəyan etmirmi?
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Təbərani, əl-Möcəmül-kəbir, c. IX, səh. 31, hədis № 8311
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Əhli-beytin (ə) vasitəsilə, onların adlarını çağıraraq
təvəssül etmək
Əhli-beyt (ə) Allahla bəndələri arasında onların dualarının
qəbul olması, niyyətlərinin həyata keçməsi üçün əsas vasitə və
aĢkar bir yoldur. Çünki Əhli-beyt (ə) Allahı tanımağın qapılarıdırlar. Görkəmli hədis Ģərhçisi Məhəmməd Saleh əl-Mazandarani yazır: “Biz bütün iĢlərimizdə təvəssülə ehtiyaclıyıq. Bu
Quranın ayələrində və Peyğəmbərin (s) hədislərində öz təsdiqini
tapmıĢ zəruri məsələlərdəndir”.440
Əllamə Məclisi də özünün yazdığı çoxcildlik “Miratülüqul” adlı məĢhur əsərində yazır: “Əhli-beytə (ə) hər bir halda
təvəssül etmək caizdir”. 441 Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kəs
mənə təvəssül etmək və Qiyamət günü ona Ģəfaət etməyimi
istəyirsə, gərək əhli-beytimə (ə) təvəssül etsin”. 442 Həmçinin,
müəllif Ali-Məhəmmədi (s) sevməyi, onların fəzilətlərini iqrar
etməyi, onlara salavat göndərməyi və onlara təvəssül etməyi
imanın rüknlərindən biri və onun kamilləĢməsinin meyarı kimi
qələmə vermiĢdir.443
Peyğəmbərin (s) yaxın səhabələrindən olan Cabir Ənsari
deyir: “Peyğəmbərə (s) dedim:
Əli bin Əbi Talibin (ə) haqqında nə deyirsiniz?
Dedi: O, mənə canım kimidir.
Dedim: Həsən və Hüseyn (ə) haqqında nə deyirsiniz?
Dedi: Onlar mənim ruhumdurlar. Anaları Fatimə (ə)
qızımdır. Ona pislik edən mənə pislik edib, ona yaxĢılıq edən də
mənə yaxĢılıq edib. Allahı Ģahid tuturam ki, onlarla kim
müharibə etsə, mənimlə müharibə etmiĢ olur. Onlarla kim sülh
etsə, mənimlə sülh etmiĢ olur.
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Mövla Məhəmməd Saleh əl-Mazandarani, ġərhi-üsuli-Kafi, c. VII, səh.
423
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Əllamə Məclisi, Miratül-üqul, c. VIII, səh. 21
442
Məhəmməd bin Həsən Hürr əl-Amili, VəsailüĢ-Ģiə, Müəssisətu-alil-beyt,
c. VII, səh. 207, 225
443
Əllamə Məclisi, Miratül-üqul, c. XII, səh. 87
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Ey Cabir! Əgər istəyirsənsə ki, Allaha dua etdiyin zaman
duana cavab versin, Allahı onların adları ilə çağır. Çünki onlar
Allaha ən sevimli adlardır”.444
Təəssüflər olsun ki, bu gün bəzi müsəlmanlar təvəssül
haqqında aparılan zidd təbliğatların qurbanı olmuĢ və bu qədər
hədislərdən sonra da təvəssülü inkar etməyə çalıĢmıĢlar.
Təqyüddin Əbu Bəkir əĢ-ġafei yazır: “Peyğəmbərin (s) ölümü
ilə həyatı arasına ayrılıq salan Ġbn Teymiyyə və onun tələbəsi
Ġbn Qəyyum əl-Cövziyyə olmuĢdur”.445
Görkəmli alim Əllamə Əbülhəsən Əli əl-Qünəviyə
istinadən əĢ-ġafei yazırdı: “Ehtiyaclar üçün Peyğəmbərin vəfatından sonra ona təvəssül etmək ona sağlığında təvəssül etmək
kimidir”.446 Müəllif sonra yazır: “Onun bu sözləri zamanımızda
meydana gələn bəzi bidətçilərin puç fikirdə olduqlarına bir
dəlildir”.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz Quran ayələri, hədisi-Ģəriflər və
səhabələrin tətbiqatından ümumi Ģəkildə aĢağıdakı nəticələrə
gəlirik:
Allahın övliyalarına iki cür təvəssül olunur:
1) Övliyaların özlərinə təvəssül etmək: “Əllahummə, inni
ətəvəssəlü iləykə binəbiyyikə Mühəmədin (s) ən təqziyə hacəti”.
Ġlahi, mən Sənə peyğəmbərin Məhəmmədlə təvəssül edirəm ki,
mənim hacətimi (istəyimi) verəsən.
2 ) Onların Allah yanında olan yüksək məqamlarına
təvəssül etmək: “Əllahummə, inni ətəvəssəlü iləykə bicahi
Mühəmmədin (s) və hürmətihi və həqqihi ən təqziyə hacəti”.
Ġlahi, Sənin yanında qədri-Ģərəfi, hörməti və haqqı olan
Məhəmmədi (s) vasitə hesab edir və bununla Səndən hacətimi
istəyirəm. Bəzilərinin fikrinə görə, bu təvəssüllərin hər ikisi
qadağandır. Lakin Ġslami hədislər və müsəlman təriqətləri bu
təvəssüllərin hər ikisini təsdiqləyib qəbul edirlər. Ġndi hədisləri
444

Əllamə Nuri, Müstədrəkül-vəsail, Müəssisətu-alil-beyt, c. V, səh. 186,
hədis № 7575
445
Təqyüddin Əbu Bəkir əĢ-ġafei əd-DiməĢqi, DəfüĢ-Ģübəhat, səh. 210
446
Məhəmməd bin Həsən Hürr əl-Amili, VəsailüĢ-Ģiə, Müəssisətu-alil-beyt,
c. VII, səh. 227
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və müsəlman təriqətlərinin fikrini açıqlamaqla
(qondarma fikrin) batil olması sübuta yetəcək.

bidətin

Hədisi-Ģəriflərdəki vəsilənin izahı
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, hədis və tarix kitablarında Allahın övliyalarına təvəssül etmək haqqında çoxlu
hədislər nəql olunub. Alimlərimizin biri həmin hədisləri hədisĢünaslıq baxımından belə araĢdırmıĢdır:
Birinci hədis: Osman bin Hüneyfin hədisi: Bir kor kiĢi
Peyğəmbərin hüzuruna gəlib dedi: − Allahdan istə mənə sağlamlıq (afiyət) versin. Peyğəmbər (s) buyurdu: − Dua edim,
yoxsa səbir etmək istəyirsən? Əlbəttə, səbir etsən, daha yaxĢı
olar. Kor kiĢi dedi: − Dua edin. Peyğəmbər (s) ona dəstəmaz alıb
iki rükət namaz qıldıqdan sonra belə dua etməyi göstəriĢ verdi:
Ġlahi, mən istəyirəm ki, rəhmət peyğəmbərin Məhəmmədin
vasitəsi ilə mənə nəzər yetirəsən. Ey Məhəmməd, mən sənin
vasitən ilə Allaha üz tuturam və Allahdan hacətimi istəyirəm.
Ġlahi, onun (Peyğəmbərin) Ģəfaətini mənim haqqımda qəbul et.
Hədisin sənədi haqqında: Hədisin səhih və düzgün
olmasında heç bir Ģəkk-Ģübhə yoxdur. Hətta Ġbn Teymiyyə bu
hədisi səhih bilir. Ġbn Teymiyyə deyir: “Hədisin sənədində Əbu
Cəfərdən məqsəd Əbu Cəfəri Xətmidir və o siqə (etibarlı,
inanılmıĢ) adamdır”. Müasir alim Rifai çox çalıĢır ki, təvəssül
hədislərini gözdən salsın. Lakin, onun bu hədis haqqında
söylədiyi fikir belədir: “ġübhəsiz ki, bu hədis düzgün və məĢhur
hədisdir”. 447 Rifai “ət-Təvəssül” kitabında yazır: “Bu hədisi
Nəsai, Təbərani, Tirmizi və Hakim öz kitablarında rəvayət
etmiĢlər: Hədisi Buxari “Tarix” kitabında, Ġbn Macə və Hakim
öz kitablarında səhih sənədlərlə rəvayət etmiĢ, Həmçinin,
Cəlaləddin Süyuti öz kitabında bu hədisə yer vermiĢdir. Yazıçı
həmin hədisi aĢağıdakı mənbələrdən söyləmiĢdir”.448
447

Müsnədi-Əhməd kitabında Əbu Cəfər, “Xətmi” ləfzi ilə tanınıb.
Sünəni-Ġbn Macə, c. I, Daru Ġhyail-kütubil-ərəbiyyə, Ġsa əl-BabiyyülHələbi və Ģürəka, təhqiq: Məhəmməd Fuad Əbdül Baqi, səh. 441, hədis №
1385. Ġbn Macə bu hədis haqqında Əbu Ġshaqdan nəql edərək yazır: “Bu
448
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Bu kitabda Ġbn Macədən baĢqa bütün beĢ “Səhih” kitablarının hədisləri toplanmıĢdır. Elə buna görə də hədisin səhihliyinə
heç bir Ģübhə yoxdur. Hədisi ərəb dilini bilən hər hansı bir Ģəxsə
versək, o da hədisdən belə bir nəticə çıxarar:
a) “Əllahummə inni əsəlukə və ətəvəccəhu iləykə binəbiyyikə..”. “Ġlahi, Səndən istəyirəm və Sənə üzümü tuturam
Peyğəmbərin vasitəsi ilə..”. “Bi-Nəbiyyikə” (Peyğəmbərinə
xatir) kəlməsi qabaqdakı iki kəlməyə aiddir.
- “əsəlukə” (Səndən istəyirəm),
- “ətəvəccəhu iləykə” (Sənə üzümü tuturam). Açıq sözlə
desək, hacətini Peyğəmbər (s) vasitəsi ilə Allaha üz tutub istəyir.
Bununla aydın olur ki, Peyğəmbərin (s) duasını yox, onun özünü
vasitə seçir. Çünki hər kim Peyğəmbərin (s) duasına təvəssül
etsə, deməli, müqəddəs Ģəxslərə təvəssül etməyi səhih və düzgün hesab etmir. Nəticədə, müxaliflər belə fikrə gələrlər ki, Peyğəmbərin (s) özünə yox, onun duasına təvəssül etmək düzgündür.
Məhəmməd (s) rəhmət peyğəmbəridir. Allah öz yanında
Peyğəmbəri (s) ona görə vasitə qərar verir ki, Peyğəmbər (s)
Allahın ən pak və ən yaxın bəndəsidir.
“Ya Məhəmməd, inni ətəvəccəhu bikə ila Rəbbi” (Ya
Məhəmməd, mən sənin vasitən ilə Allaha üz tuturam) kəlməsindən aydın olur ki, Peyğəmbər burada vasitə seçilmiĢdir.
“Və Ģəfiəhu fiyyə” ifadəsində deyilir: Ġlahi onun (Peyğəmbərin) Ģəfaətini mənim haqqımda qəbul et. Bütün bu cümlələrdə

hədis düzgündür”. Sonra Ġbn Macə əlavə edərək bildirir: “Bu hədisi Tirmizi
“Əbvaib qubul ədiyə” kitabında nəql edib və hədisin səhihliyini qəbul
etmiĢdir”. Hədis “Müsnədi-Əhməd” (c. IV, səh. 138) əsərində də nəql
olunub. Əhməd bu hədisi Müsnədi-Osman bin Hüneyfdən eĢidib, öz
kitabında yazmıĢdır. Həmçninin hədisi Hakim NiĢapuri “Müstədrəki-Hakim”
(c. I, səh. 313) əsrində də nəql edib. Hakim hədisi nəql etdikdən sonra
yazırdı: “Bu hədis Ģeyxeynin (Buxari və Müslümin) nəzərinə görə düzdür.
Lakin bunu qeyd etməmiĢlər. Yenə də bu hədisi Cəlaləddin Süyuti də “əlCameüs-səğir” (səh. 59) əsərində nəql etmiĢdir. Süyuti bu hədisi Tirmizidən
və Hakimdən nəql etmiĢdir. Zəhəbi “Təlxisü-Müstədrək” (c. I, səh. 286)
əsərində hədisi səhih hesab etmiĢdir.
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əziz Peyğəmbərin Ģəxsiyyəti və uca məqamı vasitə qəbul edilmiĢdir.
Ġkinci hədis: Saillərin (hacət istəyənlərin) haqqında
təvəssül etmək. Ətiyyə Ufi, Əbu Səid Xudridən nəql edir ki,
Peyğəmbər (s) buyurdu: “Hər kim namaz qılmaq üçün evindən
çölə çıxıb bu duanı oxusa, Allahın rəhməti ilə üzləĢər və min
mələk onun günahlarının bağıĢlanmasını istəyər”. Dua belədir:
“Ġlahi, saillərin və Sənə tərəf çönən qədəmlərimin haqqına, mən
riyakarlıq və xoĢ güzəranlıq üçün evdən çıxmamıĢam. Mən
Sənin razılığını əldə etmək səbəbilə evdən çıxdım. Səndən istəyirəm ki, məni atəĢdən saxlayasan və günahlarımı bağıĢlayasan.
Çünki, günahları Səndən baĢqa heç kim bağıĢlamaz”. Bu hədis
çox aydın Ģəkildə insanın Allahdan arzusunu istəyən zaman
övliyaları vasitə seçməsinə Ģəhadət verir.
Üçüncü hədis: Peyğəmbərin (s) haqqında təvəssül etmək:
Həzrət Adəm (ə) Allahın sözünə əməl etmədiyi üçün449 behiĢtdən çıxarıldıqdan sonra Allahın ona öyrətdiyi kəlmələrlə tövbə
etdi. Belə ki, Qurani-kərim buyurur: “Adəm Rəbbindən (bəzi
xüsusi) kəlmələr öyrənərək Həvva ilə birlikdə o kəlmələr
vasitəsilə tövbə etdi. Doğrudan da, o (Allah) tövbələri qəbul
edəndir, mərhəmətlidir”. 450 Təbərani “Möcəmüs-səğir” kitabında, Hakim NiĢapuri “Müstədrək” kitabında, Əbu Nəim
Ġsfəhani və Beyhəqi “Dəlailün-Nübuvvət” kitabında, Ġbn Əsakir
ġami öz “Tarix” kitabında, Süyuti “əd-Dürrül-mənsur” və Alusi
“Ruhul-məani” kitablarında Ömər bin Xəttabdan nəql olunan
sənədə əsasən yazırlar: “Əziz Peyğəmbər (s) buyurdu: Adəm
Allahın sözünə tabe olmadıqda üzünü asimana tutub dedi: −
Ġlahi! Səni and verirəm Məhəmmədin haqqına, məni bağıĢla.
Uca olan Allah Adəmə vəhy etdi: − Məhəmməd kimdir? Adəm
cavab verdi: − Məni yaratdıqdan sonra gözüm ərĢə yetiĢdi, gördüm ki, orada yazılıb: “Allahdan baĢqa Allah yoxdur, Məhəm449
450

Səhihi-Ġbn Macə, c. I, “Məsacid” fəsli, səh. 261, Misir çapı.
Bərəqə, 37
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məd Allahın Rəsuludur”. Öz-özümə dedim, Məhəmməd Allahın
ən sevimli məxluqu olduğuna görə onun adını Öz adının yanında
gətirib. Elə bu vaxt Adəmə vəhy oldu: “O (Məhəmməd) sənin
nəslindən olan peyğəmbərlərin ən sonuncusudur. Əgər o olmasaydı, səni yaratmazdım”.451 Bu hədis haqqında bizim fikrimiz
Quranda bizim danıĢığımızdan fərqli olaraq “kəlmə” sözü Ģəxsiyyətə və insana aiddir.
a) “Allah sənə Öz tərəfindən gələn kəlməni (Ġsanı)
təsdiq edən, (tayfasına) ağa, nəfsinə hakim və əməlisalehlər
zümrəsindən bir peyğəmbər olacaq Yəhyanın (dünyaya
gələcəyi) xəbərini müjdə verir”. Bu ayədən aydın olduğu kimi,
“kəlmə” sözündən məqsəd həzrət Ġsadır (ə).
b) “(Zəkəriyya) mehrabda (ibadətgahda) ayaq üstə durub namaz qılarkən mələklər ona müraciət edib dedilər:
“Allah sənə Özü tərəfindən gələn kəlməni (Ġsanı) təsdiq edən,
(tayfasına) ağa, nəfsinə hakim və əməlisalehlər zümrəsindən
bir peyğəmbər olacaq Yəhyanın (dünyaya gələcəyi) xəbərini
müjdə verir..”. 452 Bu ayələrə diqqət yetirsək görərik ki, “kəlmə” sözündə məqsəd həmin təvəssül olunmuĢ müqəddəs
adamlardır. Rəvayətlərdən bəlli olduğu kimi, bu müqəddəs
Ģəxsiyyətlərdən yalnız Məhəmmədin (s) adı çəkilib...
Ayənin təfsirindən də məlum olur ki, Adəm (ə) ərĢə
baxanda bir neçə nəfərin adının yazıldığını müĢahidə etdi və bu
adlara təvəssül etdi. Adəmə (ə) vəhy olundu: Bu, Allahın ən
sevimli məxluqlarının adıdır. O adlar bunlardan ibarətdir:
Məhəmməd (s), Əli (ə), Fatimə (ə), Həsən (ə) və Hüseyn (ə).
Adəm (ə) tövbəsinin qəbul olunması üçün bu adlara təvəssül
etmiĢdir.453 Digər hədislərdə isə, belə nəql olunur ki, Adəm (ə)
bu beĢ müqəddəs Ģəxsin nurlarını ərĢdə (asimanda) görmüĢdür.
Bu hədisdən tam xəbərdar olmaq üçün “Bürhan” təfsirinə
müraciət edə bilərsiniz.454
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Məstədrəki-Hakim, c. II, səh. 615
Ali-Ġmran, 39
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Məcməül-bəyan, c. I, səh. 89
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Seyyid HaĢim əl-Bəhrani, əl-Bürhan fi təfsiril-Quran, c. I, səh. 87
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Tarix və hədis kitablarına müraciət etsək, görərik ki,
həzrət Adəmin (ə) Peyğəmbərə (s) təvəssül etməsində heç bir
Ģübhə yoxdur. Çünki malikilik məzhəbinin Ġmamı Malik bin
Ənəs Peyğəmbərin (s) hərəmində Abbasi xəlifəsi Mənsur Dəvaniqiyə belə göstəriĢ verir: “Peyğəmbər sənin və sənin atanın
vasitəçisidir”. 455 Ġslam Ģairləri bu həqiqəti nəzmə çəkmiĢlər.
ġerin məzmunu belədir: Allah onun (Peyğəmbərin) vasitəsi ilə,
Adəmin (ə) duasını qəbul etdi və Nuha (ə) gəminin içərisində
nicat verdi. Adəmin (ə) günahları elə adamların vasitəsi ilə
bağıĢlanıb ki, onlar Allahın ən yaxın bəndələri və parıldayan
ulduzlardır.456
Dördüncü hədis: Peyğəmbərin (s) öz peyğəmbərliyinə və
özündən qabaqkı peyğəmbərlərə təvəssül etməsi. “Əsədin qızı
Fatimə (Ġmam Əlinin (ə) anası) vəfat etdikdən sonra Allahın
Rəsulu (s) onun baĢı üstünə gəlib buyurdu: “Ey mənə anamdan
sonra analıq edən, Allah sənə rəhmət eləsin!” Sonra Üsaməni,
Əbu Əyyubu, Ömər bin Xəttabı və qulamını çağırıb, onlara
qəbrin hazırlanmasını göstəriĢ verdi. Qəbir hazır olandan sonra
Peyğəmbər (s) qəbrin içində çiyni üstə uzanıb belə dua etdi: “Ey
öldürən və dirildən, əbədi diri olan Allah! Səni Peyğəmbərinin
və məndən qabaqkı peyğəmbərlərin haqqına and verirəm.
Əsədin qızı Fatiməni bağıĢla və yerini geniĢ elə”. “Xülasətülkəlam” kitabının müəllifi deyir: “Bu hədisin düzgün olduğunu
Təbərani “Möcəmül-kəbir” və “əl-Övsət” kitabında, Həmçinin,
Ġbn Hibban və Hakim nəql edərək təsdiq edirlər”. Seyyid
Əhməd Zeyni-Dehlan “əd-Dürərüs-sünniyyə fir-rəddi ələlvəhhabiyyə” kitabında yazır: “Bu hədisi tanınmıĢ mühəddis Ġbn
Əbi ġeybə Cabirdən, Ġbn Əbdül Birr Abbasdan və Əbu Nəim
Ənəsdən rəvayət etmiĢlər. Bu sənədlərin hamısını Cəlaləddin
Süyuti “Camei-kəbir” kitabında yazmıĢdır”.457
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Həmin mənbə
KəĢfül-irtiyab, səh. 307-308
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KəĢfül-irtiyab, səh. 312; Əbu Nəim Ġsfəhani, Hilyətül-övliya, c. III, səh.
121. 122; Səmhudi, Vəfaül-vəfa, c. III, səh. 899
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BeĢinci hədis: Peyğəmbərin (s) özünə təvəssül etmək.
Hədislərdə nəql edilir: “Bir bədəvi ərəb Peyğəmbərin (s) yanına
gəlib dedi: − Biz sənin yanına gəlmiĢik, nə nərildəyən dəvəmiz,
nə də ağlayan uĢağımız var. Sonra bir Ģeir oxudu. ġeirin
məzmunu belədir: − Biz sənin yanına bir halda gəlmiĢik ki,
atların sinəsindən qan axır, analar uĢaqlarından ayrılmıĢlar.
Yeməyə bir Ģeyimiz yoxdur. Ancaq aclıq illərində yeyilən ac
atlardan istifadə edirik. Bizim sənə pənah gətirməkdə baĢqa
çarəmiz yoxdur. Ġnsanların peyğəmbərlərdən baĢqa kimə
sığınacağı ola bilər? Sonra Peyğəmbər (s) əllərini qaldırıb yağıĢ
yağmaq üçün Allaha dua etdi. Daha sonra Ġmam Əli (ə) qalxıb
bu məzmunda qəsidə oxudu: “Sənə görə buludlardan yağıĢ
damcılanır. Sən yetimlərin, çarəsizlərin və dul qadınların
(imkansız) sığınacaq və pənah apardıqları adamsan. HaĢim
övladlarından kimin çətinliyi olsa, onun (Peyğəmbərin) yanına
gələr. Onlar onun yanında nemətə çatarlar”. Peyğəmbər (s)
buyurdu: “Çox gözəl. Mənim ürəyimdən keçənləri sən oxudun”.
Sonra Ġmam Əli (ə) qəsidədən bir neçə beyt oxudu. Peyğəmbər
(s) minbərə qalxıb Əbu Talibə dua etdi. Sonra Bəni-Kinanə
qəbiləsindən bir nəfər qalxıb bir neçə beyt qəsidə dedi.
Məzmunu belədir: “Ey Allah! Yalnız sənə ibadət etmək olar.
Sənin Peyğəmbərinin vasitəsi ilə doyduq. Susuzluğumuz yatdı”.
Bu rəvayət üçün çoxlu sənədlər rəvayət olunmuĢdur.458
Altıncı hədis: Peyğəmbərlərin (s) ehtiramına təvəssül
etmək. Səvad bin Tarib Peyğəmbərə (s) təvəssül etmək üçün
belə bir qəsidə söyləmiĢdir: “ġəhadət verirəm ki, Allahdan baĢqa
Allah yoxdur. Sən bütün hisslərdən gizlinsən. Sən baĢqa
peyğəmbərlərdən daha çox Allaha yaxın olan vasitəsən. Ey
əzizlərin və pakların övladı! Sənə vəhy olanları bizə öyrət. Ey
peyğəmbərlərin ən yaxĢısı! Düzdür, sənin göstəriĢlərinə əməl
458

Bədrəddin Məhəmməd bin Əhməd əl-Eyn, Ümdətül-qari fi Ģərhi hədisilBuxari, c. VII, səh. 31; Ġbn Əbil Hədid Nəhcül-bəlağənin Ģərhi, c. XIV, səh.
80; Sireyi-Hələbi, c. III, səh. 263; ġəmsəddin Əbu Əli Fəxxar bin Məəd, əlHüccətü ələz-zahib ila təkfiri-Əbi Talib, Nəcəf, səh. 79; Sireyi-Zeyni Dehlan,
sireyi-Hələbinin haĢiyəsində, c. I, səh. 81
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etmək baĢın ağarmasına səbəb ola bilər. O yerdə ki, Ģəfaət edənlərin Ģəfaəti xurmanın dənəsi qədər Səvad bin Taribə kömək
etməyəcək, sən mənə Ģəfaət edərsən. (Yəni, sənin Ģəfaətin
mənim haqqımda qəbul olunacaq).459
Yeddinci hədis: Ġmam Hüseyn (ə) “Ərəfə duasında”
deyir: “Ġlahi, belə bir günü (Ərəfə gününü) uca tutub mənə vacib
etmisən. Sənə üzümü tutub peyğəmbərin Məhəmmədə (s) and
verirəm”.460
Müsəlmanlar Peyğəmbərin (s) zamanında və ondan sonra
həmiĢə Allah dostlarının özlərinə və məqamlarına təvəssül
etmiĢlər.
Bura qədər təvəssül haqqında mötəbər hədis və tarix
kitablarından bəzi hədisləri nəql etdik. Burada məlum oldu ki,
müqəddəs adamlara təvəssül etmək eyni zamanda bir çox
dualarda da gəldiyinə görə, hamıya bəllidir. Bundan əlavə,
görəsən, biz Ġslam qanunlarını Ġbn Teymiyyədən və Məhəmməd
bin Əbdülvəhhabdan öyrənməliyik, yoxsa “Səqəleyn” hədisinin
hökmünə əsasən Peyğəmbərin (s) pak Əhli-beytindən (ə) və
Qurandan?!

459

Zeyni Dehlan, əd-Dürrus-sünniyyə, səh. 8
“Səhifeyi-Ələviyyə” həzrət Əlinin (ə) dualarıdır. Bu duaları ġeyx
Abdullah Samahici toplamıĢdır.
460
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12.Təbərrük nədir?
Təvəssüllə əlaqədar yuxarıda qeyd etdiklərimizdən əlavə,
bəzi Ģəxslərin müsəlmanlara tutduqları iradlardan biri də
təbərrük məsələsidir. Guya müsəlmanlar müqəddəs Ģəxslərə və
ya əĢyalara təbərrük etməklə Ģirkə mübtəla olmuĢ olurlar.
Halbuki mənbələr obyektiv Ģəkildə araĢdırıldıqda müqəddəslərə
və ya müqəddəs Ģeylərə təbərrük etmək peyğəmbərlərlə yanaĢı,
digər saleh insanların fayda əldə etdikləri əməllərdəndir.
Təbərrük sözü “bərəkət” sözündən əmələ gəlib və lüğətdə
“bərəkətli etmək” mənasını verir. Hər hansı müqəddəs Ģəxsiyyətin xatiri məqsədilə qorunub-saxlanılan Ģəxsi əĢyasına yaxud
müqəddəs məkana məxsus yadigara təbərrük deyilir.461
Həzrət Məhəmməd peyğəmbərin (s) saç-saqqal telinin,
sınmıĢ diĢinin müsəlmanlar tərəfindən təbərrük kimi götürüldüyü barədə çoxsaylı səhih hədislər vardır. Belə ki, məĢhur
hədis alimi Buxari belə nəql edir:
ذٛٞٓ َٖ ػٖ ػؼٔخٕ رٖ ػزي َّللا ر٤َ كيػ٘خ آَحث٤كيػ٘خ ٓخُي رٖ آٔخػ
ِْٓ رويف ٖٓ ٓخءٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ؽ حُ٘زُٝ  أّ ِٓٔش٠ُ ا٢ِٛ أ٢ٍِ٘ٓهخ ٍ أ
ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ ٗؼَ ٖٓ ٗؼَ حُ٘زٚ٤ش كٜخرغ ٖٓ هَٛ ػلع أ٤ آَحثٞهزٝ
ض٣ حُـِـَ كَأ٢ِؼض ك١ كخٚز٠خ ٓوٜ٤ُء رؼغ ا٢ٗ ٖٝ أ٤خد حإلٗٔخٕ ػًٛخٕ اًح أٝ
.ٗؼَحص كَٔح
“..Peyğəmbərin (s) həyat yoldaĢı Ümmi-Sələmə Onun
saçının telini və tər damlalarını yığıb ətirlə qarıĢdırmıĢ və
saxlamıĢdı. Peyğəmbərin (s) vəfatından sonra müsəlmanlardan
kimə göz dəyirdisə və ya baĢqa bir xəstəliyə tutulurdusa, ÜmmiSələmə həzrət Peyğəmbərin (s) tellərini bir qabın içinə salıbçıxarır, sonra həmin suyu xəstə üçün göndərirdi. Xəstələr də bu
suyu içib Ģəfa tapırdılar”.462
ٖ ػ٢ أر٢٘ هخٍ كيػ١ٍخٜٗي كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ػزي َّللا حْل٤زش رٖ ٓؼ٤كيػ٘خ هظ
خَٛ ػ٘ي٤و٤ِْٓ ٗطؼخ كٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ ُِ٘ز٢ْٔ ًخٗض طز٤ِٓ ّػٔخٓش ػٖ أْٗ إٔ أ
َٙٗؼٝ ِْٚٓ أهٌص ٖٓ ػَهٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ ًُي حُ ٘طغ هخٍ كبًح ٗخّ حُ٘ز٠ِػ
461

GeniĢ məlumat üçün bax: Natiq Rəhimov, Qısa Ġslam Ensiklopediyası, c.
I, Bakı, 2012, səh. 260
462
Səhihi-Buxari, libas kitabı, hədis № 5896
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٠ٛٝكخس أَُٞ أْٗ رٖ ٓخُي ح٠ ٓي هخٍ كِٔخ ك٢ كٍٚس ػْ ؿٔؼظٍٝ هخ٢ كٚكـٔؼظ
.ٚ١ٞ٘ ك٢ ٖٓ ًُي حُٔي هخٍ كـؼَ كٚ١ٞ٘ ك٢ـؼَ ك٣ ٕ أ٢ُا
Hətta məĢhur səhabə Ənəs bin Malik vəsiyyət etmiĢdi ki,
vəfat edəndən sonra onun hənutuna Peyğəmbərin (s) saç
tükünün və tərinin qarıĢdırıldığı ətirdən qatsınlar. 463 Ənəsin
anası Ümmi-Süleym də Peyğəmbərin (s) tərini toplayıb ətir kimi
qoxulayırdı.464
Peyğəmbər (s) həcc ziyarəti zamanı saçını qırxdırdıqdan
sonra tükləri müsəlmanların arasında paylamağı tapĢırmıĢdı.465
MəĢhur səhabə Xalid bin Vəlid həzrət Peyğəmbərin (s)
saçının telini öz dəbilqəsinin içində gəzdirir və inanırdı ki, bu
dəbilqə ona qələbə gətirir.466
Səhabələrin Peyğəmbərin (s) ağız suyuna (tüpürcəyinə)
təbərrük etmələri haqqında Buxari belə nəql edir:
ٖٓ ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢حء حُـ٘زُٞ ٢َ ك٤ رخد ٓخ ه٢َ رٖ ٓؼي كٜٓ ٖػ
ّ ٍٍٞٓ ٕ ح:١ًُظخد حُٔـخ
ش٣ حَُحٌٙٛ ٖ٤ ْلػط:َز٤ّ هٞ٣ ٍ هخُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ َّللا
ّ
ّ
ّ لظق٣ ؿيح ٍؿل
 كزخص:ٍ هخ.ٍُٚٞٓٝ  َّللاٚلز٣ٝ ،ٍُٚٞٓٝ لذ َّللا٣ ،ٚ٣ي٣ ٠َِّللا ػ
ّ ٍٍٞٓ ٠ِح ػٝزق حُ٘خّ ؿيٛ كِٔخ ح.خٛؼطخ٣ ْٜ٣ْ حِٜظ٤ُ ًٕٞٝي٣ ّحُ٘خ
٠ِٛ َّللا
ّ ٍٍٞٓ خ٣ ٞٛ :َ٤؟ كو٢ِٖ ػ٣ ح:ٍخ كوخٛؼطخ٣ ٕ حَٞؿ٣ ًِْٜ ُٚآٝ ٚ٤َِّللا ػ
٢ٌ٘ظ٣ َّللا
٢ن كٜ كز،ُٚ ٢ كخَٓ كيػ:َ٤ُٔحٝ خىٜ ًظخد حُـ٢ كُٚلظٝ ...ٚ ر٢ كخٍَٓ كخط.ٚ٤٘٤ػ
عًٞ ُلع ِٓٔش رٖ حَل٢كٝ .غ٣ حُلي...ء٢ٗ ٌٖٚ ر٣ ُْ ٚٗ ًخ٠ كظٚٗ كزَح ٌٓخ،ٚ٤٘٤ػ
ّ ٍٍٞٓ ٚض ر٤ حط٠ حٍٓي كظٞٛٝ ٙىٞ حهٚخ كـجض ر٤ِض ػ٤ كخط:ٍ هخ:ِْٔٓ ق٤لٜر
َّللا
...ش٣ حَُحٙحػطخٝ  كزَحٚ٤٘٤ ػ٢ن كٜ كزُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ
Səhl bin Səd rəvayət edir: “..Peyğəmbər (s) Xeybər
müharibəsi günü dedi: “Sabah bayrağı elə bir Ģəxsə verəcəyəm
ki, Allah onun əli ilə fəth nəsib edəcək, onu Allah və onun
Rəsulu sevir, o da Allah və onun Rəsulunu sevir”. Ġnsanlar
səhərədək yatmayıb bayrağın kimə veriləcəyini gözləyirdilər.
Səhər açılan kimi insanlar Peyğəmbərin (s) ətrafına gəlib
bayrağın kimə veriləcəyini istədilər. Peyğəmbər (s) dedi: “Əli
463

Səhihi-Buxari, istizan kitabı, hədis № 6281
Səhihi-Müslüm, fəzail kitabı, hədis № 6055-6057
465
Səhihi-Müslüm, həcc kitabı, hədis № 3152-3155; Sünəni-Tirmizi, həcc
kitabı, hədis № 912; Sünəni-Əbu Davud, həcc kitabı, hədis № 1981
466
Hakim NiĢapuri, əl-Müstədrəkü ələs-Səhiheyn, c. III, səh. 366-367, hədis
№ 5366
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haradadır?” Deyildi: “Ey Allahın Rəsulu, Əli (ə) gözlərindən
Ģikayətlənir”. Peyğəmbər (s) onun ardınca adam göndərib yanına çağrılmasını istədi. Sonra ağzının suyundan onun gözlərinə
çəkdi. Sanki Əlinin (ə) gözlərində heç bir ağrı-acı olmamıĢdır”.
Buxari Ənəs bin Malikdən rəvayət edir:
ّ ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي
هيٝ ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ ٓغ حُ٘ز٢٘ظ٣ هي ٍأ:ٍ هخَّٚٗللا ح
ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ حُ٘ز٠ حٗخء كخط٢ كـؼَ ك،ِش٠َ ك٤ْ ٓؼ٘خ ٓخء ؿ٤ُٝ ََٜ حُؼ٠ك
ٖٓ  حُزًَش،ءَُٟٞٞ حٛ ح٠ِ ػ٢ ك:ٍ ػْ هخٚخرؼٛكَؽ حٝ ،ٚ٤ كٙي٣ َ كـخىه،ٚ رُٚ آٝ
ّ
 ٓخُٞ كـؼِض َل آ.حَٞٗرٝ ّخ حُ٘خٟٞ كظ،ٚخرؼٖٛ ح٤ظلـَ ٖٓ ر٣ ض حُٔخء٣كِوي ٍح.َّللا
 حُلخ:ٍٓجٌ؟ هخٞ٣ ْ ًْ ً٘ظ- :ََ ُـخر٤ كو-  رًَشٚٗ كؼِٔض حٚ٘ٓ ٢٘ رط٢ؿؼِض ك
. هْٔ ػَ٘ ٓخثش:ش٣حٍٝ ٢كٝ .حٍرؼٔخثشٝ
“Əsr namazının vaxtı idi. Ġnsanlar dəstəmaz almaq istədilər, lakin su tapmadılar. Peyğəmbərə (s) dəstəmaz suyu gətrildi.
Peyğəmbər (s) əlini qabın içinə saldı və insanlara ondan dəstəmaz almalarını əmr etdi. Mən suyu Peyğəmbərin (s) barmaqlarından axan halda və insanları da ondan dəstəmaz alan gördüm”.
Bəzən həzrət Peyğəmbər (s) və Ġmamlar (ə) hər hansı
Ģəxsə öz geyimlərindən birini bağıĢlayırdılar. Bu geyim həmin
Ģəxs tərəfindən əziz bir xatirə kimi qorunur, vəfatından sonra
onun varislərinə təhvil verilirdi (məsələn: həzrət Peyğəmbərin
(s) Ģair Kəb bin Züheyrə hədiyyə etdiyi xirqə. Bu xirqə halhazırda Ġstanbulun Topqapı muzeyində, Müqəddəs Əmanətlər
Ekspozisiyasında saxlanılır). Bəzən isə hətta həmin geyimi tikətikə doğrayıb, təbərrük kimi camaata paylayırdılar. Bu gün də
müqəddəs Kəbə evinin örtüyünü (kisvət) hər həcc mövsümünün
sonunda kiçik hissələrə bölür və hacılara paylayırlar.467
Buxari rəvayət edir:
َ
 ٍُ ه ََ َؽَُٞو٣ َلَش٤ْ ٓ ِٔؼْضُ أَرَخ ُؿ َل
ُ َك َّيػََ٘خ آ َى ُّ هَخ ٍَ َك َّيػََ٘خ
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ْ ح ُْ َؼَٝ ِٖ ٤ْ ٍََ ًْ َؼظ
َ ٢ُّ ِ َىػَخ حَُّ٘ز٠ٓ
َ ُٞٓ ُٞهَخ ٍَ أرَٝ ٌ َػَ٘ َِسِٚ ٣ْ َ َي٣ َْٖ٤َرَٝ ِٖ ٤ْ َ ََ ٍَ ًْ َؼظٜ
َ
َ
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. ٍِ ًُ َٔخُٞٗ ُلَٝ  ٌُ َٔخِٛ ٞ ُؿُٝ ٠ََِػ
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“Həzrət Peyğəmbərin (s) sağlığında onun dəstəmaz suyunu müsəlmanlar təbərrük kimi yığır, sonra üzlərinə və bədənlərinə sürtür, hətta Ģəfa məqsədilə içirdilər”.468
Kərbəla torpağına təbərrük etmək
Burada Kərbəla torpağına təbərrük etməyin faydası və
dəlilləri haqqında da danıĢmaq yerinə düĢərdi. Çünki bütün hədis qaynaqlarında Ġmam Hüseynin (ə) qəbrinin torpağına təbərrük etmək məsələsi öz əksini tapmıĢdır. Belə ki, Əhməd rəvayət
edir:
٢ًخٕ ك: ٍٞو٣ ١ ٓٔؼض حُوِي:ٍٞو٣ ٌَ ٓٔؼض أرخ ر:ٍٞو٣ ٓٔؼض أكٔي
ْ٤ُٝ ،ضٜص كخٗظزٞ كـل:ٍ هخ،ٖ٤ٔ كٔٔلض رظَحد هزَ حُل:ٍ هخ،َ٤ْ ًؼ٤ؿَد ػظ
.ء٢ٗ ٚ٘ٓ ٢ِػ
Əhmədin belə dediyini eĢitdim: eĢitdim ki, Əbu Bəkr dedi:
əl-Xuldinin belə dediyini eĢitdim: “Bədənimdə çox sayda böyük
yaralar var idi. Həmin nahiyəni Hüseynin (ə) qəbrinin torpağına
sürtdüm və yatdım, ayıldıqda həmin yerdə heç bir yaranın izinin
qalmadığını gördüm”.469
Ġmam Sadiq (ə) yaxın tərəfdarlarına tövsiyə edərək buyurur: “...bal və zəfəran al, sonra da Hüseynin (ə) qəbrinin torpağından götür. Onu yağıĢ suyu ilə qarıĢdır və Ģiələr arasında onu
payla ki, xəstələrinizə onunla Ģəfa verəsiniz”.470
Ġmam (ə) digər bir hədisində buyurur:
.حُٔلّ ٗلخء ٖٓ ًَ ىحءٚ٤ِٖ ػ٤ٖٔ هزَ حُل٤١
“Ġmam Hüseynin (ə) qəbrinin torpağı hər bir xəstəliyə Ģəfadır”.471
468

Səhihi-Buxari, Vüzu kitabı, hədis № 187-189, Salat kitabı, hədis № 376
və 501, Mənaqib kitabı, hədis № 3553 və 3566, Libas kitabı, hədis № 5859
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əl-Mübarək bin Əbdülcabbar ət-Tüyuri, ət-Tüyuriyat, c. III, “Adva əsSələf” nəĢriyyatı, 1425/2004, təhqiq: Dəsman Yəhya əl-Maali və Abbas Səxr
əl-Həsən, səh. 912, hədis № 847
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Ġbn Quləveyh, Kamilüz-ziyarət, səh. 461, hədis № 700; Əllamə Məclisi,
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Həmçinin, Ġmam (ə) buyurur:
.َحء حَلًزٝ حُيٞٛٝ حُٔلّ حُ٘لخء ٖٓ ًَ ىحءٚ٤ِٖ ػ٤ٖٔ هزَ حُل٤١ ٢ك
“Ġmam Hüseynin (ə) qəbrinin torpağı hər bir xəstəliyə
dərmandır, o ən böyük Ģəfadır”.472
“Hər kəsə xəstəlik üz versə, Hüseynin (ə) qəbrinin torpağından götürsün. Allah ona o torpağla Ģəfa verər, yalnız bunda
ölüm istisnadır”.473
Əllamə Məclisi yazırdı:
 رؼغ:ٍ ػٖ ٍؿَ هخ،٠ٔ٤ ػٖ ٓلٔي رٖ ػ، ػٖ ٓؼي،٢و٣ؿٔخػش ٓ٘خٝ ٢أر
ٖ كوِض٤١ ٖ ًُي٤ًخٕ رٝ ٍُّ خد٤حُٔلّ ٖٓ هَحٓخٕ ػٚ٤ِخ ػَُٟحُلٖٔ حٞ أر٠ُا
ٖٓ جخ٤ٗ ٚؿٞ٣ حُٔلّ ٓخ ًخىٚ٤ِٖ ػ٤ٖٔ هزَ حُل٤١ ٌحٛ :ٌٍح؟ هخٛ  ٓخ:ٍَُِٞٓ
. أٓخٕ رخًٕ َّللاٞٛ :ٍٞو٣ ٕ كٌخ،ٖ٤ حُطٚ٤ـؼَ ك٣ٝ  اَلَٙ٤َل ؿٝ خد٤حُؼ
Bir ravi rəvayət edir ki, məni Ġmam Rza (ə) ilə birlikdə
Xorasana göndərdilər. Mən Ġmamın (ə) paltarında torpaq gördüm. Ondan bunun nə olduğunu soruĢdum. O, dedi: bu Hüseynin (ə) qəbrinin torpağıdır... Bu torpaq Allahın izni ilə əminamanlıqdır”.474
Ġmam Sadiq (ə) buyurur: “Hüseynin (ə) olduğu torpaq hər
bir xəstəliyə Ģəfa, hər bir qorxuya qarĢı isə əminlikdir”.475
Ġmam (ə) digər bir hədisində buyurur: “Əgər xəstə möminlərdən biri Hüseynin (ə) hörmətini və vilayətini tanıyarsa,
onun qəbrinin torpağından götürərsə, o torpaq ona dərman və
Ģəfa olar”.476
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Yunis bin Rəfi Ġmam Sadiqdən (ə) rəvayət edir: “Hüseyn
bin Əlinin (ə) qəbrinin baĢ tərəfində qırmızı torpaq vardır. Onda
ölümdın baĢqa hər bir dərdə Ģəfa vardır”.
Yunis deyir: mən bu hədisi eĢitdikdən sonra qəbrin yanına gəldim və onun baĢ tərəfindən qazdım. Biz bir dirsək qazmıĢdıq ki, sulu qum kimi bir dirhəm miqdarında qırmızı torpaq çıxdı. Biz bu torpağı Kufəyə gətirdik və onu qarıĢdırıb bizim yanımıza gələn insanlara onunla müalicə etdik.477
Ġmam Sadiq (ə) buyurur: “Ġmam Hüseynin (ə) qəbrinin
torpağı qəbrin yanından 70 dirsək miqdarında məsafəyə qədər
götürülər”.478
Ġmam Sadiq (ə) buyurur: “Əgər sizlərdən biriniz Hüseynin
(ə) qəbrinin torpağından dərman kimi istifadə etmək üçün götürsə, bu sözləri desin: Allahım səni and verirəm dərman etdiyin
bu torpağın haqqına, ona müvəkkil etdiyin, onu qazan mələyin
və orada olan vəsinin haqqına! Allahım Məhəmməd və Ali
Məhəmmədə salavat və salam göndər! Bu torpağı mənim üçün
hər bir dərdə dərman et və hər bir qorxuya əminlik ver!”479
Ġmam (ə) digər bir hədisində isə buyurur: “Hüseynin (ə)
torpağı hər bir dərdə Ģəfadır. Ondan yedikdə gərək deyəsən:
Bismillahi və Billahi, Allahım onu geniĢ ruzi, faydalı elm, hər
bir dərdə dərman et. Həqiqətən sən hər Ģeyə qadirsən”.480
Ġmam (ə) digər bir hədisində buyurmuĢdur: “Hər bir
torpaq donuz əti kimi haramdır, hər kəs torpaq yeyib ölərsə, mən
ona namaz qılmaram. Yalnız Hüseyn bin Əlinin (ə) torpağından
477
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baĢqa. Onda hər bir dərdə Ģəfa vardır. Hər kəs ondan ehtirasla
yeyərsə, ona da Ģəfa yoxdur”.481
Təbərrük hər Ģeydən əvvəl bir xatirə və yadigardır. Bu
məsələdə ifrata varmaq mövhumata və xurafata gətirib çıxara
bilər. Təbərrükün öz-özlüyündə insana hər hansı fayda verə
biləcəyinə inanmaq mənasızdır. Yalnız Allahın izni ilə təbərrük
insana fayda yetirə bilər. Hər hansı müqəddəs Ģəxsiyyətin və ya
yerin təbərrükünü özü ilə gəzdirən Ģəxs buna inanmalıdır ki, onu
qoruyan Allahdır, sadəcə olaraq o, həmin təbərrükün mənsub
olduğu müqəddəs Ģəxsin və ya yerin xatirinə Allahın amanında
qalır.482
Allah Qurani-kərimdə bu haqda kifayət qədər ayələr də
nazil etmiĢdir. Belə ki, Yusif peyğəmbərin (ə) öz köynəyini atası
Yaqub peyğəmbərə (ə) göndərməsi və nəticədə Yaqubun (ə)
həmin köynəyi gözlərinə sürtərək Ģəfa tapması təbərrükün doğruluğuna bir daha dəlildir.
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13.Namazı nə üçün və necə qılırıq?
Namaz təkbir ilə baĢlayıb salam ilə sona çatan, müəyyən
hərəkət və sözləri əhatə edən bir ibadətdir. Allaha qarĢı təsbeh,
təzim və Ģükrün ifadəsidir.
Namaz Quranda doxsandan çox ayədə qeyd edilir. Əvvəlki
Ģəriətlərdə beĢ vaxt namaz yox idi. Ancaq vaxtları naməlum
ümumi mənada namaz vardı. Namaz hicrətdən bir il yarım əvvəl
merac gecəsində vacib edilmiĢdir.
Daha əvvəlki ümmətlərin də namaz ibadəti vardır. Quranikərimdə Loğmanın (ə) oğluna namazı əmr etməsi (“Loğman”,
17), Ġbrahimin (ə) Hicazın təhlükəsizliyi üçün dua edərkən
namazdan danıĢması (“Ġbrahim”, 37), Uca Allahın Tur dağında
ilk vəhy əsnasında Musadan (ə) namaz qılmasını istəməsi
(“Taha”, 14) dediklərimizə misal verilə bilər.
Ġslamda namazın qanuniliyi Quran, sünnə və icmaya
söykənir.
Qurani-kərimin bir çox yerində “namazı qılın və zəkatı
verin”, - deyə buyurulur. “(Fərz, vacib) namazlara, (xüsusilə)
orta namaza (günortadan sonrakı əsr namazına, ikindi
namazına) riayət (əməl) edin və Allaha itaət üçün ayağa
qalxın (namaza durun)”.483 “Namazınızı qıldıqdan sonra ayaq
üstə olanda da, uzananda da Allahı zikr edin, arxayınlığa
çıxdıqda isə, namazı (öz qaydasınca) qılın! Çünki namaz
möminlərə bəlli vaxtlarda fərz (vacib) edilmiĢdir”.484
Bu mövzuda rəvayət edilmiĢ çox sayda hədis vardır. Bu
hədislərdən bəziləri aĢağıdakılardır:
Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah gecə və gündüz ərzində
sizə on yeddi rükət namazı vacib etmiĢdir”.485
Zürarə Ġmam Sadiqdən (ə) rəvayət edir: “Allah gecə və
gündüz ərzində sizə beĢ namazı vacib etmiĢdir”.486
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Digər tərəfdən Ġslam ümməti bir gün və gecədə beĢ namazın vacib olduğu mövzusunda görüĢ birliyi içindədir.
Namaz yetkinlik çağına çatmıĢ, ağıllı hər müsəlmanın
üzərinə vacibdir. Lakin yeddi yaĢına çatmıĢ uĢaqlar da namaz
qılmağa əmr edilir. On yaĢına gəldikləri halda namaz qılmazlarsa əl ilə yüngülcə döyülə bilərlər. Peyğəmbər (s) belə buyurmuĢdur: “UĢaqlarınıza yeddi yaĢında namaz qılmalarını əmr
edin, on yaĢına girincə bundan ötəri döyün və o yaĢda yataqlarını ayırın”.487
Namazın qılınma səbəbi
Namazın hikməti haqqında Allah buyurur: “Məni anmaq
üçün namaz qılın”.
Ġslamın ilk vacib əmri iman, ikinci vacib əmri isə
namazdır. Peyğəmbərə (s) gələn ilk vəhy tövhiddən sonra namaz
olmuĢdur. “Oxu” Ģəklində baĢlayan ilk vəhy, “Ələq” surəsinin
birinci ayəsidir. Surənin sonu isə səcdə etməyi əmr edir. Ġlk
vəhydən sonra ikinci olaraq nazil olunan “Müddəssir” surəsinin
ilk beĢ ayəsindən üçüncüsü “və Rəbbəkə fəkəbbir” əmridir.
Bu: “Rəbbini təkbir et, yəni Onu böyük bil və böyüklüyünü
bildir, söylə” deməkdir. Deməli, namazın təməli və əsası bu
ayədir.
Qurani-kərimin bir çox ayəsində və yenə çoxu hədisiĢəriflərdə möminə tövhidin ardından əvvəlcə namaz, sonra zəkat
və daha sonra da digərləri əmr edilmiĢdir: “Ġslam beĢ dayaq
üzərində qurulmuĢdur: Allahdan baĢqa ibadət ediləcək bir məbud yoxdur və Məhəmmədin (s) Allahın Rəsulu olduğuna Ģahidlik etmək, namazı qılmaq, zəkatı vermək, Beyti həcc (Kəbəni
ziyarət) etmək və ramazan orucu”.
Tövhiddən sonra namazdan daha sevimli bir ibadəti Allah
taala bəndələrinə vacib etməmiĢdir. Əgər namazdan daha çox
sevdiyi bir ibadət olsaydı, Ģübhəsiz mələklər onunla ibadət
edərdilər. Halbuki mələklərin bəzisi “raki” (rüku edən), bəzisi
“sacid” (səcdə edən), bəzisi “qaim”dir (qiyam edən) adlanırlar.
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Rəsulu-Əkrəm (s) səhabələrindən əvvəl namazı qılmaları,
sonra zəkatı vermələri, daha sonra da bütün müsəlmanlara
nəsihət vermələri mövzusunda beyət almıĢdı. Ayə və hədislərdə
tövhiddən dərhal sonra namazın əmr edilməsinin hikməti
üzərində yaxĢıca düĢünmək lazımdır. Namaz tövhidin təcrübi
tərəfidir. Ġmandan əmələ gəlir. Tövhidin əsas qanunlarını həm
dilimizlə, həm ürəyimizlə və həm də hərəkətlərimizlə təkrar edib
iman və təsdiqimizi təzələməkdir. Namaz imanın varlığını sübut
edən ən əhəmiyyətli əlamətdir.
Namazı tərk etməyin hökmü
Namazın ağıllı, yetkinlik çağına girmiĢ, aybaĢı və nifasdan
təmizlənmiĢ hər müsəlmana vacib olduğu mövzusunda görüĢ
birliyi vardır. Namaz və oruc kimi fiziki (bədəni) ibadətlərdə
vəkalət və niyabət etibarlı deyil. Namazın vacib olduğunu inkar
edən dindən çıxır. Çünki namaz ayə, hədis və icma dəlilləriylə
sabitdir. Tənbəllik və ya əhəmiyyətli hesab etməmək səbəbiylə
namazı tərk edən Allha qarĢı üsyankar və fasiq olur, kafir olmur.
Namazı qılmamaq dünya və axirətdə əzaba səbəb olur.
Axirətdəki əzabla əlaqədar olaraq Allah taala belə buyurur:
“Onlar günahkarlardan soruĢarlar: Sizi Cəhənnəmə salan
nədir? Günahkarlar belə cavab verərlər: “Biz namaz qılanlardan deyildik”. 488 “Onlardan sonra namazı tərk edib
Ģəhvətə uyan bir nəsil gəldi. Onlar (Cəhənnəmdəki) Fəyy
dərəsinə düĢəcəklər. (Yaxud, onlar da öz əməllərinin cəzasını
alacaqlar). Tövbə edib iman gətirən və yaxĢı iĢlər görənlərdən
baĢqa! Onlar heç bir zülm (haqsızlıq) görmədən Cənnətə
daxil olacaqlar”.489 “Vay halına o namaz qılanların ki, Onlar
öz namazlarından qafildirlər (səhlənkarlıqları üzündən namazlarını vaxtlı-vaxtında qılmazlar). Onlar (namazlarında) riyakarlıq edər”.490

488

əl-Müddəssir, 40-43
Məryəm, 59, 60
490
Maun, 4-6
489

204

Peyğəmbər (s) belə buyurmuĢdur: “Bilərək namazı tərk
edən kimsədən Allah və Rəsulunun Ģəfaəti qalxar”.491 “Kim əsr
namazını tərk etsə, əməli boĢa getmiĢ olar”.492
Namazını unudaraq, oyana bilməyərək və ya tənbəllik
üzündən vaxtında qıla bilməyən onu qəza edəcək. Hədisi-Ģərifdə: “Kim yataraq və ya unudaraq namazını qəzaya versə, gərək
xatırladığı zaman dərhal qılsın”,493 – deyə buyurulur.
Ġmamiyyə fəqihləri namazda əllərin bağlanıb bağlanmayacağı mövzusunda üç fərqli fikir irəli sürmüĢlər:
1).Namazda əlləri bağlamağın heç bir qəbahəti yoxdur.
2).Namazda əlləri bağlamaq haramdır, amma namazı batil
etmir.
3).Namazda əlləri bağlamaq haramdır və namazı batil
edir.494
Lakin fəqihlərimizin əksəriyyəti üçüncü görüĢün üzərində
dayanırlar. 495 Fəqihlər bu haqda aĢağıdakı hədisləri əsas
götürürlər.
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Əhməd bin Hənbəl, c. IV, səh. 238, c. VI, səh. 461
Səhihi-Buxari, Məvaqit-13, 34
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Əbu Davud, Salat-11; Ġbn Macə, Salat-10; Nəsai, Məvaqit-53
494
əl-Müğni, Fiqhu Ġmam Cəfər əs-Sadiq (ə), c. I, Müəssisətu Sibteyn (ə),
səh. 206-207
495
Həmin mənbə
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ْ ُْ ٤ِِٔ
ِٚ ِّ ِٗو٠َِ ًٍِّخً ػََٞ هَ َؼ َي ُٓظَٝ ،َٟٔ
ْ ُ٤ُْ ُ حَِٚأه ََ َؽ ٍِ ْؿ
ْ َّخ حُظَٜ ٤ِ ك٠ِٔ ْـ َيسُ حَُّظ
َّ ُض ح
ِ َٗا ًَح ًَخ
َ
ْ
َ
ّ
ِّ
. َّللا
َ ُ٣ ٌٌَٕح ًخٛ ، َ َيهضٛ
َ : حُُٞهخ. ََ ٔ
َ ٣ْ „ح
ِ ٍُ ٍَٞٓ ٠ِٜ
Əbu Hümeyd əs-Səidi rəvayət edir: “O, Peyğəmbərin (s)
səhabələrindən bir neçə nəfərlə bir yerdə oturmuĢdu. Peyğəmbərin (s) namazını yad etdilər. Bunun üzərinə o: “Mən içinizdə
Peyğəmbərin (s) namazını ən yaxĢı bilən kimsəyəm!” dedi.
Yanındakılar:
“Necə olar axı. Allaha and olsun, sən Ona bizdən daha çox
tabe olmuĢ, bizdən əvvəl onun söhbətinə qatılmıĢ deyilsən!”
dedilər. O:
“Hər Ģeyə baxmayaraq!” deyib (israr etdikdə):
“YaxĢı (Peyğəmbərimizin necə namaz qıldığını) ifadə et
görək” dedilər. O da belə izah etdi:
“Peyğəmbər (s) namaza durduqda qollarını çiyinləri
xəttinə qədər qaldırardı. Bütün sümükləri münasib Ģəkildə yerlərində sabitliyini tapınca təkbir gətirər, sonra qiraət oxuyar, sonra
təkrar təkbir gətirər, əllərini çiyinləri xəttinə qədər qaldırar,
sonra rükuya gedər və əllərini ayaqlarının dizlərinin üzərinə
qoyar, sonra o vəziyyətdə münasib bir vəziyyət alar, baĢını nə
aĢağı tutar nə də yuxarı qaldırar, sonra baĢını qaldırıb:
“Səmiallahu limən həmidəh (Allah ona həmd edəni eĢidər)!”
deyər, sonra əllərini təkrar çiyinlərinin xəttinə qədər münasib
Ģəkildə qaldırar, sonra: “Allahu əkbər!” deyib yerə əyilər,
əllərini yanlarına açar, sonra baĢını qaldırar, sol ayağını bükər,
üzərinə oturar, səcdə edincə ayaqlarının barmaqlarını açar, sonra
səcdə edər, sonra: “Allahu əkbər!” deyər, baĢını qaldırar, sol
ayağını bükər, hər sümük yerinə gələnə qədər sol ayağının
üzərində oturar. Sonra eyni Ģeyləri digər rükətdə edərdi.
Sonra iki rükəti (tamamlayıb) qalxınca, iftitah təkbirində
olduğu kimi təkbir gətirər, əllərini çiyinlərinin xəttinə qədər
qaldırar. Sonra eyni Ģeyləri namazın geri qalan qismində də
edərdi.
Salam verəcəyi son rükətin səcdəsi olduqda, sol ayağını
çıxarar və sol tərəfi üzrə bardaĢ qurardı”.
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(Onun bu Ģərhini dinləyincə yanındakılar:) “Doğru
söylədin, Peyğəmbər (s) belə namaz qılardı!” dedilər”. 496
Ġbnül-Münzirin rəvayətinə görə, Abdullah bin Zübeyr,
Həsən Bəsri və Ġbn ġirin namazda əllərini yanlara salarlarmıĢ.
Ġmam Malikdən məĢhur olan rəvayət də budur.
 َل أػَف ًُي:ٍلس ؟ هخُٜ ح٢ كَٟٔ٤ُ ح٠ِ ػ٠٘ٔ٤ُغ حٟٝ ٢ ك:هخٍ ٓخُيٝ
ٖٚ ر٤ؼ٣ خّ كل رؤّ رٌُي٤خٍ حُو١ حكَ اًحُٞ٘ ح٢ٌُٖ كٝ ٌَٚٛ٣ ًٕخٝ ش٠٣َ حُل٢ك
.ٚٔٗل
“Malik namazda sağ əlin sol əl üzərinə qoyulmağı barədə
dedi: Bunun fərz (vacib) namazlarda olduğunu bilmirəm. O,
bunu xoĢlamırdı (məkruh bilirdi). Ancaq nafilə namazlarında
əgər qiyam uzun olarsa, özünə kömək etmək məqsəd ilə bunu
etsə eybi yoxdur”. Leys bin Sədin məzhəbi də budur.497
Namazda əllərin açıq olması Əhli-beyt (ə) tərəfindən də
dəstəklənir. Bu hədisi ġeyx Tusi də belə rəvayət etmiĢdir:
ٖخُش ػٖ حُؼل ػٖ ٓلٔي رٖ ِْٓٔ ػ٠حٕ ػٖ كٞلٛ ٖي ػ٤ٖ رٖ ٓؼ٤ٔحُل
٠ِ ػ٠٘ٔ٤ُ ح٠ٌكٝ لسُٜ ح٢ كٙي٣ غ٠٣ َ حَُؿ:ٔخ حُٔلّ هخٍ هِضٜ٤ِٔخ ػٛأكي
498
.ََ كل طلؼ٤ ًُي حُظٌل:ٍ؟ كوخَٟٔ٤ُح
“..Ġmam Sadiqdən (ə) namazda sağ əli sol əlin üstünə
bağlanmasının hökmünü soruĢduqda, Həzrət (ə) namazda əllərin
bağlanmasını qadağan edərək buyurmuĢdur: “Bu doğru deyil,
bunu heç vaxt etmə!”499
Göründüyü kimi, buradakı ixtilaflar sadəcə fiqhi ixtilaflardır. Ġslam məzhəblərinin bu mövzuda bir-birlərini ittiham
etmələri yersizdir. Çünki yuxarıdakı fikirlərdən də belə məlum
oldu ki, namazda əllərin bağlanması vacib deyil, yaxud da yeri
gələrsə, namazda əlləri bağlamağın da heç bir qəbahəti yoxdur.
Hətta Ġmamiyyə alimlərinin bu mövzudakı fikirləri də maraqlıdır. Çünki onların bəziləri bu iĢin (namazda əllərin bağlanmasında) heç bir qəbahətin olmadığı haqqında fitva vermiĢlər.
496

Səhihi-Buxari, namaz fəsli
Malik bin Ənəs, əl-Müdəvvinətül-kubra, kitabüs-salat, Kütubi-sittə, namaz
fəsli
498
ġeyx Tusi, Təhzibül-əhkam, c. II, “keyfiyyətus-salat və sifatuha” fəsli,
hədis-78
499
Hürr Amili, VəsailüĢ-Ģiə, c. VII, s. 266, “Qəvatiüs-salat” fəsli
497
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Bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, məzhəblərin bu mövzuda
dəlilləri vardır. Bu dəlillərə qarĢı çıxmaq və bunun da
nəticəsində kiminsə namazının batil olmasını deməkdən Allaha
sığınırıq!
Yerlərdə və göylərdə olan hər bir varlığın Allaha ibadət
etdiyini, Onun uca Ģəninə təriflər dediyini bizə bəyan edən
Qurani-kərim belə buyurur:
َّ َُٞ ٛ .ُْ ٤حَُ ِك
َّ َٞ ُٛ
َّ ُحَٝ ذ
َّ َُٖٔ حَُ ْك
َّ َُٞ ٛ خ َى ِسَٜ ٘
ِ ٤ْ  ػَخُِ ُْ ح ُْ َـَٞ ُٛ ََّ اَِلَُِٚ َل ا١ٌِ ََُّّللاُ ح
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َُ ِّ ُِ ح ُْ َـزَّخ ٍُ ح ُْ ُٔظَ ٌَز٣ِِ ْ ُِٖٔ ح ُْ َؼ٤َٜ ُٔ ُْ ٔل ُّ ح ُْ ُٔئْ ُِٖٓ ح
َّ ُّ حُّٝ
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َ ُ ْ ُ
ِ َّ َٕٓ ْز َلخ
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َ ْ
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.ُْ ٤ٌِ  ُِ ح ُْ َل٣ِِ  ح ُْ َؼَُٞ َٛٝ ٝ
َّ ُ ح٢ُِ َٓخ كَُٚ
ِ حٝخ
َ َٔ ٔ
ِ ٍْ حْلَٝ ص
“O, Özündən baĢqa heç bir məbud olmayan, qeybi və
aĢkarı Bilən Allahdır. O bağıĢlayan və mehribandır. O,
Özündən baĢqa heç bir məbud olmayan, Hökmran, Müqəddəs, Pak, (haqqı) təsdiq edən, (hər Ģeyi) müĢahidə edən,
Qüdrətli, Qadir, Məğrur Allahdır. Allah onların Ona Ģərik
qoĢduqlarından ucadır. O, Xaliq, yoxdan Yaradan, Surətverən Allahdır. Ən gözəl adlar yalnız Ona məxsusdur. Göylərdə və yerdə olanların hamısı Onun Ģəninə təriflər deyir. O,
Qüdrətlidir, Müdrikdir”.500
Bütün bunlar müsəlmanların yalnız və yalnız tək olan
Allaha ibadət etməsindən xəbər verir.

500

HəĢr, 22-24
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14.Ġki Namazı eyni (müĢtərək) vaxtda qılmaq olarmı?
Məlum olduğu kimi, bəzi müsəlmanlar namaz qıldıqları
zaman, demək olar ki, bir çox hallarda, zöhr və əsr (ikindi)
namazlarını, həmçinin, məğrib (Ģam) və xiftən (iĢa) namazlarını
ardıcıl olaraq qılırlar. Yəni, zöhr namazını tamamən qılıb
qurtardıqdan sonra ardınca əsr namazını, və həmçinin, məğrib
namazını qılıb qurtardıqdan sonra isə ardınca xiftən namazını
qılırlar. Onlar bu əmələ müsəlmanların rahatlığını təmin edən bir
Peyğəmbər (s) sünnəsi olaraq baxırlar. Ġmamiyyə alimləri iki
namazın müĢtərək vaxta qılınmasını aĢağıdakı hədislərə istinad
edirlər. Hədislərdə deyilir:
ض ػٖ ػزي َّللا٣ََ رٖ حُو٤ كيػ٘خ كٔخى ػٖ حُِر٢َٗحُِٛغ ح٤ حَُرٞ أر٢٘كيػٝ
ّٞريص حُ٘ـٝ ُْٔ٘ ؿَرض ح٠َ كظٜٓخ رؼي حُؼٞ٣ ّن هخٍ هطز٘خ حرٖ ػزخ٤رٖ ٗو
٢٘٘ؼ٣ َلٝ َلظ٣ ْ َل٤ٔ ط٢٘ ٍؿَ ٖٓ رٙلس هخٍ كـخءُٜلس حُٜٕ حُٞٞو٣ ّؿؼَ حُ٘خٝ
ٍ َّللاٍٞٓ ض٣ رخُٔ٘ش َل أّ ُي ػْ هخٍ ٍأ٢ِ٘ٔلس كوخٍ حرٖ ػزخّ أطؼُٜلس حُٜح
ٖحُؼ٘خء هخٍ ػزي َّللا رٝ حُٔـَدٝ َٜحُؼٝ َٜٖ حُظ٤ِْٓ ؿٔغ رٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ
.ٚيم ٓوخُظٜ كَٚس كٔؤُظ٣َٛ ض أرخ٤ء كؤط٢ٗ  ٖٓ ًُي١ٍيٛ ٢ن كلخى ك٤ٗو
“Mənə Əbu ər-Rabi əz-Zəhrani rəvayət etdi və (dedi ki),
bizə Həmmad, Zübeyr bin Xirritdən, o da Abdullah bin
ġəqiqdən rəvayət etdi. Dedi: Bir gün Ġbn Abbas əsrdən sonra
günəĢ batıb ulduzlar görünənə qədər bizə xütbə oxudu. Ġnsanlar
“Namaz! Namaz!” - deməyə baĢladılar. Bu zaman onun yanına
Təmim qəbiləsindən sözünü deməkdən çəkinməyən bir adam
gələrək: “Namaz! Namaz!..”. – dedi. Ġbn Abbas dedi: “Mənə
sünnənimi öyrədəcəksən?! Anasız qalasan!” Sonra dedi:
“Allahın Rəsulunun (s) zöhr ilə əsri və məğrib ilə iĢanı birləĢdirərək qıldığını gördüm”. Abdullah bin ġəqiq deyir: “Bu sözdən
qəlbimə Ģübhə düĢdü. Əbu Hüreyrənin yanına gəlib bu barədə
soruĢdum və o da Ġbn Abbasın sözünü təsdiqlədi”.501
َٖ ػٖ ػزي َّللا ر٣غ كيػ٘خ ػَٔحٕ رٖ كي٤ًٝ  ػَٔ كيػ٘خ٢كيػ٘خ حرٖ أرٝ
ٍلس كٌٔض ػْ هخُٜلس كٌٔض ػْ هخٍ حُٜ هخٍ هخٍ ٍؿَ َلرٖ ػزخّ ح٢ِ٤ن حُؼو٤ٗو

501

Səhihi-Müslüm, Daru-ihyail-kütubil-ərəbiyyə, səh. 490-491, hədis № 705
(57, 58)

209

يٜ ػ٠ِٖ ػ٤لطُٜٖ ح٤ً٘خ ٗـٔغ رٝ لسُٜلس كٌٔض ػْ هخٍ َل أّ ُي أطؼِٔ٘خ رخُٜح
.ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ
“Bizə Ġbn Əbi Ömər rəvayət etdi (və dedi ki), bizə Vəki
rəvayət etdi (və dedi ki), bizə Ġmran bin Hüdeyr, Abdullah bin
ġəqiq əl-Üqeylidən rəvayət etdi. Dedi: Bir nəfər Ġbn Abbasa
“Namaza!” – dedi. O, susdu. Sonra yenə “Namaza!” – dedi. O,
yenə susdu. Sonra yenə “Namaza!” – dedi. Ġbn Abbas yenə susdu və sonra dedi: “Anasız qalasan! Namazı bizəmi öyrədəcəksən? Biz Peyğəmbərin (s) zamanında iki namazı birləĢdirərək
qılardıq”.502
٠ِ هخٍ هَأص ػ٠٤ل٣ ٖ ر٠٤ل٣  كيػ٘خ:َ٠ حُل٢ٖ ك٤لطُٜٖ ح٤رخد حُـٔغ ر
٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٠ِٛ ٍَ ػٖ حرٖ ػزخّ هخ٤ي رٖ ؿز٤َ ػٖ ٓؼ٤ حُِر٢ٓخُي ػٖ أر
َلٝ فَٞ ه٤ ؿ٢ؼخ ك٤ٔحُؼ٘خء ؿٝ حُٔـَدٝ ؼخ٤َٔ ؿٜحُؼٝ َِْٜٓ حُظٝ ٚ٤َِّللا ػ
.َٓل
“Həzərdə (sabit məskəni olanların qaldıqları məmləkət,
vətən) namazların birləĢdirilməsi haqqında bab: Bizə Yəhya bin
Yəhya rəvayət etdi və dedi ki, Əbu əz-Zübeyrdən dinlədiyim,
onun da Səid bin Cübeyrdən, onun da Ġbn Abbasdan nəqlən
rəvayət etdiyi bu hədisi Malikə oxudum: “Peyğəmbər (s) heç bir
qorxu olmadan və heç bir səfər yox ikən zöhr və əsr namazlarını
bir yerdə qıldı”.503
ْٗٞ٣ َٖ هخٍ حر٤ُٛ ٖؼخ ػ٤ٕٔ رٖ ٓلّ ؿٞػٝ ْٗٞ٣ ٖكيػ٘خ أكٔي رٝ
ٍ َّللاٍٞٓ ٠ِٛ ٍَ ػٖ حرٖ ػزخّ هخ٤ي رٖ ؿز٤َ ػٖ ٓؼ٤ حُِرَٞ كيػ٘خ أر٤ُٛ كيػ٘خ
َٞل ٓلَ هخٍ أرٝ فَٞ ه٤ ؿ٢٘ش ك٣ؼخ رخُٔي٤َٔ ؿٜحُؼٝ َِْٜٓ حُظٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ
 كوخٍ أٍحى إٔ َل٢٘يح ُْ كؼَ ًُي كوخٍ ٓؤُض حرٖ ػزخّ ًٔخ ٓؤُظ٤َ كٔؤُض ٓؼ٤حُِر
.ٚلَؽ أكيح ٖٓ أٓظ٣
“Bizə Əhməd bin Yunus və Ovn bin Səllam bir yerdə
Züheyrdən rəvayət etdilər. Ġbn Yunus dedi ki, bizə Züheyr
rəvayət etdi və dedi ki), bizə Əbu Zübeyr, Səid bin Cübeyrdən, o
da Ġbn Abbasdan nəqlən rəvayət etdi: “Peyğəmbər (s) Mədinədə
heç bir qorxu olmadan və səfər yox ikən zöhr və əsr namazlarını
502

Həmin mənbə, səh. 320, hədis № 705 (57, 58), Riyad, Daru-Teybə, təhqiq:
Nəzər bin Məhəmməd əl-Qürtubi, 1427/2006, səh. 491-492, hədis № 705,
Riyad, Daru-ihyail-kütubil-ərəbiyyə, təhqiq: Məhəmməd Fuad Əbdülbaqi,
1412/1991
503
Həmin mənbə, hədis № 705
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bir yerdə qıldı”. Əbu Zübeyr dedi: “Mən Səiddən görəsən nəyə
görə belə etdiyini soruĢdum. Səid dedi: Mən də sənin soruĢduğun kimi Ġbn Abbasdan soruĢdum”. Peyğəmbər (s) buyurdu:
“Ümmətimdən heç kəsin əziyyət çəkməsini istəmirəm”.504
ُُْٖٖٔ ر
ِّ ُ ٍٍ حُٜٞ ْٔ  رُْٖ ُؿ٠ٓ
َ  ٗخ ح ُْ َل،٢ُّ ٔ٤
َ ْٔ ٔ
َ ُٞٓ ع) َك َّيػََ٘خٞغ َٓك٣)كي
ِ ِِّّ٘ٔخ ٍُ حُظ
َٓ ِٔؼْضُ أرَخ
َ
ْ
َ
َّ  ٗخ َػ ْز ُي،٠ٔ
ْ
َ :ٍَ  هخ،ٍَ ْٜ ٓ
َ ِٖ  رٌَ َِ رُْٖ ُػؼ َٔخَٕ ْرُٞ ػََ٘خ أر،َّللاِ رُْٖ ح ُْ ُٔزَخ ٍَ ِى
َ ٤ِػ
ُّ ُ ِِ ح٣ِِ َ٘خ َٓ َغ ُػ َٔ ََ ْر ِٖ َػ ْز ِي ح ُْ َؼ٤ْ َِّٛ
 ى ََه َِْ٘خ٠َّ ػُ َّْ َه ََ ْؿَ٘خ َكظ،ََ ْٜ ظ
َ :ٍُ َُٞو٣ ،ٍَ ْٜ ٓ
َ َْٖأُ َٓخ َٓشَ ر
٢ِلسُ حَُّظٜ
ْ  ح ُْ َؼ٢ِِّٜ
َّ ُ حِٙ ٌِ َٛ  َٓخ،ُّْ َخ َػ٣ : كَوُ َِْ٘خ،ََ ٜ
َ ُ٣ ُٙ َؿ ْيَٗخَٞ َ ك،ْ ْر ِٖ َٓخُِ ٍي
ِ ََٗ أ٠ََِػ
َّ ٠َِّٛ
َّ ٍِ ٞٓ
٢ِِّٜ
ْ  هَخ ٍَ "ح ُْ َؼ،ْضَ ؟٤َِّٛ
ُ ٍَ ُلسٛ
َ ُٗ  ًَُّ٘خ٢َِِّٓ َْ حَُّظ
َ َٝ ِٚ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َ َِّللا
َ ٢َ ِٛ َٝ ،َُ ٜ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
. حرُْٖ ح ُْ ُٔزَخ ٍَ ِى:ِٚ ِ طَلَ ََّ َى ر، ٌَحَٛ ََ ٤ْ ؼًخ َؿ٣ْ َك ِي
ٗ
أ
ػ
َ
ٜ
ٓ
ر
ش
ٓ
خ
ٓ
أ
ٞ
ر
أ
ٝ
َ
٣
ْ
ُ
،"
ٚ
ؼ
َْٖ ٍ ْ َ ُْٖ َ َ ُ ِ ْ َ ْ
ُ َ َٓ
ٍ
“...Bizə Əbu Bəkr bin Osman bin Səhl bin Hüneyf xəbər
verib belə dedi: Mən Əbu Ümamədən (Əsəd bin Səhldən)
eĢitdim, belə deyirdi: Bir dəfə Ümamə bin Əbdüləzizin
arxasında günorta namazını qıldıq. Sonra çıxıb Ənəs bin Malikin
yanına girdik. Biz onu ikindi namazını qılan halda gördük. Mən
ona: Ey əmi, bu qıldığın nə namazıdır? deyə soruĢdum. Ənəs:
Ġkindi namazıdır. Bu namaz vaxtilə yanında olduğumuz
Peyğəmbərin (s) namazıdır, dedi”.505
Malik öz “Müvətta” kitabında Ġbn Abbasdan belə nəql
edir: “Allahın Rəsulu zöhr və əsr, Ģam və xüftən namazlarını birlikdə qıldı. Həmin vaxt heç bir təhlükə yox idi və Həzrət (s) müsafir deyildi”.506
Müslüm “Səhih” kitabında Ġbn Abbasdan belə nəql edir:
“Allahın Rəsulu (s) zöhr və əsr, Ģam və xüftən namazlarını
birlikdə qıldı. Təhlükəli vəziyyət deyildi və Həzrət müsafir
sayılmırdı”.507
Deməli, bu məsələlərdə fikir müxtəlifliyi mövzuya yanaĢmadan doğur. Digər tərəfdən, digər məzhəb alimlərinin mötəbər
saydığı rəvayətlərdə namazların ardıcıl qılınması mümkün
sayılır. Zöhr və əsr, Ģam və xüftən namazlarının ardıcıl qılınması
ilkin Ġslam dövründə müĢahidə edilmiĢ bir haldır və heç bir
məzhəbdə bu iĢ bidət sayılmır. Əhli-beyt (ə) ardıcılları isə öz
504

Həmin mənbə, səh. 318-319, hədis № 705 (49, 50)
Səhihi-Buxari, Kitabüs-salat, “ikinti namazının vaxtı” babı, hədis № 549
506
Müvəttəi-Malik, Namaz fəsli
507
Səhihi-Müslüm, Namaz fəsli
505
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dəlillərinə əsasən namazların ardıcıl qılınmasını mümkün sayır.
Bu mövzu ilə bağlı ustad Müstəfəvinin münasibəti belədir:
“Əhli-beyt (ə) mənbələrindən əlavə, “Səhihi-Buxari”508, “Səhihi-Müslüm”,509 “Sünəni-Tirmizi”510 kimi tanınmıĢ mənbələrində
30-a yaxın rəvayətdə Peyğəmbərin (s) namazları ardıcıl qıldığı
bildirilir. Bu da qeyd olunur ki, həmin vaxt həzrət Peyğəmbər
(s) Ģəhərdə olmuĢdur və namazların ardıcıl qılınması üçün heç
bir zərurət yaranmamıĢdır”.
Hədis mənbələrində bu mövzuda rəvayətlər olduqca
çoxdur. Əksər rəvayətlərin mənbəsi böyük səhabələrdir. Burada
iki nöqtəni qeyd etmək yerinə düĢər: namazların ardıcıl
qılınmasının adi halda mümkünlüyü təsdiqlənir və bu yolla
ümmətin iĢini asanlaĢdırmaq nəzərdə tutulur. Mötəbər mənbələrdə “namazların birləĢdirilməsi” adında fəslin olması bu iĢin
mümkünlüyünə digər bir dəlildir. Əgər adi halda namazları
ardıcıl qılmaq mümkün olmasaydı, fəslin adı “səfərdə və ya təhlükəli vaxtlarda namazların birləĢdirilməsi” olardı. Namazların
birləĢdirilməsi ilə bağlı əksər din alimləri arasında yekdillik var.
Ərəfə və Müzdəlifədə bütün fəqihlər zöhr və əsr, Ģam və xüftən
namazlarının birləĢdirilməsini mümkün sayır. 511
Peyğəmbərin (s) Əhli-beyti (ə) də iki namazın ardıcıl
qılınmasına icazə vermiĢ və bunu caiz (düzgün) hesab etmiĢlər.
Bu haqda Əhli-beyt (ə) təriqi ilə aĢağıdakı rəvayətlər nəql olunmuĢdur:
“Bir kiĢi iki namazı bir-birinin ardınca, səbəb olmadan
belə qılınması haqda Ġmam Sadiqdən (ə) soruĢdu. Ġmam (ə) belə
buyurdu: “Peyğəmbər artıq bunu etmiĢdir və istəyi də bu
olmuĢdur ki, ümmətini həmin əməllə narahat etməsin”.512
“Əvvəllər varlı olan kiĢi indi kasıb olduğunu Əhli-beytin
on birinci Ġmamına (Ġmam Həsən Əsgəriyə) Ģikayət etdikdə,

508

Namaz fəsli
Səhihi-Müslüm, 705
510
Namaz fəsli
511
Məlumat http://ceferiler.com saytından ixtisarla götürülüb.
512
Hürr Amili, VəsailüĢ-Ģiə, c. II, səh. 161
509
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Ġmam (ə) belə buyurdu: “Ġki namazı bir-birinin ardınca qıl,
istəyinə yetərsən”.513
BaĢqa bir hədisdə Ġmam Sadiq (ə) buyurub: “Həqiqətən,
Peyğəmbər (s) heç bir səbəb olmadan zöhr və əsr namazlarını
ardıcıl Ģəkildə qıldı. Ömər bin Xəttab Ona dedi: “Ya Rəsulallah,
namazda bir Ģeymi baĢ verdi?” Peyğəmbər buyurdu: “Yox, heç
nə baĢ vermədi, lakin istədim ki, ümmətim üçün asanlıq yaransın”.514
 اًح:ٍ حُٔلّ) هخٚ٤ِ ػزيَّللا (ػ٢ ػٖ أر،لخر٘خٛ أٞ ػٖ رؼ،ى رٖ كَهيٝىح
 أٍرغ٢ُِٜٔ ح٢ِٜ٣  ٓويحٍ ٓخ٢٠ٔ٣ ٠َ كظٜهض حُظٝ َُحُض حُْ٘ٔ كوي ىه
 ٖٓ حُْ٘ٔ ٓويحٍ أٍرغ٠زو٣ ٠َ كظٜحُؼٝ َٜ ًُي كوي ىهَ حُظ٠٠ٓ  كخًح،ًٍؼخص
ذ٤ طـ٠َ كظٜهض حُؼٝ ٢روٝ َٜهض حُظٝ  ٓويحٍ ًُي كوي هَؽ٢ كبًح رو،ًٍؼخص
.ُْٔ٘ح
Ġmam Sadiq (ə) buyurur: “GünəĢ əyildikdə zöhr namazının vaxtı daxil olur və bu, dörd rükət namaz miqdarı qılmaq
vaxta qədər belə davam edir. Bu qədər vaxt keçdikdən sonra isə
artıq zöhrlə əsrin (müĢtərək) vaxtları daxil olur. Bu gün batmağa
dörd rükət namaz qılmaq miqdarı qədər qalana kimi belə davam
edir. Günün batmağına dörd rükət namaz qılmaq qədər vaxt
qaldısa, artıq zöhrün vaxtı bitir, gün batanadək əsrin vaxtı
qalır”.515
٠هض حُٔـَد كظٝ َ اًح ؿخرض حُْ٘ٔ كوي ىه:)ّ حُٔلٚ٤ِ (ػٚ٘رخَلٓ٘خى ػٝ
حُؼ٘خءٝ هض حُٔـَدٝ َ ًُي كوي ىه٠٠ٓ  كخًح، ػلع ًٍؼخص٢ِٜ٣  ٓويحٍ ٓخ٢٠ٔ٣
 ٓويحٍ ًُي٠ أٍرغ ًٍؼخص كخًح رو٢ِٜ٣ َ ٓويحٍ ٓخ٤ُِخف حٜ ٖٓ اٗظ٠زو٣ ٠هَس كظ٥ح
. َ٤ُِخف حٜ اٗظ٠ُهَس ا٥هض حُؼ٘خء حٝ ٢روٝ هض حُٔـَدٝ هَؽ
Ġmam Sadiq (ə) buyurur: “GünəĢ batdığı zaman məğrib
namazının vaxtı daxil olur. Bu, üç rükətli namaz qılmaq qədər
davam edir. Bu qədər vaxt ötdükdən sonra məğriblə iĢanın
(müĢtərək) vaxtları daxil olur və bu gecənin sonuna dörd rükətli
namaz qılmaq miqdarı qədər qalana kimi davam edir. Bu zaman
məğribin vaxtı bitir, iĢanın vaxtı qalır”.516

513
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َٜهظخٕ حُظُٞ اًح ُحُض حُْ٘ٔ ىهَ ح:ٍ حُٔلّ) هخٚ٤ٍُِحٍس ػٖ حُزخهَ (ػ
.هَس٥حُؼ٘خء حٝ هظخٕ حُٔـَدُٞ كخًح ؿخرض حُْ٘ٔ ىهَ ح،َٜحُؼٝ
Zürarə Ġmam Baqirdən (ə) belə nəql edir: “GünəĢ əyildiyi
zaman zöhr və əsrin, batdığı zaman isə məğrib və iĢanın vaxtları
daxil olur”.517
هضٝ ٖ ػٚ ٓؤُظ:ٍ حُٔلّ) هخٚ٤ِخىم (ػُٜي رٖ ٍُحٍس ػٖ ح٤ش ػز٣حٍٝ
َ هزٌٙٛ ٕؼخ اَل أ٤َٔ ؿٜحُؼٝ َٜ اًح ُحُض حُْ٘ٔ ىهَ حُظ:ٍَ؟ كوخٜ حُؼٝ َٜحُظ
.ُْٔ٘ذ ح٤ طـ٠ؼخ كظ٤ٔٔخ ؿٜ٘ٓ هضٝ ٢ ػْ أٗض ك،ٌٙٛ
Übeyd bin Zürarə rəvayət edir ki, Ġmam Sadiqdən (ə) zöhr
və əsr namazlarının vaxtı haqqında soruĢdum. Ġmam (ə) buyurdu: günəĢ əyildiyi zaman zöhrlə əsrin vaxtı daxil olur, bu Ģərtlə
ki, zöhr əsrdən əvvəl qılınmalıdır. Bundan sonra isə sən gün
batanadək vaxt içində azadsan”.518
. ٖ٤لطُٜهض حٝ َ كوي ىه،ُْٔ٘ اًح ُحُض ح:(ّ حُٔلٚ٤ِخىم (ػُٜهخٍ ح
Ġmam Sadiq (ə) buyurur: “GünəĢ əyildikdə iki namazın
(zöhr və əsrin) vaxtı daxil olur”.519
 ػٖ ػزيَّللا،ٌْ رٖ حُل٢ِ ػٖ ػ، ؿؼلَ أكٔي رٖ ٓل ّٔي٢ ػٖ أر،ػٖ ٓؼيٝ
 َّللا٠ِٛ( ٍ َّللاٍٞٓ ٠ِّٛ :ٍ حُٔلّ ( هخٚ٤ِ ؿؼلَ (ػ٢ ػٖ أر، ػٖ ٍُحٍس،َ٤ٌرٖ ر
.َ ػِّش٤ ؿٔخػش ٖٓ ؿ٢ٖ ُحُض حُْ٘ٔ ك٤َ كٜحُؼٝ َٜ) رخُ٘خّ حُظُٚآٝ ٚ٤ِػ
Ġmam Baqir (ə) buyurur: “Allahın Rəsulu (s) heç bir üzür
olmadan günəĢ əyildikdən sonra camaatla birlikdə zöhrlə əsr namazlarını qılardı”.520
ٚ٤ِ ػزيَّللا (ػ٢ هِض ْلر:ٍَٔس هخ٤ٓ ٖش ر٣ٝ ػٖ ٓؼخ،َ٘ ر٢ػٖ أكٔي رٖ أر
:ٍَ؟ هخٜحُؼٝ َٜ حُظ٢ِّٜ٣ ٕ َُِؿَ أ،ٍخٍُٜ٘ حٞ١ ٢ اًح ُحُض حُْ٘ٔ ك:) ّحُٔل
.ّٞ٣ َّ ً ٢لؼَ ًُي ك٣ ٕأكذ أ
ٓخٝ ،ْٗؼ
ّ
Müaviyə bin Meysərə rəvayət edir: “Ġmam Sadiqə (ə) dedim: günəĢ əyildikdə insan günorta boyu zöhr və əsr namazlarını
qıla bilərmi? Dedi: bəli, mən hər gün belə edən Ģəxsi necə də
sevirəm”.521
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Beləliklə, alimlərimiz iki namazın ardıcıl Ģəkildə qılınmasının düzgünlüyünü qeyd etmiĢ və bütün hallar üçün (səfərdə,
evdə, hərbdə və s.) bu iĢin caiz olduğunu bildirmiĢlər.
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15. Ayaqlara məsh etmək olarmı?
Dəstəmaz Allah tərəfindən əmr olunduğundan onun icra
edilməsi bəzi hallarda vacib, bəzən isə müstəhəb olur. Bütün
namazlarda, o cümlədən Kəbəni təvaf edərkən də dəstəmaz almaq vacibdir. Amma gündəlik iĢlərdə, məsələn, yemək yeyən
zaman və s. dəstəmazlı olmaq bəyənilmiĢ əməllərdəndir. Hətta
bu mövzuda çoxlu sayda hədisi-Ģəriflər vardır. Onlardan bəzilərini burada qeyd etməyimiz dəstəmazın əhəmiyyətinin necə də
böyük olduğundan xəbər verir.
Ġmam Əli (ə) dəstəmazın xeyir-bərəkətinə iĢarə edərək
belə buyurmuĢdur:
٢ ٓلٔي رٖ أرٚٔ ػٖ ػ،ٚ٘ َّللا ػ٢ٍٟ ٚ٣ِٞ٤ ٓخؿ٢ِكيػ٘خ ٓلٔي رٖ ػ
ٖ ػ، حُلٖٔ رٖ ٍحٗيٙ ػٖ ؿي،٠٤ل٣ ٖ ػٖ حُوخْٓ ر،٠ٔ٤حُوخْٓ ػٖ ٓلٔي رٖ ػ
ٚ٤ِٖ ػ٤َ٘ٓ حُٔئ٤ٓ هخٍ أ:ٍْ حُٔلّ هخٜ٤ِ ػٚ ػٖ آرخث، ػزي َّللا٢ ػٖ أر،َ٤ٜ ر٢أر
.ٚٓؼخ١ ٍٞ٠ؤ ػ٘ي كٟٞظ٤ِ كٚظ٤َ ر٤ٌؼَ ه٣ ٕ أَٙٓ ٖٓ: ّحُٔل
“Hər kəs evinin xeyir-bərəkətinin çox olmasını istəyirsə,
hər yemək vaxtı dəstəmaz alsın”.522
ٖٓ ٙخ٣ء هَؿض هطخُٟٞٞؤ كؤكٖٔ حٟٞ ٖٓ ط:ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍهخٝ
.ٍٙ طوَؽ ٖٓ طلض أظلخ٠ كظٙؿٔي
Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur: “Hər kəs gözəl Ģəkildə dəstəmaz alsa, onun dırnaqları altında olan günahı belə xaric
olar”.523
َٚكغ ر٣ ٝ خ٣ حُوطخٚ َّللا رٞٔل٣  ٓخ٠ِ أَل أىٌُْ ػ:ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍهخ
 ًؼَس حُوطخٝ ٍٙ حٌُٔخ٠ِء ػُٟٞٞ آزخؽ ح:ٍ هخ،ٍ َّللاٍٞٓ خ٣ ٠ِ ر:حُٞحُيٍؿخص؟ هخ
.١ كٌٌُْ حَُرخ،١ كٌٌُْ حَُرخ،لسُٜلس رؼي حُٜ حٗظظخٍ حٝ ، حُٔٔخؿي٠ُا
Həmçinin, buyurmuĢdur: “Sizə Allahın günahları nə ilə
pozduğunu və dərəcələri nə ilə yüksəltdiyini xəbər verimmi?
Dedilər: “Bəli”. Həzrət (s) buyurdu:
Mükəmməl Ģəkildə dəstəmaz almaq, məscidə çox getmək
və namazdan sonra növbəti namazı gözləmək.”.524
.ءُٟٖٞٞ ٖٓ آػخٍ ح٤ِخٓش ؿَحً ٓلـ٤ّ حُوٞ٣ ٕٞيػ٣ ٢إ أٓظ
522

ġeyx Səduq, əl-Xisal, səh. 13
Səhihi-Müslüm, kitabül-vüzu fəsli
524
Həmin mənbə
523
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“Qiyamət günü ümmətim dəstəmazın təsirindən üzləri ağ
çağrılacaqlar”.525
ٜٚؿٝ ٝ ٚٔخ روِزٜ٤ِوزَ ػ٣ ٖ٤ ًٍؼظ٠ِٛ ْ ػ،ءُٟٞٞؤ كخكٖٔ حٟٖٞٓ ط
. حُـ٘شُٚ ؿزضٝ
“Hər kəs gözəl Ģəkildə dəstəmaz alsa, sonra iki rükət
namaz qılsa, ona Cənnət vacib olar”.
-ءُٟٞٞٔزؾ ح٤ كٝ أ- زِؾ٤ؤ كٟٞظ٣  ٓخٌْٓ٘ ٖٓ أكي:ٍِْٓ هخٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٠حُ٘ز
 حَل،ٍُٚٞٓٝ ٙي إٔ ٓلٔيح ػزيٜٗأٝ ،ُٚ ي٣َٗ َلٙكيٝ  حَل َّللاُٚي إٔ َلحٜٗ أ:ٍػْ هخ
.خ ٗخءٜ٣يهَ ٖٓ أ٣ ش٤ٗحد حُـ٘ش حُؼٔخٞ أرُٚ كظلض
“Sizlərdən hər hansı biriniz dəstəmaz alıb “Allahadan baĢqa bir ilahın olmadığına və Məhəmmədin Onun qulu və bəndəsi
olduğuna” Ģahidlik etsə, Cənnətin səkkiz qapısı onun üzünə açılacaq və o, hansı qapıdan istəsə, ondan daxil olar”.526
Göründüyü kimi, dəstəmaz bütün müsəlmanlar içində
savab bir əməldir və Cənnətə girməyin əsas səbəblərindəndir.
Lakin buna baxmayaraq məzhəblər arasında dəstəmazın necə
alınması haqqında bəzi ixtilaflı fikirlər vardır. Burada əsas məsələ dəstəmaz zamanı ayaqların yuyulması, yoxsa məsh edilməsi
məsələsidir. Xatırladaq ki, bu mövzuda hər bir məzhəbin
özünəməxsus dəlilləri vardır və hər bir müsəlman da tabe olduğu
məzhəbin qanunlarına əməl etməli, bu haqda heç bir Ģəkk-Ģübhəyə düĢməməlidir. Çünki istər Qurani-kərimin dəstəmazla əlaqəli ayəsində, istərsə də nəql olunmuĢ rəvayətlərdə məzhəblərin
irəli sürdükləri görüĢlər demək olar ki, öz əksini tapmıĢdır.
Aidiyyatı ayənin hər iki məzhəb alimləri tərəfindən qrammatik
baxımından fərqli Ģəkildə təhlil olunması ərəb qrammatika elminin qaydaları çərçivəsindədir.
Alimlərimiz yekdil fikirlə Əhli-beyt (ə) hədislərinə istinad
edərək ayaqqabının (həmçinin, xufun və corabın) üstünə məsh
çəkilməsini mütləq Ģəkildə caiz bilmirlər. Bu haqda onlar aĢağıdakı hədisləri dəlil olaraq göstərirlər:
Mərhum ġeyx Səduqun Əmirəl-möminin Əlidən (əl) nəql
etdiyi bir hədisdə deyilir:
525
526

Səhihi-Buxari, kitabül-vüzu fəsli
Səhihi-Müslüm
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َ ْوظَ ِي رَِ٘خ٤ِْ َ َؼظَِ٘خ ك٤ٗ
َ ْٔ َٗ َ َل...ض
ٍ ٤ْ َ َُ رْٛ ََٗ ْلُٖ ح
ِ ِْٖٓ َٕ ِٖ كَ َْٖٔ َکخ٤ْ َّٔ ُق َػَِی ح ُْ ُول
َّٔ٘ظَِ٘خ
ْ َ٤ُْ َٝ
ُ ِٔظََّٖ ر
“Biz elə bir xanədanıq ki, ayaqqabının üzərinə məsh çəkmirik. Hər kəs bizə tabedirsə, bizə iqtida və bizim sünnəmizi
qəbul etsin”.527
ġeyx Səduq belə nəql edir: “NəcaĢi Peyğəmbər (s) üçün
hədiyyə olaraq bir baĢmaq gətirmiĢdi, onun üzərində yarıq da
var idi. Peyğəmbəri-Əkrəm (s) həmin ayaqqabını geyindiyi
zaman öz ayağının üstünə məsh çəkirdi. Ona baxanların bəziləri
güman edirdilər ki, o həzrət ayaqqabının üstünə məsh çəkir”.528
MəĢhur hədisĢünas Beyhəqi (994-1066) “əs-Sünənulkubra” kitabında “babul-xəffilləzi məsəhə ələyhi Rəsulullah”
ünvanlı bir bölmə açmıĢdır. Bu bölmənin hədislərindən məlum
olur ki, mühacir və ənsarın ayaqqabılarının çoxusunun üstü açıq
(yarıq) idi. 529 Deməli, onların da öz ayaqqabılarının üstündə
olan yarıqdan ayaqlarına məsh çəkmələrinə ehtimal verilir.
Peyğəmbərin (s) xanımı AiĢə belə deyir: “Mənim ayaqlarımın qırılması ayaqqabının üstündən məsh çəkməkdən daha
yaxĢıdır!”530
Təəssüflər olsun ki, bəzi radikal Ģəxslər ayaqları üzərinə
məsh edən müsəlmanların Qiyamət günü topuqlarının Cəhənnəm odunda yanacağını təbliğ edir və bu azmıĢ kimi bəzi dəstəmazxanalarda guya Peyğəmbərimizdən (s) gələn və bunu “təsdiq” edən hədisi də böyük hərflərlə giriĢ qapısından asırlar. Amma mənbələrə müraciət edilən zaman dəstəmaz alarkən ayaqlar
üzərinə məsh etməyin heç bir qəbahəti olmadığı ortaya çıxır.
Bunu biz aĢağıda qeyd edəcəyimiz mötəbər mənbələrdə də görməkdəyik. Belə ki, görkəmli təfsir alimi Fəxrəddin Razi
“Maidə” surəsinin 6-cı ayəsinin (ٌْٛٞؿٝ ِٞٔ )كخؿtəfsirində belə
yazırdı:

527

ġeyx Səduq, Mən la yəhzuruhül-fəqih, c. I, səh. 415
Həmin mənbə, c. I, səh. 48
529
Beyhəqi, əs-Sünənul-kubra, c. I, səh. 283
530
Sərəxsi, Məbsut, c. I, səh. 98, bax: http://az-az.facebook.com saytıa
(11.02.2013)
528
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“Dəstəmazda ayağı yumaq, yoxsa məsh etmək haqqında
dörd nəzər söylənilib:
-Ayağı yumaq lazımdır;
-Məsh etmək lazımdır;
-Ya məsh etmək və yaxud yumaq lazımdır;
-Həm məsh etmək və həm də yumaq lazımdır”.
Təbəri öz təfsir kitabında bu barədə on hədis nəql edir ki,
o hədislərin birində Ġbn Abbas deyir:
.ٕ ٓٔلظخٝ ٕ ؿِٔظخُٟٞٞح
“Dəstəmaz iki yumaq (üz və əllər) və iki məshdən (baĢ və
ayaqlar) ibarətdir”. 531 Həmçinin, Ənəs, Ġkrimə, ġəbi, Amir və
Qətadənin dediklərinə əsasən “dəstəmazda ayaqları yumaq yox,
məsh cəkmək lazımdır”.532
Abdullah bin Abbas nəql edir: “Allah dəstəmazda iki
yumağı (üzü və əlləri) və iki məshi (baĢı və ayaqları) vacib etdi.
Görmürsən ki, təyəmmümü qeyd edərkən iki yuma yerinə iki
məshi zikr etmiĢ, o biri iki məshi (baĢı və ayaqları) tərk etmiĢdir”.533
Yenə Ġbn Abbas rəvayət edir: “Dəstəmaz iki yuma və iki
məsh ilədir”.534
Ənsardan Müəvviz bin Əfranın qızı Peyğəmbərin (s)
dəstəmaz zamanı ayaqlarını yuduğunu zənn etmiĢ, iĢin əslini
öyrənmək üçün Ġbn Abbasa müraciət etdikdə, Ġbn Abbas ona
“Mən Allahın kitabında yalnız məshi gördüm”, - deyə cavab
vermiĢdir”.535
Görkəmli hədis alimi Məhəmməd bin Əli ġövkani (17591834) Ġmam Əlinin (ə) və Ġbn Abbasın dəstəmaz zamanı ayaqlarına məsh etdiyini Nəvəvidən nəql etmiĢdir.536 Bundan əlavə bu
qəbildən olan rəvayətlər Qürtubinin (öl. 1214) “Rəhmətül-ümmə
531

Əbu Cəfər ət-Təbəri, Təfsiri-Təbəri, c. X, Qahirə, təhqiq: Mahmud
Məhəmməd ġakir, məktəbətu-Ġbn Teymiyyə, səh. 58
532
Həmin mənbə
533
Əllamə əl-Hindi, Kənzül-ümmal, c. V, hədis № 2213
534
Həmin mənbə, hədis № 2211
535
Sünəni-Ġbn Macə, “ayaqların yuyulması” fəsli
536
ġövkani, Neylül-övtar, c. I, Beytül-əfkar, səh. 146
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fi ixtilafil-əimmə”, Süyutinin (1445-1505) “Dürrül-mənsur”, Ġbn
Kəsirin (1301-1373) “Təfsir”, Əbdülvəhhab bin Əhməd ġəraninin (1492-1565) “Mizan” əsərlərində də öz əksini tapmıĢdır.
Abbad bin Təmim Peyğəmbərin (s) dəstəmaz zamanı
ayaqlarına məsh çəkməsini atasından nəql etmiĢdir. Bu hədisi
Məhəmməd bin Əli əĢ-ġövkani (1759-1834) “Neylül-övtar”,
Təbarani (873-970) “əl-Möcəmül-kəbir”, Ġbn Həcər (1372-1449)
“əl-Ġsabə fi təmyizis-səhabə”, Əllamə Əli əl-Müttəqi əl-Hindi
(1483-1567) isə “Kənzül-ümmal” əsərlərində qeyd etmiĢlər.
Həccac bin Yusifin (695-715) Əhvazda xütbə oxuduğunu
və xütbə zamanı “Adəm oğluna ayaqlarının çirkindən daha
yaxın bir Ģey yoxdur, ayaqlarınızı yuyun” dediyini eĢidən Ənəs
bin Malik (612-709) demiĢdir: “Allah doğru söylədi, Həccac isə
yalan. Allah baĢlarınızın bir hissəsini, ayaqlarınızı isə məsh
etməyinizi istəmiĢdi”.537
Bədr səhabələrindən olan Abdullah bin Zeyd əl-Mazini
Peyğəmbərin (s) ayaqlarına məsh etdiyini rəvayət etmiĢdir.
Övs bin Əbu Övsis əs-Səqəfi də Peyğəmbərin (s) dəstəmaz
zamanı ayaqlarına məsh etdiyini nəql etmiĢdir.538
Görkəmli alim Əllamə Süyuti Ürvə bin Zübeyrdən nəql
edir: “Cəbrayıl (ə) Peyğəmbərə (s) enib onun üçün dəstəmaz
aldı, dəstəmazda dirsəklərlə bərabər qollarını yudu, baĢını və
ayaqlarını isə topuqlarına qədər məsh etdi”.539
Əhməd bin Hənbəl (780-855) “Müsnəd” əsərində Ġmam
Əlinin (ə) dəstəmaz alarkən ayaqlarına məsh etdiyini qeyd
etməkdədir.540
Dəstəmaz alarkən ayaqlara məsh etməyin lazım olduğunu
təsdiq edəcək yüzlərlə hədislər vardır. Onların hamısını burada
537

Təfsiri-Təbəri, Təfsiri-Ġbn Kəsir, Süyutinin Dürrül-mənsur və TəfsiriQürtubi əsərlərinə bax.
538
Hədisi Əhməd bin Hənbəl “Müsnəd”də, Əbu Davud “Sünən”də, Ġbn Əsir
“Üsdul-qabə”də və “əl-Ġstiab”da, Əllamə Hindi “Kənzül-ümmal”da və digər
müəlliflər öz əsərlərində nəql etmiĢlər.
539
Cəlaləddin Süyuti, Xəsaisül-kubra, c. I, Heydərabad çapı, 1319 h/q, səh.
94; Hələbi, əs-Sirətül-Hələbiyyə, Misir, 1330 h/q, səh. 290
540
Əhməd bin Hənbəl, Müsnəd, c. I, Qahirə, Müəssisəti-Qürtuba.
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qeyd etməyin lazımsız olduğunu düĢünərək, bir hissəsini qeyd
etdik. Bunları qeyd etməkdə əsas məqsədimiz yuxarıda da qeyd
etdiyimiz kimi, bəzi radikal cərəyanların “dəstəmaz zamanı
ayaqlarını yumayanların topuğu Cəhənnəmdədir” sözünün əsassız olduğunu qeyd etməklə yanaĢı, həm də dəstəmaz alarkən
ayaqlara məsh etməyin caiz olduğunu bildirməkdir.
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16.Torpaq üzərinə səcdə etmək olarmı?
Səcdə insanın Allaha olan ən yaxın məqamıdır. Peyğəmbər (s) səcdə haqqında buyurmuĢdur: “Qiyamət günü Allahın
səni, mənimlə birlikdə diriltməsini istəyirsənsə, tək və hər Ģeyə
gücü yetən Allaha uzun-uzadı səcdələr et”.541
Bütün müsəlmanlar Peyğəmbərin (s) hədislərinə istinadən
insanın yalnız və yalnız Allaha səcdə etməsini vacib bilirlər.
Çünki Allahdan baĢqasına səcdə etmək küfr və batildir. Buna
Qurani-kərimin ayəsi də dəlildir. Belə ki, Allah buyurur: “Yerlərdə və göylərdə olanlar yalnız Allaha səcdə edirlər”.542 Bu
ayədən də baĢa düĢülür ki, yer və göydə olan hər bir varlıq Allaha səcdə edir və ona təzim göstərirlər. Çünki səcdə bəndənin
zəlilliyini təcəssüm edən ən bariz bir əməldir. Bu əməl Allah
taalanın müqabilində insanın ən Ģərafətli üzvünü heç bir ləyaqəti
olmayan məkana qoyması ilə vucuda gəlir. Bu səbəbdən Ġslam
dinində torpağa səcdə etmək Ģəri hökmünü tapıbdır. Alimlər torpaq sayılan hər bir Ģeyə (daĢ, mərmər, çınqıl və qum kimi
Ģeylər) və o cümlədən torpaqdan bitən bitkilərə (yeməli və geyməli olmamaq Ģərti ilə) səcdəni caiz bilirlər. Buna ən bariz dəlil
Peyğəmbərdən (s) nəql olunan ًٍحٜٞ١ٝ ً ٓٔـيحٍٝ حَل٢ُ “ ؿؼِضTorpaq mənim üçün səcdəgah və pakedici qərar verilib”543 hədisdir.
Hədis mənbələrində onlarla rəvayət vardır ki, Peyğəmbər
(s) səhabələrin torpağa səcdə etmələrinə təkid edərdi. Onları
əmmamələrinin ucuna səcdə etməkdən çəkindirərdi.544
ٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠َِّٛ( ٢ كؤُحف حُ٘زٚ ٍِ ػٔخٓظْٞ ًَ ٠ِٔـي ػ٣ لخرشًُٜخٕ أكي ح
.ٚظٜ ػٖ ؿزٚ ػٔخٓظٙي٤) رُٚآ
Səhabələrdən biri əmmaməsinin üzərinə səcdə edirdi. Bunu görən Peyğəmbər (s) əli ilə onun əmmaməsini kənara çəkdi”.

541

ġeyx Abbas əl-Qumi, Səfinətül-bihar, Tehran, Darül-üsvə, II nəĢri, 1416,
“sücud” maddəsi
542
Rəd-15
543
Səhihi-Buxari, c. I, səh. 149, hədis № 2; Səhihi-Müslüm, c. II, səh. 60;
Küleyni, Üsuli-kafi, c. II, səh. 17, hədis № 1
544
Sünəni-Beyhəqi, c. II, səh. 105
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Həmçinin, Peyğəmbər (s) səhabələrə çınqılları onlara səcdə üçün soyutmağa və ya bir az da asanlaĢdırıb həsirin üstünə
səcdə etməyə icazə vermiĢdir.545
Alimlərimizə görə, bütün bu deyilənlərdən əlavə aĢağıdakı
hədislər səcdənin torpağa və yerdən bitib geyilib-yeyilməyən
Ģeylər üzərinədə olmasını göstərir. Belə ki, Əbu Hüreyrə rəvayət
edir: “Peyğəmbəri (s) yağıĢlı bir gündə gördüm. O, torpağa səcdə edir və palçığın izi onun alnında və burnunda görünürdü”.546
Ummulmöminin AiĢə rəvayət edir:
ٝ )ُٚ آٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠َِّٛ( ٍ َّللاٍٞٓ لسٛ ٖ طظليع ػ٢ٛ ٝ ٍ ػخث٘شٞطو
.ء٢٘ رٍٝ حْل٠ِ ػ٢ظو٣ ٚظ٣ ٓخ ٍأٝ :ٙىٞٓـ
“Mən heç vaxt görmədim ki, Peyğəmbər (s) səcdə vaxtı
alnını bir Ģeylə bükmüĢ və ya bürümüĢ olsun”.547
Görkəmli hədis Ģərhçisi Ġbn Həcər əl-Əsqəlani (13721449) bu hədisin Ģərhində yazırdı: “Bu hədis göstərir ki, səcdədə
ilk Ģərt alnın torpağa dəyməsidir”.548
Həmçinin, ummulmöminin Meymunə rəvayət edir:
 َّللا٠َِّٛ( ٍ َّللاٍٞٓ ٕ ًخ:)ُٚ آٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠َِّٛ( ٢ؽ حُ٘زُٝ ٗشٞٔ٤ٓ ٖػ
. حُؤَس٠ِ ػ٢ِٜ٣ )ُٚ آٝ ٚ٤ِػ
“Peyğəmbər (s) bir parça həsir üzərində namaz qılır və elə
ora da səcdə edirdi”.549
Səhabə də bu göstəriĢə əməl edir və səcdə üçün həmiĢə
özləri ilə bir miqdar torpaq və ya çınqıl götürürdülər. Onlar həmiĢə Peyğəmbərin (s) mübarək alnında torpaq izini gördüklərinə
görə ona iqtida edirdilər. Belə ki, yuxarıda da qeyd etdiyimiz
kimi, Peyğəmbərin (s) ən yaxın səhabələrindən olan Cabir bin
Abdullah Ənsari qızmar havada yandırıcı daĢı, çınqılı və ya qumu əlində soyudaraq namaz vaxtı onun üstünə səcdə etməsi
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Əllamə Müttəqi əl-Hindi, Kənzül- ümmal, c. IV, səh. 104
əl-Heysəmi, Məcməüz-zəvaid, c. II, səh. 126
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Ġbn Əbi ġeybə, əl-Müsənnəf, c. I, səh. 397; Müsnədi-Əhməd, c. VI,
Beyrut çapı, səh. 58
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Fəthül-bari, c. I, səh. 404
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Müsnədi-Əhməd, c. VI, səh. 331; Sünəni-Ġbn Macə, c. I, Beyrut çapı, səh.
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rəvayət olunmuĢdur. 550 Belə olan halda Cabir bin Abdullahı
bütpərəst saymaq olarmı!? O, məĢhur bir hədisində deyir:
َٜ) حُظٙ( ٍ َّللاٍٞٓ  ٓغ٢ِٛ ً٘ض ح: ٍ هخ١ٍخٜٗػٖ ؿخرَ رٖ ػزي َّللا حَل
.َخ ٖٓ ٗيّس حُلٜ٤ِ حٓـي ػ٠ ُظزَى كظ٢ّ ًل٢ ك٠ٜش ٖٓ ك٠كآهٌ هز
“Mən günorta namazını Peyğəmbərlə birlikdə qılırdım. Bir
az kiçik daĢ qırıntılarını götürüb o əlimdən bu əlimə verirdim ki,
soyusun və ona səcdə edim. Bunu havanın çox isti olmasına görə edirdim”.551
. حُؤَس ّٓ٘ش٠ِػٝ ش٠٣َ كٍٝ حْل٠ِى ػٞ حُٔـ:)خىم (عُٜهخٍ ح
Ġmam Sadiq (ə) buyurur:”Torpağa səcdə vacib, xümrənin
(həsirin) üzərinə isə sünnədir”.
Peyğəmbərin (s) digər bir səhabəsi olan Ənəs bin Malik
isə deyir:
ِْٓٝ ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ  ٓغ٢ِٜٗ  " ً٘خ:ٍػٖ أْٗ رٖ ٓخُي هخ
" . ٚ٤ِٓـي ػٝ ٚؼٟٝ  كبًح رَىٙي٣ ٢زخء كٜؤهٌ أكيٗخ حُل٤ ٗيس حُلَ ك٢ك
“Biz qızmar bir havada Peyğəmbərin hüzurunda idik. Xırda daĢ parçalarını əlimizə alıb, soyudur, sonra onu yerə qoyub
üzərinə səcdə edirdik”.552
Peyğəmbərin (s) səhabələrindən olan Vail rəvayət edir:
ٍٝ حْل٠ِ ػٚغ أٗل٠٣ )ُٚ آٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠َِّٛ( ٍ َّللاٍٞٓ ض٣ ٍأ:َحثٝ ٍٞو٣ٝ
.ٚظٜ ٓغ ؿز،اًح ٓـي
“Peyğəmbəri (s) səcdə edən zaman burnunu alnı ilə birlikdə torpağa səcdə edən gördüm”.553
Səhabə Abdullah bin Məsud haqqında bu hədis deyilir:
“O, torpaq tapmayınca namaz qılmır, yaxud səcdə etmirdi”.554
Bir dəfə Peyğəmbər (s) görür ki, bir nəfər (qumun istiliyi
alnını yandırmasın deyə, əmmaməsini alnının üstünə çəkərək)
əmmaməsinin üzərinə səcdə edir. Peyğəmbər (s) əli ilə həmin
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Sünəni-Beyhəqi, c. I, səh. 239; Müsnədi-Əhməd, c. III, səh. 327
Müsnədi-Əhməd, c. II, səh. 327; Sünəni-Nəsai, c. II, səh. 204; Sünəni-Əbi
Davud, c. I, səh. 110; Sünəni-Beyhəqi, c. I, səh. 439
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Sünəni-Beyhəqi, c. II, səh. 106
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Müsnədi-Əhməd, c. III, Beyrut çapı, səh. 179
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Müsənnəfi-Ġbn Əbi ġeybə, c. I, səh. 397
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Ģəxsə əmmaməsini qaldırmağı iĢarə edir və əmr edir ki, alnını
yer üzərinə qoysun”.555
Bir nəfər Ġmam Sadiqdən (ə) soruĢur ki, “Alın yerə dəymədən alnın üstünə çəkilmiĢ əmmamə üzərinə səcdə etmək
olarmı?” Ġmam (ə) cavabında belə buyurur: “Alın yerə dəyməzsə etdiyin səcdə kifayət deyil”.556
Bu hədislər onu göstərir ki, möhür üzərinə səcdə edənlərə
irad tutaraq bunu Ģirk adlandırmaq doğru deyildir. Çünki möhür
üstünə səcdə ilə möhür üçün səcdə əsaslı surətdə fərqlidirlər. Ən
məĢhur hədis əsərlərindən olan Hürr Amilinin (öl.1695) “VəsailüĢ-Ģiə” əsərində “Allahdan qeyrisinə səcdə caiz deyil” adlı
böyük bir fəsil vardır ki, həmin fəsildə müəllif ona yaxın hədis
rəvayət edərək səcdənin yalnız Allah üçün olduğunu sübut
etmiĢdir. Bundan əlavə bütün dövrlərdə alimlərimiz Allahdan
baĢqasına səcdə edən hər bir Ģəxsin küfr etdiyini bəyan etmiĢlər.
XX əsrin fiqh elminin dahi simalarından olan Seyid Yəzdi
“Ürvətül-vüsqa” adlı məĢhur əsərində yazırdı: “Allah taaladan
baĢqası üçün edilən səcdə haramdır..”. 557 Bu fikri eynilə digər
Ģəriət alimi Seyid Əbülqasım Xoyi (1899-1992) də “Minhacüssalehin” əsərində qeyd etmiĢdir.558
Torpağa səcdə etməyin fəlsəfəsi barəsində Ġmam Sadiqdən
(ə) belə rəvayət olunur:
٢ٕ ؿٌحء حإلٗٔخٕ كٌٞ٣ ء٢ٗ َّ ًٝ :ٍ حُٔلّ) هخٚ٤ِخىم (ػُٜػٖ حَلٓخّ ح
ى اَلّ ٓخ ًخٕ ٖٓ ٗزخصَٞل حُٔـٝ ٚ٤ِلس ػُُٜ حٞ كل طـٚٔ ِٓزٝ أٚ َٓ٘رٝ أٚٔٓطؼ
ٚ٤ِلس ػُُٜ حٞخٍ ؿَِلً كل طـٛ  كخًح،ًَلَِٝ ٓـ٤ٜ٣ ٕ هزَ أ،ََٔ ػ٤ ٖٓ ؿٍٝحْل
. ٍسَٟٝ ٍ كخ٢اَلّ ك
ُٞـ٣  ػ ّٔخ٢َٗ حُٔلّ) أهزٚ٤ِ ػزي َّللا (ػ٢ هخٍ ْلرّٚٗ٘خّ رٖ حُلٌْ أٛ ٖػ
 ٓخ٠ِ ػٝ أٍٝ حْل٠ُِ اَلّ ػٞـ٣ ى َلٞ حُٔـ:ٍ هخ،ُٞـ٣ ػ ّٔخ َلٝ ٚ٤ِى ػٞحُٔـ
ّٕ ْل:ٍ ًُي ؟ هخ٢ ؿؼِض كيحى ٓخ حُؼِّش ك:ُٚ ٍ كوخ،ْ ُزٝ اَلّ ٓخ أًَُ أ،ٍٝأٗزظض حْل
 ْلّٕ أر٘خء،ِْز٣ٝ ًَئ٣  ٓخ٠ِٕ ػٌٞ٣ ٕ أ٢٘زـ٣ ؿَ كلٝ ِّ ع َّلل ػٞ٠ى هٞحُٔـ
 كل،َّ ؿٝ ِّ  ػزخىس َّللا ػ٢ كٙىٞ ٓـ٢حُٔخؿي كٝ ،ِٕٞٔز٣ٝ ًِٕٞؤ٣ ي ٓخ٤خ ػز٤ٗحُي
.خٍَٛٝح رـَٝحؿظ
ٖ٣ٌُخ ح٤ٗى أر٘خء حُيٞ ٓؼز٠ِ ػٙىٞ ٓـ٢ كٚظٜغ ؿز٠٣ ٕ أ٢٘زـ٣
ّ
555

Biharül-ənvar, c. 85, səh. 157; Sünəni-Beyhəqi, c. II, səh. 105
Hürr Amili, VəsailüĢ-Ģiə, c. III, Namaz fəsli, səcdə bölümü
557
Seyyid Yəzdi, Ürvətül-vüsqa, c. I, səh. 504, məsələ 24
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“Səcdə mütəal Allah qarĢısında zillət, xüzu və bəndəlik
əlamətidir. Buna görə də yeməlilərin və geyilməlilərin üstünə
səcdə etmək layiq deyildir. Çünki dünya adamları yeməlilərin və
geyməlilərin quludurlar, halbuki səcdə edən Ģəxs öz səcdəsində
Allaha bəndəlik və ibadət halındadır, ona görə də öz alnını
dünyanı özlərinə məbud seçərək dünya ilə qürur hissi keçirən və
məğrur olanların məbudlarının üstünə qoyması rəva deyildir.
Torpağa səcdə etməyin fəziləti daha artıqdır. Çünki belə səcdə
Allah qarĢısında bəndəliyi, xüzu və itaəti daha yaxĢı və layiqli
Ģəkildə çatdırır”.559
Həmçinin, bu barədə belə rəvayət olunur: “Məkkə və Mədinə diyarında səcdə edərkən alnınızın və əllərinizin yanmasından Peyğəmbərə (s) Ģikayət etdik və Peyğəmbər (s) bizim
Ģikayətimizə etina etmədi”.560
Ġbni Abbas deyir ki, Peyğəmbər daĢın üzərinə səcdə
etdi.561
Əbu Səid Xudri belə rəvayət edir: “Öz gözlərimlə gördüm
ki, Peyğəmbərin alnı və burnu (torpağa səcdə etdiyinə görə) toztorpaqlı idi”.562
Cabir bin Abdüllah deyir: “Mən zöhr namazını Peyğəmbərlə birlikdə qıldım. Hava Ģiddətli Ģəkildə qızmar olduğuna görə bir daĢ parçasını əlimdə soyudurdum ki, onun üstünə səcdə
edəm”.
Ənəs bin Malik deyir: “Biz Peyğəmbərlə birlikdə çox
qızmar havada namaz qılırdıq. Hər birimiz bir daĢ parçasını
əlimizdə soyudur, sonra onu qoyub üstünə səcdə edirdik”.563
Xəlifə Ömər bin Xəttab deyir: “YağıĢlı bir gecənin səhəri
sübh namazını qılmaq üçün evdən çıxdıq. Yer palçıq olduğuna
görə hər birimiz bir qədər daĢ topladıq, onları məscidin həyətinə
559

Hürr Amili, VəsailüĢ-Ģiə, c. V, müəssisəti-Ali Beyt, səh. 343
Səhihi-Müslüm, c. III, səh. 312; Ġbn Macə, Sünən, c. II, səh. 360
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Müstədrəki-Hakim kitabında onu rəvayət etmiĢ və Zəhəbi də onu “səhih”
bilmiĢdir (Bax: c. III, səh. 473)
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Səhihi-Buxari, c. I, səh. 2, 163, 198, 253, 256, 258, 259; Sünəni-Əbu
Davud, c. I, səh. 143-144; Beyhəqi, Sünəni-kubra, c. II , səh. 106
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döĢədik və onun üstündə namaz qıldıq. Peyğəmbər bu hadisəni
görən zaman buyurdu: “Necə də yaxĢı iĢdir!” Bundan sonra səcdədə alın yerimizə daĢ qoymaqla namaz qılmağa baĢladıq.564
Əyaz bin Əbdüllah QüreyĢi belə nəql edir: “Peyğəmbər
baĢında əmmamə olan (və alnını tutan) halda səcdə edən bir kiĢini gördü. Ona iĢarə etdi ki, əmmaməni dala çək və yenə iĢarə
etdi ki, alnınla səcdə et”.565
Beyhəqi (994-1066) yazırdı: “Əgər parçaya və paltara səcdə etmək caiz olsaydı, rəvayətlərdə ona mütləq iĢarə edilməli
idi. Çünki onlara səcdə etmək isti daĢları götürüb səcdə etmək
üçün əldə soyutmaqdan çox rahat idi”.566
Bunlar səcdənin yerə və torpağa edilməsinin vacibliyini
göstərən çoxlu rəvayətlərdən qısa nümunələr idi.
Burada sual yaranır ki, nə üçün Ġmam Hüseynin (ə) türbətinə səcdəyə təkid edilir?
Cavabında deməliyik: Əvvəla, Ġmam Hüseynin (ə) qəbrinin torpağı sair türbətlər kimidir və onun sair torpaqlardan ayrılıb istisna edilməsinə səbəb Ġmamın (ə) fəzilətidir. Ġkincisi,
Ġmam Hüseynin (ə) türbətinə səcdə etmək vacib deyil, müstəhəbdir. Üçüncüsü, Əhli-beyt (ə) Ġmam Hüseynin (ə) türbətinə
səcdə etməyin savab olmasına təkid edirdilər. Dördüncüsü,
Ġmam Hüseynin (ə) pak türbəti bir çox əqidəvi mübarizə və tarixi məsələləri zehinlərdə canlandırır, buna görə də onun üstünə
səcdə etmək daha layiqdir. Bütün bu deyilənlərdən əlavə
Kərbəla torpağının digər torpağlara nisbətən daha fəzilətli olması məhz Peyğəmbərin (s) həmin torpağa verdiyi qiymətin nəticəsidir. Belə ki, görkəmli hədis alimi Hakim NiĢapuri Buxari və
Müslümün Ģərtləri əsasında yazdığı “əl-Müstədrək ələs-səhiheyn” adlı məĢhur əsərində (c. IV, səh. 398) Peyğəmbərin (s)
xanımı Ümmi-Sələmədən belə nəql edir:
ّ) ػٖ أ893/4 ٖ ؽ٤ل٤لُٜ ح٠ِ (حُٔٔظيٍى ػ٢ ك١ٍٞٔخر٤ُ٘ حُلخًْ حٍٟٝ
ٞٛٝ وع٤ّ كخٓظُِٞ٘ ِش٤ُ طـغ ًحصٟ) حٙ( ٍ َّللاٍٞٓ ّٕخ أٜ٘ َّللا ػ٢ٍٟ ِٓٔش
564

Sünəni-Əbu Davud, c. I, səh. 75; Beyhəqi, Sünəni-kubra, c. II, səh. 440
Beyhəqi, Sünəni-kubra, c. II, səh. 105
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ْ ػ٠ُٝ حَُٔس حْلٚض ر٣ٕ ٓخ ٍأٝ كخثَ ىٞٛٝ وع٤طـغ كَهي ػْ حٓظٟ ػْ ح،َكخث
ٍ َّللا؟ٍٞٓخ٣  حُظَرشٌٙٛ  كوِض ٓخ،خِٜوز٣  طَرش كَٔحءٙي٣ ٢كٝ وع٤طـغ كخٓظٟح
َ٣َ كوِض ُـز،ٖ٤ٔ حُؼَحم ُِلٍٝوظَ رؤ٣ ٌحٛ َّٕ (ع) أ٣َ ؿز٢َٗ أهز:ٍهخ
.خٜ طَرظٌٜٙخ كٜوظَ ر٣ ٢ حُظٍٝ طَرش حْل٢ٍٗأ
١ٍٖ (حُزوخ٤و٤ُ٘ ح١َٗ ٠ِق ػ٤لٛ غ٣ٌح كيٛ" :)ًْ(ػْ هخٍ حُلخ
."ٙوَؿخ٣ ُْٝ )ِْٔٓٝ
“Peyğəmbər (s) bir gecə yuxudan hövlnak halda oyandı.
Növbəti gecədə də belə hal baĢ verdikdə onun əlində qırmızı
torpaq vardı ki, onu öpürdü. Dedim: bu nədir ey Allahın Rəsulu!
Dedi: Cəbrayıl (ə) mənə Hüseynin (ə) Ġraqda öldürüləcəyini
xəbər verdi. Cəbrayıla (ə) oranın torpağını mənə göstərməsini
istədim, bu həmin torpaqdandır”.567
Xatırladq ki, Hakim bu hədisin səhih olduğunu qeyd etmiĢdir. Bundan baĢqa bu hədisi Əhməd bin Hənbəl (780-855)
“Müsnəd”, 568 Hafiz əl-Heysəmi (1335-1405) “Məcməüz-zəvaid”, 569 Təbərani (873-970) “Möcəmül-kəbir”, Süyuti (14451505) “Xəsaisül-kübra” 570 və digər hədis və təfsir alimləri öz
məĢhur əsərlərində qeyd etmiĢlər.
Bunlarla yanaĢı, bütün Əhli-beyt (ə) Ġmam Hüseynin (ə)
torpağı üzərinə səcdə etmiĢlər. Onun üzərinə ilk səcdə edən
Ġmam Zeynülabidin (ə) olmuĢdur. 571 Hürr Amili (öl. 1695)
“VəsailüĢ-Ģiə” əsərində Ġmam Sadiqin (ə) Ġmam Hüseynin (ə)
torpağı üzərinə səcdə etməsi haqqında hədislər nəql etmiĢdir.572
Kərbəla torpağının Ģəfalı olması da hədislərdə öz əksini
tapmıĢ həqiqətlərdəndir.
َُ ًْ َٖ كَوَخ ٍَ أ٤
َ ٓؤَ ُْضُ أَرَخ ح ُْ َل
َ :ٍَ ٓ ْؼ ٍي هَخ
َ ِٖ ٓ ْؼ ِي ْر
َ َْٖػ
ِ َِّٖ حُط
ِ  حُٔلّ ػٚ٤ِٔ ِٖ ػ
َِّٕ حُٔلّ كَبٚ٤ِ ِٖ ػ٤ْ ٔ
َ َٖ هَ ْز َِ ح ُْ ُل٤١ِ  َِ اِ ََّل٣ِِ ْ٘  َُ ْل ِْ ح ُْ ِوَٝ َِّّ  حُيَٝ ظَ ِش٤ْ َٔ ُْ  ِٖ َك ََح ٌّ ِٓ ْؼ َُ ح٤ِّحُط
.ف
ٍ ْٞ  أَ ْٓ٘خ ً ِْٖٓ ًُ َِّ َهَٝ ٗلَخ ًء ِْٖٓ ًُ َِّ َىح ٍء
ِ ِٚ ٤ِك
Səd bin Səddən rəvayət olunur ki, dedi: Ġmam Musa
Kazimdən (ə) torpağın yeyilməsinin haramlığı barədə soruĢdum.
567
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570
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571
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Buyurdu: “Torpaq yemək haramdır. Çünki onun haramlığı meytə (özü ölmüĢ və ya Ģəri qanunla kəsilməyən heyvan), qan və
donuz əti kimi haramdır. Ġmam Hüseynin (ə) qəbrinin torpağı isə
istisnadır. Çünki onda hər bir dərd üçün Ģəfa və hər bir qorxu
üçün aman vardır”.573
 َػ ْز ِي٢ِ ػَْٖ أَرِٚ ُِ ٍِ َؿخٞ
ْ َ ََ ح ُْز٤ٓ َٔخ ِػ
ْ ِػَْٖ ُٓ َل َّٔ ِي ْر ِٖ ا
ِّ َِ ٜ
ِ  ٌي ػَْٖ رَ ْؼْٜ َُ كُٚ َُوَزَٝ ١
َّ
.ٗلَخ ٌء ِْٖٓ ًُ َِّ ىَح ٍء
َ ُٖ هَ ْز َِ ح ُْ ُل٤١ِ :ٍَ  حُٔلّ هَخٚ٤َِّللاِ ػ
ِ ّ حُٔلٚ٤ِ ِٖ ػ٤ْ ٔ
“Fəhd” ləqəbilə tanınan Məhəmməd bin Ġsmayıl əlBəsridən, o da adamlarından birindən, o da Ġmam Sadiqdən (ə)
rəvayət edir ki, buyurur: “Ġmam Hüseynin (ə) qəbrinin torpağı
hər dərdin Ģəfasıdır”.574
ٕ كٌخٚلخرٛـِْ ٓغ أ٣ ٍ هخٍ ًخٕ حرٖ حٌُٔ٘ي٢ٔ٤د حُظٞؼو٣ َٖ ر٤آٔخػ
َؿغ٣ ْ) ػٙ( ٢ هزَ حُ٘ز٠ِ ػٙغ هي٠٣ ٠ كظٞٛ ّ ًٔخٞو٣ ٕٔخص كٌخٛ ٚز٤ٜ٣
)ٙ( ٢ؿيص ًُي حٓظؼ٘ض روزَ حُ٘زٝ  هطَ كبًح٢٘ز٤ٜ٣ ٚٗ ًُي كوخٍ ا٢طذ كٞكؼ
ض٣ ٍأ٢ٗ ًُي كوخٍ ا٢ كُٚ َ٤طـغ كو٠٣ٝ ٚ٤ظَٔؽ ك٣ ؼخ ٖٓ حُٔٔـيٟٞٓ ٢ؤط٣ ًٕخٝ
.غٌُٟٞٔح حٛ ٢) كٙ( ٢حُ٘ز
Ġsmayıl bin Yaqub ət-Teymi dedi: Ġbn Münkədir öz səhabələrilə səssiz oturmuĢdu. Birdən qalxıb yanaqlarını Peyğəmbərin (s) qəbrinin üstünə qoydu, sonra geri qayıtdı. Sonra
Ģagirdləri onu sual atəĢinə tutdular və o da cavabında dedi:
“Mən iflic olmuĢam, bunu aradan qaldırmaq üçün Peyğəmbərin
(s) qəbrindən kömək dilədim”. Bəzən də məscidin bir yerində
uzanır və diyirlənirdi. Ondan bunun səbəbini soruĢduqda belə
cavab verirdi: “Bu yerdə mən Peyğəmbəri (s) görmüĢdüm”.575
Yuxarıda qeyd edilənlər Allahın iznilə Ģəfa ola bilirsə, bəs
Allahın bu xüsusiyyəti Ġmam Hüseynin (ə) qəbrinin torpağında
qoymasının nə maneəsi var!?576

573

Ġbn Quləveyh əl-Qummi, Kamil əz-ziyarət, səh. 478
Ġbn Quləveyh əl-Qummi, Kamil əz-ziyarət, səh. 461
575
ġəmsəddin əz-Zəhəbi, Siyər alam ən-nübəla, c. V, səh. 358-359
576
Kərbəla torpağının Ģəfası, səh. 47. Burada http://www.islamquest.net
saytından və Seyid Məhəmməd Ġbrahim Qəzvininin “Torpaq üzərinə səcdə və
iki namazın ardıcıl qılınması” əsərindən daha çox istifadə etmiĢik.
574

229

17.Azan və Ġqamənin mənĢəyi nədir və necə oxunur?
Etiqadımıza görə azan və iqamə ilahi vəhy əsasında Peyğəmbərə (s) bildirilmiĢdir. Azan və iqamə namaz üçün müqəddimə rolunu oynadığından, onun mütləq ilahi bir qanun vasitəsilə deyilməsi zərurətini doğurur. Görkəmli hədisĢünas Məhəmməd bin Yaqub əl-Küleyni (öl.941) “Üsuli-kafi” əsərində mövzu
ilə əlaqəli bir neçə hədis nəql etmiĢ, azan və iqamənin ilahi vəhy
əsasında öyrədildiyini əsərində bəyan etmiĢdir. Müəllif adı
çəkilən əsərində səhih bir sənədlə Ġmam Sadiqdən (ə) aĢağıdakı
hədisləri nəql edir:
ََٔ ػٖ ػ٤ٔ ػ٢ ػٖ حرٖ أرٚ٤ْ ػٖ أر٤ٛ رٖ ارَح٢ِد ػٖ ػٞؼو٣ ٖٓلٔي ر
ٍَٞٓ ر١َٓ حُٔلّ هخٍ ُٔخ حٚ٤ِ ؿؼلَ ػ٢َ ػٖ أر٤٠ حُلٝ٘ش ػٖ ٍُحٍس أ٣ًحرٖ ح
ًٕلس كؤَُٜص ح٠كٝ ٍٞٔض حُٔؼ٤ حُٔٔخء كزِؾ حُز٠ُِْٓ اٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ َّللا
ق حُٔلثٌشٛٝ ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ّأهخّ كظويٝ ّ حُٔلٚ٤َِ ػ٤ؿزَث
.ِْٓٝ ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٕ هِق ٓلٔيٞ٤حُ٘زٝ
“...Peyğəmbər (s) meraca getdikdə, Beytül-məmura çatan
zaman namazın vaxtı daxil oldu. Cəbrayıl (ə) azan verib iqamə
dedi. Sonra isə Peyğəmbər (s) önə keçdi, mələklər və peyğəmbərlər (ə) Məhəmməd peyğəmbərin (s) arxasında cərgəyə
düzüldülər”.577
٢ٍ رٖ كخُّ ػٖ أرٜٞ٘ٓ َٖ ػٖ كٔخى ػ٤ٔ ػ٢ ػٖ حرٖ أرٚ٤ ػٖ أرٚ٘ػٝ
٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٠ِ حُٔلّ رخَلًحٕ ػٚ٤َِ ػ٤ ؿزَث٢زٛ  ُٔخ:ٍ حُٔلّ هخٚ٤ِػزي َّللا ػ
ٚأهخّ كِٔخ حٗظزٝ َ٤ حُٔلّ كؤًٕ ؿزَثٚ٤ِ ػ٢ِ كـَ ػ٢ كٚٓ ًخٕ ٍأُٚآٝ ٚ٤َِّللا ػ
ْ كلظض؟ هخٍ ٗؼ:ٍ ٓٔؼض ؟ هخٍ ٗؼْ هخ٢ِخ ػ٣ :ٍِْٓ هخٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ
.ِٚٔ حُٔلّ رلَل كؼٚ٤ِ ػ٢ِ كيػخ ػِٚٔ رلَل ٗؼ٢ُ  حىع:ٍهخ
“...Cəbrayıl (ə) azanı Peyğəmbərə (s) gətirdiyi zaman
Peyğəmbər (s) Əlinin (ə) otağında idi. Cəbrayıl (ə) azan və
iqaməni oxudu, Peyğəmbər də (s) onu dinlədi. Sonra Peyğəmbər
(s) Əliyə (ə) buyurdu: eĢitdinmi?
Əli (ə) dedi: Bəli.
Dedi: Əzbərlədinmi?
Dedi: Bəli.
577

Küleyni, Üsuli kafi, c. III, səh. 302, azan fəsli; Hürr Amili, VəsailüĢ-Ģiə, c.
IV, səh. 612
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Peyğəmbər (s) dedi: Bilalı yanıma çağır ki, onu öyrədək.
Əli (ə) Bilalı çağırdı və azan ilə iqaməni ona öyrətdilər”.578
:ٍ حُٔلّ )هخٚ٤ِخىم ػُٜ٘ش ػٖ ح٣ًق ػٖ ػَٔ رٖ أ٤لٛ خ ً رٔ٘ي٠٣أهَؽ أ
: كوِض...ْٜٗ أًح٢ ك:ٍ ٓخًح؟ كوخ٢ ؿؼِض كيحى ك: (حُـٔخػش)؟ كوِضٌٙٛ ١َٝٓخ ط
ّ ٖ٣ح كخّٕ ىٞ ًٌر:ٍ كوخ.ُّٞ٘ ح٢ كٙ رٖ ًؼذ ٍآ٠ّ ٕ إّ أُرُٞٞو٣ ّْٜٗا
ّ َّللا
ٕأػِ ٖٓ أ
.ً ؿؼِض كيحى كؤكيع ُ٘خ ٖٓ ًُي ًًَح:٢َك٤َُٜ ح٣ ٓيُٚ ٍ كوخ:ٍ هخ.ُّٞ٘ ح٢ كَُٟ٣
ّ ّٕ )ا:ّ حُٔلٚ٤ِخىم( )ػَُّٜللا (ح
ّ  ػزيٞكوخٍ أر
ّ َّللا
٠ِٛ( ٚ٤ؿ َّ ُ ّٔخ ػَؽ ر٘زٝ ِػ
. ٍّٝ غ حْل٣ آهَ حُلي٠ُ حُٔزغ اٚحطٝ ٓٔخ٠ُِْٓ )اٝ ُٚآٝ ٚ٤َِّللا ػ
Küleyni səhih bir sənədlə Ömər bin Üzeynənin belə dediyini nəql edir: “Ġmam Sadiq (ə) dedi: camaat bu iĢ haqqında nə
rəvayət edirlər? Dedim:
-Sənə fəda olum, hansı iĢ?
-Azan və iqamə haqqında.
-Onların rəvaəytlərinə görə, Übey bin Kəəb azan və iqaməni yuxuda görmüĢdür.
-Onlar yalan deyirlər. Allahın dini yuxuda görülənlərdən
daha əzizdir.
Sədir əs-Seyrəfi Ġmama (ə) dedi: Sənə fəda olum, bu haqda bizə hədis de.
Ġmam (ə) buyurdu: “...Peyğəmbər (s) meraca getdikdə,
Beytül-məmura çatan zaman namazın vaxtı daxil oldu. Cəbrayıl
(ə) azan verib iqamə dedi. Sonra isə Peyğəmbər (s) önə keçdi,
mələklər və peyğəmbərlər (ə) Məhəmməd peyğəmbərin (s)
arxasında cərgəyə düzüldülər”.579
Alimlərimizin bu hədislərdən çıxardıqları nəticə budur ki,
azan və iqamənin tarixi mənĢəyi məhz Allaha qayıdır və heç bir
kəsə Allahın dinində qanun qoymaq hüququ verilmir. Ġstər bu iĢ
yuxuda olsun, istərsə də oyaq vaxtı.
Xatırladaq ki, bu növdən olan hədislər bir çox digər əsas
hədis qaynaqlarında da qeyd olunmuĢdur. Belə ki, görkəmli

578
579

Həmin mənbələr
Həmin mənbə
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hədis alimi Əbdürrəzzaq (öl. 835) “əl-Müsənnəf” əsərində belə
yazırdı: “Azan ilahi vəhy əsasında nazil olmuĢdur”.580
٢ِ ُ ّٔخ ًخٕ ٖٓ أَٓ حُلٖٔ رٖ ػ:ٍَ هخ٤ُِخٕ رٖ ح٤ حُلخًْ ػٖ ٓلٍٟٝ
ٍ كوخ،ٕ حْلًحٙكظٌحًَٗخ ػ٘ي: ٍ هخ...ُْ ؿخٞٛٝ ٘ش٣ حُٔيٚ٤ِ هيٓض ػ،ٕش ٓخ ًخ٣ٝٓؼخٝ
ّ خ ػزي٣ اّٗٔخ ًخٕ ريء حْلًحٕ ٍإ:٘خ٠رؼ
ٕ إّ ٗؤ:٢ِ حُلٖٔ رٖ ػُٚ ٍ كوخ،ي٣ُ َّٖللا ر
َّ ،حْلًحٕ أػظْ ٖٓ ًحى
ّ
ِٚٔػٝ ،٠٘ ٓؼ٠٘ حُٔٔخء ٓؼ٢ حُٔلّ كٚ٤َِ ػ٤إًٔ ؿزَث
.
ّ ٍٍٞٓ ِّٚٔأهخّ َٓس َٓس كؼٝ َّللا
ّ ٍٍٞٓ
ِْٓٝ ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ َّللا
Hakim NiĢapuri (933-1014) rəvayət edir ki, Süfyan bin əlLeyl deyirdi: “Mən Mədinədə Həsən bin Əlinin (ə) yanına
gəldim. O, oturmuĢdu. Onun yanında azandan söz saldıq. Bəzimiz belə deyirdi: Azanın verilməsi Abdullah bin Zeydin yuxusu
ilə gerçəkləĢmiĢdir. Həsən bin Əli (ə) ona dedi: Azanın hörməti
dediyindən daha üstündür. Cəbrayıl (ə) səmada onu iki-iki oxudu, sonra Peyğəmbərə (s) öyrətdi. Peyğəmbər (s) iqaməni təktək (ümmətə) öyrətdi”.581
،ٚ ػٖ آرخث،ٖ٤ٔ رٖ حُل٢ِي رٖ حإلٓخّ ػ٣ُ ي٤ُٜ٘ ػٖ ح١٘يُٜ ح٢ حُٔظوٍٟٝ
ّ ٍٍٞٓ ّٕ أ:٢ِػٖ ػ
ٚ ر١َُِٓش أ٤ُ ِْٕٓ ُػِِّ َْ حْلًحٝ ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ َّللا
. لسُٜ حٚ٤ِض ػَٟكٝ
Əllamə Əli əl-Müttəqi əl-Hindi (1483-1567) Zeyd bin Əli
bin Hüseyndən (ə) ata-babası təriqilə belə nəql edir: “Peyğəmbər
(s) azanı Merac gecəsi öyrənmiĢdi. Namaz da ona orada fərz
edilmiĢdir”.582
ّٕ اّٗخ ُ٘ظليّع أ:ش٤ هِض ُٔلٔي حرٖ حُل٘ل:ٍ هخ، حُؼلء٢ ػٖ أر٢ حُلِزٍٟٝ
 كلِع ٌُُي:ٍ هخ،ٚٓ ٓ٘خ٢خٍ كٜٗخ ٍؿَ ٖٓ حْلٛخ ٍآ٣ٌح حْلًحٕ ًخٕ ٖٓ ٍإٛ ريء
،ّ َٗحثغ حإلٓل٢َ كٛ حْلٞٛ  ٓخ٠ُ ػٔيطْ ا:ٍهخٝ ًيح٣ش كِػخً ٗي٤ٓلٔي حرٖ حُل٘ل
،ٚٓ ٓ٘خ٢خٍ كٜٗخ ٍؿَ ٖٓ حْلٛخ ٍآ٣ اّٗٔخ ًخٕ ٖٓ ٍإّٚٗ كِػٔظْ أ،ٌْ٘٣ٓؼخُْ ىٝ
غ هي٣ٌح حُليٛ :ُٚ  كوِض:ٍ هخ،ّـخع أكلٟٕ أٌٞهي طٝ حٌٌُدٝ يمُٜطلظَٔ ح
ّ ٌحٛ :ٍ هخ.ّ حُ٘خ٢ كٝحٓظلخ
...َ١َّللا حُزخٝ
Hələbi Əbi Əladan belə nəql edir: “Məhəmməd bin Hənəfiyyəyə dedim: Biz azan haqqında belə danıĢırıq ki, onu ənsardan olan bir kiĢi yuxusunda görmüĢdür. Məhəmməd bin Hənəfiyyə ona Ģiddətli Ģəkildə acıqlanaraq dedi: Ġslam Ģəriətində əsas,
580

əl-Müsənnəf, c. I, səh. 456, “bədül-azan” fəsli, hədis № 1775; Əllamə
Süyuti, Dürrül-mənsur, c. II, səh. 294
581
Hakim NiĢapuri, əl-Müstədrək, c. III, səh. 171
582
əl-Müttəqi əl-Hindi, Kənzül-ümmal, c. XII, səh. 350, hədis № 35354
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dininizin də əsas qaydalarından biri olan bir Ģeydən bilə-bilə üz
döndərirsiniz və belə guman edirsiniz ki, azanı ənsardan olan birisi yuxusunda görüb. Doğrunu yalana qatıb yuxu yozan olmusunuz.
Dedim: Bu hədis insanlar arasında məĢhur olmuĢdur.
Dedi: And olsun Allaha bu batildir”.583
ّ ٍٞ رَٓـ١َ ُ ّٔخ أُٓـ:ـؾ٣ ػٖ ٓٔ٘ـي ٍحكغ رٖ هي١٘يُٜ ح٢ حُٔظوٍٟٝ
َّللا
.َ٤ ؿزَثٚ كؼِّٔـٚ رخْلًحٕ ك٘ـٍِ رٚ٤ُ ا٢كـُٝ حُٔٔخء أ٠ُِْٓ اٝ ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ(
.(َٔ ػٖ حرٖ ػ٢ٓٝ حْل٢ ك٢ٗ(حُطزَح
Əllamə Müttəqi Rafe bin Xədicdən belə nəql edir: “Peyğəmbər (s) meraca getdikdə, ona azan vəhy edildi. Ona bunu
Cəbrayıl (ə) öyrətmiĢdi”.584
Həmçinin, bəzi müsəlman alimlərinə görə, azanada “ لسُٜح
َُّٞ٘ ٖٓ ح٤ ه- namaz yuxudan daha xeyirlidir” sözü azana sonradan əlavə olunmuĢdur. Onlar aĢağıdakı hədislərə istinad edərək
belə demiĢlər.
Görkəmli fəqih və hədisĢünas Malik bin Ənəs (712-795)
yazdığı məĢhur “əl-Müvətta” əsərində belə yazırdı:
 ٗخثٔخٙؿيٞ ك،زقُٜلس حٜ رًٚٗئ٣ ًٕ حُٔئٙرِـ٘خ إٔ ػَٔ رٖ حُوطخد ؿخء
.زقُٜ ٗيحء ح٢خ كِٜـؼ٣ ٕ كؤَٓ ػَٔ أ،َُّٞ٘ ٖٓ ح٤لس هُٜ ح:ًٕكوخٍ حُٔئ
“Bizdə olan məlumata görə, müəzzin xəlifə Ömər bin Xəttabı sübh namazına çağıran zaman onu yatan görmüĢ və “namaz
yuxudan daha xeyirlidir” cümləsini demiĢdir. Bunu eĢidən xəlifə
Ömər onun sübh azanında oxunmasını əmr etmiĢdir”.585
ٚ٘لٜٓ ٢غ ك٤ًٝ ن٣َ١ ٖٓ ٚ٘٘ٓ ٢ ك٠٘ حُيحٍهطٚ ٓخُي ػٖ ػَٔ حهَؿًًَٙ
ٕخٕ ػٖ ٓلٔي رٖ ػـل٤ػٖ ٓلٝ .َٔ ػٖ ٗخكغ ػٖ حرٖ ػَٔ ػٖ ػَٟٔػٖ حُؼ
َ حُلـ٢ حُللف ك٠ِ ػ٠ اًح رِـض ك:ًٚٗ هخٍ ُٔئٚٗػٖ ٗخكغ ػٖ حرٖ ػَٔ ػٖ ػَٔ أ
.َُّٞ٘ ٖٓ ح٤لس هُٜ ح،َُّٞ٘ ٖٓ ح٤لس هُٜ ح:َكو
583

Bürhanəddin əl-Hələbi, əs-Sirətül-Hələbiyyə, c. II, səh. 300-301
Kənzül-ümmal, c. VIII, səh. 329, hədis № 23138, azan fəsli
585
Malik bin Ənəs, əl-Müvətta, Darül-bihar mətbəəsi, səh. 57, kitabüs-salat,
babül-azan vəl-iqamə, hədis № 91. Bu hədisi azca fəqli formada Ġbn Əbi
ġeybə (əl-Müsənnəf, c. I, səh. 236, hədis № 3); Ġbn Həzm (əl-Mühəlla, c. III,
səh. 121); Əllamə əl-Hindi (Kənzül-ummal, c. VIII, səh. 355, hədis №
23243) və əs-Sənani (əl-Müsənnəf, c. I, səh. 353, hədis № 1833) də adı keçən
əsərlərində nəql etmiĢlər.
584
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Malikin bu sözünü Dəraqutni (919-998) də “Sünən”
əsərində Vəki vasitəsilə Abdullah bin Ömərdən belə nəql edir:
“Ömər bin Xəttab müəzzinə belə dedi: “Sübh namazında “həyyə
əla xeyril-əməl” sözünə çatdığın zaman onun yerinə “əs-Salatu
xeyrun minən-növm” sözünü de”.586
Azan oxunan zaman “Ģəhadəteyn”in digər sözlərə nisbətən
daha ucadan deyilməsi haqqında Əbu Cəfər Təhavinin (900982) “ġərhi məanil-asar” əsərində belə izah olunur: “Peyğəmbərin (s) Əbu Məhzurəyə “Ģəhadəteyn”i əvvəl yüngül səslə
oxutduqdan sonra bir də yüksək səslə oxutmasının səbəbi, Əbu
Məhzurənin “Ģəhadətləri” oxuyarkən səsini Peyğəmbərin (s)
istədiyi kimi yüksəltməməsidir. Bu səbəblədir ki, Peyğəmbər
(s): “Yüksək səslə “Ģəhadəteyni bir daha təkrarla” buyurmuĢdur.
Bu incəliyə diqqət yetirməyənlər azandakı tərcini (yəni Ģəhadəteynin yüksək səslə təkrarlanaraq dörd dəfə oxunmasını) azanın
əslindən zənn etmiĢlər.
Bəzilərinə görə də bu təkrarın səbəbi Peyğəmbərin (s) yeni
müsəlman olan Əbu Məhzurəyə “Ģəhadəteyn”i yaxĢıca öyrətmək
istəməsidir. Yoxsa azanın əslindən “Ģəhadəteyn”in dörd dəfə
təkrarı (tərci) yoxdur”.
Ġbn əl-Cövzi isə “Təhqiq” adlı əsərində Əbu Məhzurəyə
yeni müsəlman olduğundan azana nifrət edən yoldaĢlarına azanı
öyrətməsi üçün özünün yaxĢıca “Ģəhadəteyni” öyrənməsi
məqsədiylə bu təkrarlar edilmiĢdir deyir”.587
Beləliklə, azan dinin zəruri hökmlərindən biri olaraq qəbul
edilir və ilahi vəhyə söykənir. Azan oxumağın Ġslamda çox böyük fəzilətləri vardır. Bu mövzuda nəql olunmuĢ aĢağıdakı
hədislər buna dəlil olaraq göstərilir.
Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur:
ّ ٍَ ٍٞٓ ٕ أ:ْٚ٘ َّللاُ َػ
ّ ٢َ ٟ
٢خّ َٓخ ك
ُ ََُّ٘ ْؼَِ ُْ ح٣ ْٞ َُ :ٍَ َّللاِ هخ
ِ ٍَ َس٣َٛ ٠ػٖ أر
.حُٞٔ َٜ َٓظ
ْ ِٚ ٤ْ َِح َػُٞٔ ِٜ ٔظ
ْ َ٣ ْٕح أَُٝ ِـي٣ ْْ َُ َّْ ُ ػ،ٍِ َّٝ َّقَّ حَلُٜحَٝ حُّ٘يَح ِء
“Ġnsanlar azanda və birinci səfdəki fəzilət və savabı
bilsəydilər, sonra azanı oxumaq və birinci səfdə iĢtirak etmək
586
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Tənvirül-həvalik, c. I, səh. 93
Sünəni-Əbu Davud, tərcümə və Ģərhi, c. II, ġamil Yayınları, səh. 286-288

234

üçün püĢk atmaqdan baĢqa çarə tapmasaydılar, mütləq püĢk
atardılar”.588
ٓ ِٔ ْؼظُ ُْ حُِّ٘يَح َء
َ  ا ًَح:ٍُ َُٞو٣ َّللا
َ ُّٚٗ أٙ رٖ حُؼخَٝٔػٖ حرٖ ػٝ
ِ ّ ٍَ ٍٞٓ ٓ ِٔ َغ
ّ
ّ
ّ
َ
َ
خَٜ ِ رِٚ ٤ْ ِ َّللاُ َػ٠ِٛ
َ ً ّلسٛ
َ ٠ّ ِ َػ٠ِٛ
َ َْٖٓ َُّٚٗ كب٠ّ َِح ػُِّٞٛ
َ َّْ ُ ػ.ٍُ َُٞو٣ ح ِٓ ْؼ ََ َٓخُُُٞٞكَو
ّ حُِٞٓ
َٕ ُِ َؼ ْز ٍي ِْٖٓ ِػزَخ ِىٌُٞ َ إْٔ ط٠َ ْ٘زَ ِـ٣ َ حُـّ٘ ِش
َ ٢خ َٓ ْ٘ َُِِشٌ كَٜ ََِّٗشَ كَب٤ٓ
َ َّْ ُ ػ،ًَػَْ٘ح
ِ َٞ ُْ  ح٠َ ُِ ََّللا
َ
َ
ُ.٘لَخ َػش
َ
َ
ْ
ّ
ّ
ّ
َ
َ
َ
ُ
ّ ُُ حُٚ ِْش َكِض٤ٓ
ْ َٝ ،َِّللا
َ َْٖٔ ؟ كَٞ ُٛ َٕ أٗخًٞح إْٔ أٞأٍ ُؿ
ِ َٞ ُ ح٠َ ُِ َٓؤ ٍَ َّللا
Abdullah bin Əmr bin Asın rəvayət etdiyinə görə, Peyğəmbərin (s) belə söylədiyini eĢitmiĢdir:
“Azanı eĢitdiyiniz zaman müəzzinin söylədiyini eynilə
(söz söz) təkrar edin. Sonra mənə salatu-salam oxuyun. Çünki
kim mənə salatu-salam oxusa, Allah da ona on misliylə rəhmət
edər. Sonra məni vəsilə qərar verin. Çünki o, Cənnətdə bir
mövqedir ki, mütləq Allahın bəndələrindən birinin olacaq. Ona
sahib olacaq kimsənin mən olacağımı ümid edirəm. Kim məni
Allaha vəsilə etsə, Ģəfaətim ona vacib olar”.589
“Qiyamət günündə müəzzinlər insanların ən uca boylusu
olacaqlar”.590
Azan oxuyan Ģəxslər gərək Ģəriətin göstəriĢlərinə lazımı
səviyyədə əməl etmiĢ olsunlar. Açıqdan günah iĢləyən, küçə və
yollarda, məhəllə içində gəzərkən qapı və pəncərələrə baxan
əxlaqən aĢağı kəslərin də azan oxuması məkruhdur. Çünki
baĢqasını ibadətə və qurtuluĢa dəvət edən kimsənin buna əhil və
layiq olması lazımdır. Amma buna baxmayaraq beləsinin oxuduğu azanın təzələnməsi lazım deyil.
Dəstəmazsız kimsənin azan oxuması məkruh sayılmamıĢsa da, təharət üzrə oxuması hörmətə daha yaxın görülmüĢdür.
Dəstəmazsızın oxuduğu azanı təzələnməsi lazım deyil.
Boynunda qüslu olan kimsənin azan və iqaməni oxuması
məkruhdur, bu barədə rəvayətlər vardır.
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Azanda “Əliyyən vəliyyullah” demək olarmı?
Ġmamiyyə alimlərinə görə, azan və iqamədə “ƏĢhədu ənnə
Əliyyən vəliyyullah” sözü azan və iqamənin bir hissəsi deyil və
hətta bəzi alimlər bunu azan və iqamədən bilməyin bidət olduğunu demiĢlər. Görkəmli alim ġeyx Tusi (998-1067) yazırdı:
ٍىٝ  ٓخ٠ِش ػ٣ََ حُز٤آٍ ٓلٔي هٝ ٖ٤َ٘ٓ حُٔئ٤ٓخ أ٤ِي إٔ ػٜٗ أ:ٍٞكؤٓخ ه
َ٤ ؿٚؤػْ ر٣ ُْ ٕ حَلٗٔخِٚ كؼُٞٝ ٕ حْلًح٢ كٚ٤ٍِ ػْٞٔ رٔؼ٤ِحً حْلهزخٍ كٞٗ ٢ك
.َُٜٚٞل ًٔخٍ كٝ ِٕش حْلًح٤٠ْ ٖٓ ك٤ُ ٚٗأ
“ġazz xəbərlərdə (hədislərdə) gələn “Əliyyən vəliyyullah”
və “Ali-Məhəmməd xeyrül-bəriyyə” kəlmələrinə gəlincə, onlara
azanda əməl edilməz. Amma bir insan bunu etsə (bu sözləri
azanda desə) günah etməz, sadəcə olaraq bu azanın fəziləti və
tərkib hissələrinin tamamlayıcısı deyildir”.591
Lakin əksər alimlərə görə, bu sözü Allaha yaxınlaĢmaq
qəsdilə deməyin heç bir qəbahəti yoxdur, əksinə savabı
vardır.592 Çünki bu mövzuda Əhli-beytdən (ə) aĢağıdakı hədislər
nəql olunmuĢdur.
 اَلّ َّللاُٚ (كبًح هخٍ أكيًْ َل ح:ٍ هخٚٗخىم (ع) حُٜ ػٖ حَلٓخّ ؿؼلَ ح١ٍٝ
.(ٖ٤َ٘ٓ حُٔئ٤ٓ أ٢ِ ػ:َو٤ِ ك،ٍ َّللاٍٞٓ ٓلٔي
Ġmam Sadiqdən (ə) belə nəql olunur: “Sizlərdən biriniz
Allahdan baĢqa Allah yoxdur, Məhəmməd (s) onun Rəsuludur
dediyi zaman, Əli (ə) möminlərin əmiridir sözünü də desin”.593
 حُٔٔخء اًح٠ُ ح٢ ر١َٓ ُ ّٔخ ح:ٍ) هخٙ( ٍ َّللاٍٞٓ ٖ حُلَٔحء ػ٢ػٖ أر
.٢ِ رؼّٚيط٣ٍ َّللا حٍٞٓ  ٓلٔي، اَلّ َّللاُٚد َل اٞ حُؼَٕ ٌٓظ٠ِػ
Əbu Həmra Peyğəmbərdən (s) belə rəvayət edir: “Mən
merac gecəsində ƏrĢin üzərində belə yazıldığını gördüm: Allahdan baĢqa ilah yoxdur, Məhəmmd onun Rəsuludur, Peyğəmbəri
Əli (ə) ilə qüvvətləndirmiĢəm”.594
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Ayətullahül-üzma Seyyid Əli əs-Sistani, Minhacüs-salehin, c. I, səh. 191
593
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ٍحٓؤٝ خ ٓل ّٔي٣ :ٍ ِٓي كوخ٢ٗ أطخ:ٍ) هخٙ( ٍ َّللاٍٞٓ ٖى ػٞػٖ حرٖ ٓٔؼ
ظي٣َلٝ ٠ِ ػ:ٍح؟ هخٞ ٓخ رؼؼ٠ِ ػ:ح هِضٞ ٓخ رؼؼ٠ِٖٓ حٍِٓ٘خ ٖٓ هزِي ٖٓ ٍِٓ٘خ ػ
.خُذ١ ٢ رٖ أر٢ِش ػ٣َلٝٝ
Ġbn Məsud Peyğəmbərdən (s) belə nəql edir: “Cəbrayıl (ə)
mənə gəlib belə dedi: SoruĢ ki, səndən əvvəlki peyğəmbərlərə
(ə) nəyi gətirmiĢdim və onlar nə üçün göndərilmiĢlər? SoruĢdum
və Cəbrayıl (ə) belə dedi: Sənin və Əli bin Əbi Talibin (ə)
vilayətini”.595
َ٤ٓ أ٢ِ ػ٢ّٔ ٓ ٠ ػِْ حُ٘خّ ٓظُٞ( :ٍ) هخٙ( ٍ َّللاٍٞٓ ٖلش ػ٣ٌػٖ ك
 هخٍ َّللا،حُـٔيٝ فَُٖٝ ح٤آىّ رٝ ٖ٤َ٘ٓ حُٔئ٤ٓ أ٢ّٔ ٓ ،ِٚ٠ح كٌَٖٝٗ ٓخ ح٤٘ٓحُٔئ
ْ حُٔضٜٔ حٗل٠ِْ ػٛيٜٗحٝ ّْٜظ٣ًٍ ٍْٜٛٞ آىّ ٖٓ ظ٢٘اً أهٌ ٍرّي ٖٓ رٝ :٠ُطؼخ
.ًَْ٤ٓ أ٢ٌِّْ ػ٤ أٗخ ٍرٌّْ ٓلٔي ٗز:ٍ كوخ٠ِرَرٌّْ ـ هخُض حُٔلثٌش ـ ر
Hüzeyfə Peyğəmbərdən (s) belə nəql edir: “Əgər insanlar
Əlinin (ə) nə vaxtdan əmirəlmöminin adlandığını bilsəydilər,
onun fəzilətlərini heç vaxt danmazdılar. Əli (ə) Adəm (ə) cəsədlə ruhun arasında olarkən möminlərin əmiri deyə adlanmıĢdır.
Allah buyurur: “(Ey Peyğəmbərim!) Xatırla ki, bir zaman
Rəbbin Adəm oğullarının bellərindən (gələcək) nəsillərini
çıxardıb onların özlərinə (bir-birinə) Ģahid tutaraq: “Mən
sizin Rəbbiniz deyiləmmi?” – soruĢmuĢ, onlar da: “Bəli,
Rəbbimizsən!” – deyə cavab vermiĢdilər”.596 Dedi: “Mən sizin Rəbbiniz, Məhəmməd peyğəmbəriniz, Əli isə əmirinizdir”.597
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18.Geyimlərin uzunluq və qısalığı necə olmalıdır?
Geyim Allah tərəfindən bəĢəriyyətə bəxĢ olunmuĢ ən böyük nemətlərdəndir. Buna görə də Uca Rəbbimiz belə bəyan etmiĢdir:
َ ًَُِيٟ
ُ َُِزَٝ ً٘خ٣ٍِ َٝ ْْ ٌُ ِآطْٞ ٓ
َ َٞ خّ حُظَّ ْو
َ ١ٍِ حَٞ ُ٣ ٓخ
ً  ٌُ ْْ ُِزَخ٤ْ َِ آ َى َّ هَ ْي أََِٗ َُْ٘خ َػ٢ََِ٘خ ر٣
َّ ص
. ًَََُّٕٝ ٌَّ َ٣ ْْ ُٜ ََِّّللاِ َُ َؼ
ِ َخ٣ ٌَ ًَُِ َي ِْٖٓ آ٤ْ َه
“Ey Adəm övladları! Sizə ayıb yerlərinizi örtəcək bir
geyim və bəzək-düzək nazil etdik. Lakin təqva libası daha
xeyirlidir. Bu, Allahın ayələrindəndir ki, bəlkə, öyüd-nəsihətə qulaq asasınız”.598
Ġslam geyim mədəniyyətinə xüsusi Ģəkildə önəm verdiyindən bu məsələyə həm Qurani-kərimdə və həm də hədisi-Ģəriflərdə toxunulmuĢdur. Bunu biz aĢağıdakı hədislərdə də görməkdəyik.
َّ ٢ٍٟ َّ ِش٣ٍِ خٜٗ َي حْل٣ِ٣ ػٖ أَٓٔخء ر٘ض
ٍٍٞٓ ٚ
ِ ٤ِٔ  ًخٕ ًُ ُّْ ه:خ هخُضَّٜ٘للا ػ
َّ
.ٖٔغ ك٣ كي:ٍهخٝ ١ٌَٓحُظٝ ،ىٝ ىحٞ أرٙحٍٝ .ٓ ِؾ
ُّ ٠َُِِّْٓ ا
ُ َُح
َ ٝ ِٚ ٤ْ َِ َّللاُ َػ٠ِّٛ
َ َّللا
Əsma bint Yezid əl-Ənsariyyə belə dedi:
“Peyğəmbərin (s) köynəyinin qolu biləyinə qədər idi”.599
ْْ َُ َل َء٤ُ ُهَٚرْٞ َ َْٖٓ َؿ ََّ ػ:ٍَِّْٓ هخ
َ ٝ ِٚ ٤ْ َِ َّللاُ َػ٠ِّٛ
َ ٠ػٖ حرٖ ػَٔ إَّٔ حُ٘زٝ
َّ ٍٍٞٓخ٣ :ٌَ رَٞخ َٓ ِش كوخٍ أَر٤ِّ حُوْٞ ٣َ ِٚ ٤َُِّللا ا
َّ ََُ ْ٘ظ٣
َْٕ اَِل أ٠ٔظ ََْه
ْ َ٣ ٍَّٟللا إِ اُِح
ْ
َّ
ّ
َّ
.َل َء٤ُ ُهَُِٚل َؼ٣ َّْٖٔ ِٓ َ اَِّٗيَ َُْٔض:ِْٓ
َ ٝ ِٚ ٤ْ َِ َّللاُ َػ٠ِٛ
َ ٍ َّللاٍٞٓ ُٚ ٍ كوخ،ُٙ َيَٛ أَطَ َؼخ
Ġbn Ömərdən rəvayət edildiyinə görə, Peyğəmbər (s) belə
buyurdu:
“Allah taala qürurlanıb böyüklük göstərərək paltarının ətəyini yerdə sürüyən kimsənin Qiyamət günündə üzünə baxmaz”.
Bunun üzərinə Əbu Bəkr:
- Ya Rəsulallah! Diqqət yetirməyəndə mənim də paltarımın ətəyi yerdə sürünür, dedi. Peyğəmbər (s):
- “ġübhəsiz sən bunu böyüklük göstərmək üçün etmirsən”,
- deyə buyurdu.600
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َّ ٍٍٞٓ ََّٕ أَّٚ٘للا ػ
َّ ٢ٍٟ َس٣َٛ ٢ػٖ أرٝ
 َل:ٍَِّْٓ هخ
َ ٝ ِٚ ٤ْ َِ َّللاُ َػ٠ِّٛ
َ َّللا
َّ َُ ُ ْ٘ظ٣
.ًُ رَطَحٍٙح
َ َُ ِ َْٖٓ َؿ ََّ ا٠َُِخٓش ا٤ِّ حُوْٞ َ٣ َّللا
Əbu Hüreyrədən rəvayət edildiyinə görə, Peyğəmbər (s)
belə buyurdu:
“Allah, böyüklük göstərərək paltarının ətəklərini yerdə sürüyən kimsənin Qiyamət günündə üzünə baxmaz”.601
ٍ ِٖ َِٖٓ ح ِإلُح٤ْ َٓلَ ََ َِٖٓ ح ُْ ٌَ ْؼز
ْ َ َٓخ أ:ٍَِّْٓ هخ
َ ٝ ِٚ ٤ْ َِ َّللاُ َػ٠ِّٛ
َ ٠ ػـٖ حُ٘زٚ٘ػٝ
.ٍ حَُّ٘خ٢كل
Əbu Hüreyrədən rəvayət edildiyinə görə, Peyğəmbər (s)
belə buyurdu:
“Paltarın topuqlardan aĢağı olan qismi atəĢdədir”.602
ّٔخ حُٔلٜ٤ِ ػ٠ِٖ رٖ ػ٤ٔ هطغ ُِل١ٌُ ح١خ٤ حُو٢٘ كيػ:ٍ هخ،غ٤ُ كيػ٘خ
ٖٓ ِٚ كؤؿؼ: هِض،) (َل:ّ حُٔلٚ٤َِ حُويّ ؟ هخٍ ػٜ ظ٠ِ ػِٚ هِض أؿؼ:ٍخ هخٜ٤ٔه
.)ٍ حُ٘خ٢ٖ ك٤ (ٓخ أٓلَ ٖٓ حٌُؼز:ّ حُٔلٚ٤ِٖ ؟ هخٍ ػ٤أٓلَ حٌُؼز
Leys deyir ki, mənə Xəyyat rəvayət edirdi ki, Hüseyn bin
Əli (ə) köynəyini kəsib qısaltdı. Ona dedim: onu topuqdan yuxarı etdi? Dedi: xeyr. Dedim: topuqdan aĢağı etdi? Dedi: Ġmam
(ə) buyurdu ki, “Paltarın topuqlardan aĢağı olan qismi atəĢdədir”.603
.ق حُٔخمٜٗ ٠ُاٍُس حُٔئٖٓ ا
“Möminin köynəyi diz ilə ayaq arasındadır”.604
Yuxarıdakı hədislər qürur yəni böyüklük göstərmək, təkəbbürlənmək və özünü bəyənmək məqsədiylə paltarın ətəyini
həddindən çox uzadıb yerdə sürüməyin qadağan edildiyini bizə
öyrədir. Bu mövzudakı rəvayətlər hədis kitablarımızda daha
geniĢ olmasına baxmayaraq, onların ortaq xüsusiyyəti burada
keçən hədislərdən fərqli deyil. Sayılan bu xüsusiyyətlər Ġslam
əxlaqında çirkin və pis deyə xarakterizə edilən və mütləq düzəldilməsi lazım olan xasiyyətlər cümləsindəndir. Bunların zahirə
əks edən bəzi görünüĢləri vardır. Məhz onlardan biri də paltarın
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Buxari, Libas-1, 5; Müslüm, Libas-43
Buxari, Libas- 4; Əbu Davud, Libas- 27
603
ġeyx əĢ-ġərifi, Kəlimat Ġmam Hüseyn (ə), c. II, səh. 205; Əllamə Məclisi,
Biharül-ənvar, c. 71, səh. 64
604
Əllamə Məclisi, Biharül-ənvar, c. 71, səh. 64
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ətəyini yerdə sürüyərək və baĢqalarını kiçik hesab edərək gəzməkdir.
َّ ٢ٍٟ ٍٍّ ً ٢ػٖ أرٝ
 ػلػشٌ َل:ٍَِّْٓ هخ
َ ٝ ِٚ ٤ْ َِ َّللاُ َػ٠ِّٛ
َ ٠ ػٖ حُ٘زَّٚ٘للا ػ
َ
َ
َ
ُ
َّ ُْ ُٜ ُٔ ٌَِِّ ُ٣
َ
خٛ كوََأ:ٍ هخ.ٌْ ٤ُحد أ
ٌ ٌ ْْ َػُٜ َُٝ ،ْْ ِٜ ٤ًِّ َُِ٣ َلَٝ ،ْٜ٤ْ َُِ ْ٘ظ َُ ا٣ َلٝ ،َخٓ ِش٤ِ َّ حُوْٞ َ٣ َُّللا
َّ ٍُ ٍٞٓ
خ٣ ْْ ُٛ َْٖٓ حَُٝ ٔهٝ
حُٞ هخر:ٍٍّ ًَ ٞ هخٍ أَر. ٍٍ َِّْٓ ػلع ِٓ ََح
َ ٝ ِٚ ٤ْ َِ َّللاُ َػ٠ِّٛ
َ َّللا
ِ
ْ
َّ ٍٍٞٓ
ْ
َّ
.د
ُ ِحُ ُٔ٘لَٝ ُٕحُٔ٘خٝ ،َُ ِ حُ ُٔٔز:ٍَّللا؟ هخ
َ ُِ رَِٚٓ َؼظ
ِ ًِ ِق حٌُخ
ِ خُل
ِ ن
Əbuzərdən rəvayət edildiyinə görə, Peyğəmbər (s) buyurdu:
“Üç sinif insan vardır ki, Allah taala Qiyamət günündə
onlarla danıĢmaz, onlardan nəzərini çəkər və onları təmizə də
çıxarmaz. Onlar üçün yandırıcı bir əzab vardır”.
Hədisin ravisi deyir: Peyğəmbər (s) bu sözünü üç dəfə
təkrarladı. Bunun üzərinə Əbuzər:
- Ziyana uğradılar və zərər etdilər, onlar kimlərdir ya Peyğəmbər? Peyğəmbər (s) belə buyurdu:
-Paltarının ətəyini yerdə sürüyən, etdiyi yaxĢılığı baĢa qaxan və ticarət malını yalan yerə andla satmağa çalıĢan kimsədir.
Müslümün bir baĢqa rəvayətində: “Xalatını sürüyən”
deyilmiĢdir.605
Peyğəmbərin (s) bir çox hədislərində müxtəlif insan tiplərinə iĢarə edildiyini görürük. Hədisdə də üç ayrı insan tipindən,
bu növ insanların meydana gətirdiyi zümrələrdən bəhs edilir.
Allahın Qiyamət günündə bir insanla danıĢmaması və o adamı
təmizə çıxarmaması ən böyük məhrumiyyətdir. Belə bir insan
Allahın qəzəbini qazanar, cəzaya düçar olar və nəticədə Cəhənnəmə girər. Bu isə ən pis aqibətdir. Allahın bir kimsəylə danıĢmamasının mənası, o kimsəyə üz verməməsi, yaxĢı insanlara
göstərdiyi qəbulu və məmnuniyyəti ona göstərməməsi, o adama
fayda verəcək və onu məmnun edəcək sözlər söyləməməsidir.
Allahın bir kimsənin üzünə baxması, mərhəmət etməsi və
lütfkar davranmasıdır. Baxmaması isə o kimsədən üz çevirməsi
və ona lütfüylə, mərhəmətiylə rəftar etməməsi mənasını daĢıyır.
Allahın lütfündən, mərhəmətindən məhrum qalmaq, bir insanın
605

Səhihi-Müslüm, Ġman-l71; Sünəni-Əbu Davud, Libas-25; Sünəni-Nəsai,
Büyu-5
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qarĢılaĢa biləcəyi ən böyük müsibətdir. Çünki bunlardan məhrum qalanların edə biləcəyi heç bir Ģey, müraciət edəcəyi heç bir
qapı yoxdur.
Nəticədə Qiyamət günündə Allahın danıĢmadığı və təmizə
çıxarmadığı kəslər kədərli, yandırıcı bir əzaba düçar olarlar. Bu
əzabın çəkiləcəyi yer isə Cəhənnəmdir.
Peyğəmbərimiz (s) bütün bu mənfilikləri və pis nəticəni
xəbər verib səhabələrin və ümmətin diqqətini çəkdikdən sonra,
bunlara həmsöhbət olacaq kəsləri saymıĢdır. Bunlardan birinci
sinfi təĢkil edənlər, yuxarıdakı hədislərdə özlərindən kifayət
qədər danıĢdığımız, baĢqalarına qarĢı böyüklük göstərərək,
özlərini bəyənərək, paltarlarının ətəklərini yerdə sürüyərək gedən təkəbbürlü kəslərdir. Təkəbbür dinimizdə böyük günahlardan sayılır və Qurani-kərimin bir çox ayəsində qınanır. Ġkinci
sinfi meydana gətirənlər isə, etdiyi yaxĢılığı baĢa qaxan, verdiyi
Ģeydə gözü qalan, comərdlikdən payı olmayan, çox vaxt da xəsis
davrananlardır. Qurani-kərim belələrini də bizə tanıdır, onların
davranıĢlarını Ģiddətlə qınayır və bu cür pis xasiyyətlərdən uzaq
dayanmağımızı nəsihət edir. Allah bir ayədə belə buyurur: “Ey
inananlar! Ġnsanlara göstərmək üçün malını verib Allaha və
axirət gününə inanmayan adam kimi, baĢa qaxmaq və
əziyyət etməklə sədəqələrinizi batil etməyin”.606
Qeyd etdiyimiz bu və ya digər hədislərdən aĢağıdakı nəticələrə gəlirik:
l.Köynəyin qollarını biləklərə qədər uzatmaq sünnəyə uyğundur.
2.Köynəkdən baĢqa geyimlərin, cübbə və s. qollarını barmaq uclarına qədər uzatmaq caizdir.
3.Əməllər niyyətlərə bağlıdır. Bu səbəblə niyyətlərin ixtilafı, hökmlərin də ixtilaflı olması nəticəsini doğurar.
4.Ġnsanlara qarĢı böyüklük göstərmək və özünü bəyənmə
duyğusuyla paltarının ətəklərini yerdə sürünəcək dərəcədə uzadan kimsə böyük günah iĢləmiĢ olar.

606

Bəqərə, 264
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5.Qürur və təkəbbür, yəni böyüklük göstərmək və özünü
bəyənmək, Allahın rəhmətindən və bağıĢlamasından məhrumiyyətə səbəb olar.
6.Peyğəmbər (s) paltarın Cəhənnəmə girəcəyindən bəhs
edərək, sahibinin Cəhənnəmə girəcəyini kinayə yoluyla izah etmiĢdir.
7.Peyğəmbər (s) paltarın ətəyini bir üzr və ya bəhanə səbəbiylə uzatmağın bu hökmün xaricində olduğunu bəyan edərək,
qürur və təkəbbür məqsədiylə uzatmağın qadağan olduğunu
israrla ifadə etmiĢdir.
8.Ġmam Hüseynin (ə) paltarların ətəklərinin ayağın dizlə
topuq arasındakı qisminin yarısına qədər çəkilməsini təsəttürə
uyğun bilmiĢdir.
9.Təkəbbür və özünü bəyənmiĢlik insanların yalnız daxili
dünyalarında deyil, davranıĢlarında, geyim-kecimlərində də özünü göstərən böyük günahlardandır. Paltarı ətəyi yerdə sürünəcək
dərəcədə uzatmaq və sürümək də bunun əlamətlərindən biridir.
10.Etdiyi yaxĢılığı baĢa qaxmaq, Allahın məmnun olmadığı və böyük günahlardan sayılan bir davranıĢdır. Bu davranıĢda insanlara qarĢı mənəvi bir iĢgəncə vardır.
11.Hansı səbəblə olursa olsun yalan yerə and içmək haram
qılınmıĢ olub böyük günahdır. Xüsusilə ticarət malını olduğundan daha qiymətli göstərərək dəyərinin üstündə satmaq məqsədiylə içilən andlar daha böyük bir günahdır. Çünki burada insanların haqqına təcavüz vardır.
12.Böyük günah iĢləyənlər, bu günahların cəzasını çəkincəyə qədər Cəhənnəmdə qalarlar.
Bütün bu deyilənlər onu göstərir ki, paltarın yerlə sürünməsini bildirən hədislər cahiliyyə adətinə uyğun olaraq uzun
paltar geyinib və bununla da özlərini ali zümrədən, zadəganlar
təbəqəsindən bilənlərə aiddir. Yoxsa indiki dövrdə Ģalvarların
ətəyini kəsib qısaltmağın bu hədislərlə heç bir əlaqəsi yoxdur.
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19.Təqiyyə nədir?
Təqiyyə budur ki, insan təəssübkeĢ və inadkar müxaliflərin qarĢısında öz dini əqidəsini gizlətsin, çünki onun üçün təhlükə törədilə bilər.607
Çoxlu Quran ayələrində iman əhlinin kafirlər və müxaliflər qarĢısında təqiyyə etməsinə icazə verilmiĢdir. Nümunə olaraq, aĢağıdakı ayələri qeyd edirik:
Ali-Fironun mömin Ģəxsi barədə belə oxuyuruq:
َُّ  ٍَ ٍَرِّ َیَُٞو٣ ََٕٕ ٍَ ُؿ ًل أُُُِٞ أَطَ ْوظَٚٗ َٔخ٣َِ ْکظُ ُْ ا٣ ََْٕٞ آٍ كِ َْػ
َّللا
ِ ِّْٖٓ ٌِٖٓ ْهَخ ٍَ ٍَ ُؿ ٌَ ُّٓئَٝ
ُ ِّص ِٖٓ ٍَّر
ْْ ک
ِ َِّ٘خ٤َهَ ْي َؿخء ُکْ رِخ ُْزَٝ
“Ali-Firondan olan imanlı və özünün (Musanın dininə
olan) imanını gizlədən bir Ģəxs dedi: Siz “mənim pərvərdigarım Allahdır” deyən bir Ģəxsi qətlə yetirmək istəyirsinizmi,
halbuki sizə aydın dəlil və möcüzələr gətirmiĢdir?!”608
Bu hadisənin davamında deyilir:
ُ  ْزٜ
.ْْ َ ِؼ ُي ُک٣  حَُّ ٌِیٞ
ُ کْ رَ ْؼ
ُ َ٣ ِٕاَٝ ُُٚ َک ٌِرِٚ ٤ْ َِک َکخ ًِرًخ كَ َؼ
ُ َ٣ ِٕاَٝ
َ ک
ِ ُ٣ خ ِىهًخٛ
“Onu boĢlayın və onunla iĢiniz olmasın: (çünki) əgər
yalan deyirsə, yalanı onun iĢinin üstünü açacaq, yox, əgər
düz deyirsə, Allahın əzablarından bəzilərinin – onun xatırlatdığı əzabaların sizə üz gətirməsi mümkündür”.609
Beləliklə, Ali-Fironun mömin Ģəxsi təqiyyə edib öz imanını gizlətməklə eyni zamanda, ilahi peyğəmbər olan Musanın
(ə) qanını nahaq yerə axıtmaq qərarına gələn inadkar və
təəssübkeĢ zümrəyə lazım olan nəsihətləri də verir.
Quranın aĢkar göstəriĢlərindən birində deyilir:
ْ
َ ٤ْ ََِک ك
َ ًَُِ َْ َ ْل َؼ٣ َٖٓ َٝ َٖ٤ِِ٘ٓ ْ ِٕ ح ُْ ُٔئُْٝ َخء ِٖٓ ى٤ُِْٝ ََٖ أ٣َِ َِٕ ح ُْ َکخكُِٞ٘ٓ َْظَّ ِو ٌِ ح ُْ ُٔئ٣ ََّل
ّ َِٖٓ
.ً ْْ طُوَخسُٜ ْ٘ ِٓ  ْحَُّٞللاِ كِی ٗ َْی ٍء اَِلَّ إَٔ طَظَّو
“Möminlər kafirləri özlərinə dost seçməməlidirlər; hər
kəs belə edərsə, Allahdan biganə və yaddır. Amma əgər onlardan təqiyyə etmək istəsə, bu hal istisnadır”.610
607
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Bu ayə haqq düĢmənləri ilə dostluq etməyi ümumi Ģəkildə
qadağan etmiĢ və yalnız o hallara icazə vermiĢdir ki, belə bir
dostluğun tərk edilməsi müsəlmanın əzab-əziyyətə düĢməsinə
səbəb olsun və onlarla dostluqdan ibarət olan müdafiə
sistemindən – təqiyyədən istifadə etsin.
Əmmar Yasir və onun ata-anasının əhvalatını bütün müfəssirlər nəql etmiĢlər. Belə ki, onların hər üçü ərəb müĢriklərinin əlinə keçdilər və onları Peyğəmbərdən (s) uzaq olmağa
vadar etdilər. Əmmarın ata-anası bu iĢdən imtina etdiyinə görə
Ģəhid oldular, lakin Əmmar təqiyyə üzündən onların istəklərini
qəbul etdi, sonra ağlar halda Peyğəmbər (s) hüzuruna gəldi. Bu
zaman aĢağıdakı ayə nazil oldu:
ْ ُٓ ُُٚهَ ِْزَٝ ََِٙ  اَِلَّ َْٖٓ أُ ْکِٚ ِٗ َٔخ٣خَّللِ ِٖٓ رَ ْؼ ِي ا
ّ َِٖٓ َکلَ ََ ر
.ٕخ
ِ َٔ ٣خإل
ِ ِط َٔجٌِّٖ ر
“O kəslər ki, iman gətirdikdən sonra kafir oldular,
onlar üçün ağır əzab vardır, amma təzyiq altında qalaraq
(məcburiyyətə düçar olaraq) bu iĢi görənlər istisnadır”.
Peyğəmbər (s) Əmmarın ata-anasını Ģəhidlərdən hesab
etdi, sonra Əmmarın göz yaĢlarını silib buyurdu: “Sənin üçün
heç bir günah yoxdur. Əgər səni yenə də bu iĢə məcbur etsələr,
sən də həmin kəlmələri təkrar et!”
Bütün Ġslam müfəssirlərinin yuxarıdakı ayənin Əmmarın
özü və ata-anasının barəsində nazil olduğunu deməsi və Peyğəmbərin (s) bu bu hadisədən sonra buyurduğu sözləri qeyd
etmələri göstərir ki, təqiyyə ağıl sahibi olan bütün insanların qəbul etdiyi bir məsələdir. Amma çox təəccüblüdür ki, bu möhkəm
Quran ayələri və təfsir alimlərinin sözləri ilə belə, yenə də
təqiyyəyə irad tuturlar!
Təqiyyə hədisi-Ģəriflərdə də öz əksini tapmıĢ həqiqətlərdəndir. Bu hədislərin böyük əksəriyyəti səhih hədislər olub
mötəbər qaynaqlarda yer almıĢdır. Onlardan aĢağıdakıları qeyd
etmək olar:
٢ ػٖ ٓلٔي رٖ أر،ْ٣ٍ كيػ٘خ أكٔي رٖ اى:ٍ هخٚ٘ َّللا ػ٢ٍٟ ٢كيػ٘خ أر
ٖ ػ،ٕحَٝٓ ٖ ػٖ ٓلٔي ر،خُقٛ َٖ ر٤ٔ ػٖ ؿ،َ٤ٔ ػ٢زخٕ ػٖ ٓلٔي رٖ أرُٜٜح
٢٘خ ر٣ :ٍٞو٣ ّ حُٔلٚ٤ِ ػ٢خ ٓلٔي ًخٕ أر٣ :٢ُ ٍ هخ:ٍ حُٔلّ هخٚ٤ِ ػزي َّللا ػ٢أر
. ش٤ي ٖٓ حُظو٤ٖ أر٤جخ أهَ ُؼ٤ٗ ٓخ هِن َّللا
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“...Məhəmməd bin Mərvan rəvayət edir ki, Ġmam Sadiq (ə)
mənə buyurdu:
Ey Məhəmməd, atam mənə deyərdi ki, Allah təqiyyə
qədər atanın gözünə rövnəq verən heç bir Ģey yaratmamıĢdır”.611
ٖ ر٠ِ ػٖ ٓؼ،٢ِٗ رٖ ػزيَّللا حُٔـٔظخ٣َ ػٖ ك،٠٤ل٣ ٖػٖ ػزيَّللا ر
ُْٝ  ٖٓ ًظْ أَٓٗخٚٗ كخ،َٚل طٌػٝ  حًظْ أَٓٗخ٠ِخ ٓؼ٣ :)ػزيَّللا (عٞ هخٍ أر:ٍْ هخ٤٘ه
خ٣ ، حُـ٘ش٠ُ اٙىٞو٣  حَلهَس٢ كٚ٤٘٤ٖ ػ٤ٍح رٞٗ ِٚؿؼٝ ،خ٤ٗ حُي٢ َّللا كِٙ أػٌٚػ٣
ٖ٤ٍ ٖٓ رُِٞ٘ٗع حٝ ،خ٤ٗ حُي٢ كٚ َّللا رًُٚخ أٌٜٔظ٣ ُْٝ أَٓٗخٝ ؼ٘خ٣ ٖٓ أًحع كي٠ِٓؼ
ٖ٣ىٝ ٠٘٣ش ى٤ إ حُظو٠ِخ ٓؼ٣ ،ٍ حُ٘خ٠ُ اٙىٞ ظِٔش طوِٚؿؼٝ ،هَس٥ ح٢ كٚ٤٘٤ػ
ٕـذ أ٣  حَُٔ ًٔخ٢ؼزي ك٣ ٕلذ أ٣  إ َّللا٠ِخ ٓؼ٣ ،ُٚ ش٤ٖ ُٖٔ َل طو٣َل ىٝ ،٠آرخث
.ٚغ َلَٓٗخ ًخُـخكي ر٣ٌُٔ إ ح٠ِخ ٓؼ٣ ،ش٤ٗ حُؼل٢ؼزي ك٣
“...Müəlla bin Xüneyyis rəvayət edir ki, Ġmam Sadiq (ə)
ona belə dedi: Ey Müəlla, ...həqiqətən təqiyyə mənim və atababalarımın dinidir, təqiyyəsi olmayanın dini də yoxdur..”.612
َّش ط٤ إ حُظو:ٍ حُٔلّ هخٚ٤ِ ػزيَّللا ػ٢ ػٖ أر،ػٖ رٌَ رٖ ٓلٔي
...ُٚ ش٤ٔخٕ ُٖٔ َل طو٣َل اٝ ،ٖٓحُٔئ
Ġmam Sadiq (ə) buyurub: “Təqiyyə möminin sipəridir,
təqiyyəsi olmayanın imanı da yoxdur..”.613
Görkəmli hədis alimi Ġbn Əbi ġeybə belə nəql edir:
“Müseyləmeyi-kəzzab Peyğəmbərin (s) səhabələrindən ikisini
öz ərazisində tutdu, onlardan soruĢdu: Mənim Allah tərəfindən
göndərilmiĢ peyğəmbər olduğuma inanırsınızmı? Onlardan biri
təqiyyə edərək Ģahidlik edib canını qurtardı, digəri isə Ģahidlik
etmədiyi üçün Ģəhadətə yetirildi.
Bu xəbər Peyğəmbərə (s) çatdıqda buyurdu: “Öldürülən
Ģəxs doğruçuluq yolunda qədəm götürmüĢdür, ikincisi isə
Allahın icazə verdiyi Ģeyi qəbul etmiĢdir və onun heç bir günahı
yoxdur”.614
Bütün bu qeyd olunan hədislər bir daha təqiyyənin ilahi
bir qaynağı olduğunu göstərir.
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20.Qəza və Qədər nədir?
Qəza və qədərə etiqad etmək bəzi Ġslam məzhəblərində
iman əsaslarından biridir. Bu mövzu Ġslamdan əvvəl də insanların zehnini məĢğul etmiĢdir. Xatırladaq ki, qəza və qədərə
iman etmək Ġslamın meydana gəlməsindən etibarən mübahisə
edilən bir məsələ olmuĢdur. Adəm övladı haradan gəldiyini,
hara gedəcəyini, yaradılıĢında bir məqsədin olub olmadığını,
etdiyi hərəkətlərinin səbəbinin özümü, yoxsa baĢqa bir varlıqmı
olduğu kimi suallara həmiĢə cavablar aramıĢsa da, bu günə
qədər bu mövzu öz həllini tam olaraq tapa bilməmiĢdir.615
Qəza və qədər mövzusunda müsəlman firqələri bəzən birbirlərinin ziddinə fikirlər söyləmiĢlər. Cəbərilər insanı küləyin
qovduğu bir yarpağa bənzədərək onun heç bir qüvvəsi olmadığını, hərəkətlərində məcbur olduğunu söyləyir. Qədəriyyə isə,
insana xeyli azadlıq sahəsi verərək, qəza və qədər mövzusunda
insanın hərəkətlərinin əvvəldən Allahın elmi daxilində olduğunu, ancaq Onun bu hərəkətlərin qarĢısını almaqda və ya dəyiĢməkdə müqtədir olmadığını söyləyərək Allahı aciz göstərməkdədirlər.
Peyğəmbərimiz (s) öz həyatı boyunca qədər mövzusunda
mübahisə etməyi qadağan etmiĢ, bu kimi mübahisələrin cəmiyyətin həlak olmasına yol açacağını söyləyərək müsəlmanları bu
iĢdən çəkindirmiĢdir. Həqiqətən də bu kimi mübahisələr Peyğəmbərin (s) vəfatından sonra çoxalmıĢ, insanlar öz pis hərəkət
və zülmlərini Allaha aid edərək qədərin kölgəsinə sığınmıĢlar və
bunun nəticəsi olaraq da müsəlmanlar arasına nifaq salmıĢlar.
Xüsusilə bunu Əməvilər dövründə (661-750) görməkdəyik.
Əməvilər dövründəki ali hakimiyyət cəbr (məcburiyyət) anlayıĢını mənimsəməklə birlikdə, bunu bütün xalqa mənimsətmək
üçün əllərində olan bütün imkanlardan istifadə etmiĢlər. Ġstər
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ayələrin bu sahədəki Ģərhi, istərsə də hədislərin uydurulması bu
dövrdə baĢlamıĢdır. Bütün bunları nəzərə alsaq, mövzunu Peyğəmbərimizin (s) zamanından götürüb hədis qaynaqlarına istinad edərək araĢdırmaq lazımdır.
Qəza “qəziyə” kökündən gəlir. “Hökm etdi, yaratdı, etdi,
hikmət ilə icad etdi” mənalarında istifadə edilir. “Bir iĢi bitirmək, tamamlamaq bir iĢdən əl çəkmək” mənalarında da istifadə
olunur. Qəzanın lüğətdə yeddi mənaya gəldiyini, ən münasibinin
isə “hökm” olduğunu ifadə edənlər olduğu kimi, bu sözün çox
zəngin bir məna daĢıdığını, bunlardan xüsusilə ölüm, öldürmə,
edam, zərurət… və s. mənalarının ön planda olduğunu söyləyənlər də vardır.616
Hökm etmək, möhkəm və sağlam etmək, əmr etmək, yerinə yetirmək mənalarına gələn qəza “Allahın Ģey və hadisələrlə
əlaqəli əzəli planını gerçəkləĢdirmək” Ģəklində tərif olunur. 617
Ġbn Həzm (994-1064) qəzaya hökm və xəbər vermə mənalarını
verir. Seyid ġərif Cürcani (1339-1413) “Qəza əzəldə hökmdür.
Bütün varlıqların lövhi-məhfuzdakı qeyd olunmalarıdır” deyir.
Əbülhəsən ƏĢəriyə (879-941) görə qəza yaratmaq və hökm
vermək mənalarına gəlir. Ona görə qəza “Allahın əzəli qərar
verməsi və hökmüdür. Bu Allahın iradəsinə görə bütün varlıqlar
üçün etibarlıdır”.618
Əbu Mənsur Maturidi (853-944) qəzanı belə təsvir edir:
“Cənabı Haqqın əzəldə iradə və təqdir etdiyi əĢyaların, zamanı
gəlincə hər birini əzəldəki elm, iradə və təqdirinə uyğun bir
Ģəkildə icad edib yaratmasıdır ki, bu da Uca Allahın qüdrət və
yaratma sifətlərinə uyğundur”.619
Bəzi Ġslam filosoflarına görə əzəli elmdə təsbit edilən qəza
iki hissəyə ayrılır:
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1) Qəzayi-mübrəm. Bir Ģərt və səbəbə bağlanmayıb, qəti
olaraq, hökm olunan qəzadır. Belə qəzada səbəbə bağlanmaq
heç fayda verməz. Bunda lazım olan tam bir təslimiyyətdir.
2) Qəzayi-müəlləq. Hökm olunan Ģeyin meydana gəlməsi,
bir Ģərt və səbəbə bağlı olub, Ģərt və səbəbləri tapıldığı zaman
meydana gəlir. Tarlaya toxum səpmək çörəyin olmasına səbəbdir, əkinin meydana gəlməsi bunun nəticəsidir.
Ümumiyyətlə, Maturidilərdə qəza yaratma mənasını verir,
ƏĢərilərdə isə əzəli təqdir mənasındadır. Mötəzilədə isə yaratma
mənasını vermir, səbəbi isə Mötəzilədəki ədalət anlayıĢına zidd
olmasıdır. Əgər qəzaya yaratma mənası verilsə, insanın pis
hərəkətlərinin də Allaha nisbət edilməsi müzakirə mövzusu olacaqdır ki, bu da ədalət prinsipinə görə Allaha aid edilə bilməz.
Çünki Allah bəndələrinə pislik etməz. Quranda qeyd olunanlara
görə, qəza bəzən bir iĢi yerinə yetirmək, bir Ģeyi tamamlamaq və
bəzən də bir Ģeyə hökm vermək, onunla əlaqədar bir Ģeyi qərarlaĢdırmaq mənasında istifadə edilmiĢdir.
Qədər sözü isə “bir Ģeyi ölçmə, təxmin etmə, ölçərək təqdir etmə”, “bir Ģeyi ölçüyə görə təyin və təsis etmək və bir hikmətə görə təyin edib həyata keçirmək” mənalarına gəlir. Digər
bir tərifə görə isə, “Bir Ģeyin ölçüsünü və sərhədlərini bildirmək,
bir varlığı özündə olan xüsusiyyətlərlə təyin etməkdir”.620 Təqdir sözü də qədərlə eyni mənalı olub bəzən onun yerinə istifadə
edilir.621
Qədər və təqdir sözlərinin Uca Allaha isnadı, Onun etdiyi
iĢlərin bir nizamı, ölçüsü və hikməti olduğunu bildirir. Ayrıca bu
xüsus Onun bütün hər Ģeyi bir hikmətə görə etdiyini və lazımsız,
mənasız heç bir iĢ etmədiyini göstərir.
Qəza və qədər anlayıĢları üzərində məzhəblər arasında
birlik yoxdur. Buna səbəb olaraq, bu iki sözün lüğətdə və dolayısilə ayələrdə fərqli mənada iĢlənməsi göstərilə bilər. Digər
yandan Allahın zamandan və məkandan uzaq olması səbəbiylə
620
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bu iki təbir eyni anlama gələ bilər. Çünki Allahın əvvəldən
təqdiri və vaxt gəlincə sonradan yaratması kimi ifadələr həmiĢə
bizim üçün məna daĢıyır. Necə ki, bütün bunlar yaradılanlarla
əlaqədar təbirlərdir və nəticə olaraq hər məzhəb öz görüĢləri
içində ayələrə istinad edərək bu təbirlərə məna verməyə çalıĢmıĢlar.
Qədər inancı bildiyimiz qədəriylə ilk vaxtlardan bu günə
qədər tarixinin ən çətin baĢa düĢülən məsələlərindən biri olmuĢdur. Bu mövzu filosofu, siyasətçini, hüquqĢünası, din adamını,
psixoloqu və sadə möminiylə bütün cəmiyyət təbəqəsini məĢğul
etmiĢ və üzərində çox qəliz mübahisələr meydana gəlmiĢdir.
Qədimdən bəri nə qədər filosof və kalamçı gəlmiĢsə, bu mövzuda söz söyləmiĢlər. Yunan filosoflarından Epikür və bəzi
filosoflar insan azaddır və bunun üçün qədər yoxdur, insanı xeyirə və Ģərə sövq edən bir qüvvə də yoxdur demiĢlər. Yəhudilikdə də münaqiĢələr qədər və cəbr mövzuları ətrafında cərəyan etməkdədir. ġərq xristianlığında isə ümumi təmayül insan
iradəsinin azadlığına inanmaqdan ibarətdir.
Ġradə azadlığı problemi qəza və qədər problemi olaraq da
xarakterizə edilmiĢdir. Mövzuya “Ģər” problemi də deyilmiĢ, pis
hərəkətlərin Allah tərəfindən yaradılıb yaradılmadığı, daha geniĢ
ifadəylə “yaxĢı və pis” məsələsi də münaqiĢələrə mövzu olmuĢdur. Hər bir iradə hərəkətinin əvvəldən cızılmıĢ bir nəticəsi
olduğunu və bunu da idarə etməyə və ya qarĢısını almağa bizim
gücümüzün yetmədiyini bilirik. Bu halda burada da bir təyin və
təqdirin olduğu Ģübhəsizdir. Sokrat, Platon və Aristotel əzəldə
insanın öz hərəkətlərinə istiqamət verə biləcəyi fikrini qəbul
etmiĢlər. Lakin bunların insanın hərəkətlərinin meydana gəlmədən bir tanrı tərəfindən bilinib bilinmədiyi barəsindəki görüĢləri
haqqında bir fikir qarĢıya qoymaq mümkün deyildir. Çünki
onlarda dini anlayıĢ əfsanələr içində itib-batmıĢdır. Antik Yunan
fəlsəfəsi xüsusilə “necə yaĢamalıyıq” sualına cavab axtaran filosofları insan azadlığını üstün olaraq ortaya qoymuĢlar. Yəhudilik və xristianlıq bu fəlsəfədən təsirlənmiĢdir.
Ġslamiyyətdən əvvəlki ərəblərə baxdığımız vaxt onlar qədər sözünün əvəzində “dəhr” kəlməsini iĢlətmiĢlər. Onlarda da
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bir növ qədərçi hakim idi. Çünki onlar səhradakı həyat tərzini
qədərçi anlayıĢa daha yaxın bilirdilər. Onların etiqadına görə,
qədərə inanmaq insanın ruhi olaraq daha rahat olmasını təmin
edirdi. Bu baxımdan onlar “dəhr” anlayıĢını ilahlaĢdırırdılar.
Ġslam isə bu cür qədərçiliyi rədd etmiĢ, onun yerinə Allahın elm,
iradə və qüdrətini qoymuĢdur.
Peyğəmbərin (s) vəfatından sonra və hicri birinci əsri
(miladi VII-VIII əsrin I yarısı) əhatə edən bir zaman kəsiyində
müsəlmanları məĢğul edən fikirlər içində heç Ģübhəsiz ki, ilki
“qədər” mövzusu olmuĢdur. Qədəri inkar edənləri qınayan və
qədər münaqiĢələrindən məhrum edən hədislər bizə açıq Ģəkildə
göstərir ki, Peyğəmbərin (s) həyatında belə, müsəlmanlar arasında bu cür düĢüncələr meydana çıxmağa, hətta münaqiĢə
mövzusu olmağa baĢlamıĢdır. Peyğəmbərin (s) Ģiddətli yasağı
səbəbiylə bu dövrdə böyük fikir hərəkatı halına dönməmiĢdir.
Ancaq xəlifə Osman bin Əffanın qətl edilməsinin (656-cı ildə)
ardınca meydana çıxan hadisələr, daxili savaĢlar müsəlmanlar
üzərində böyük təsirləri olmuĢ, çox ağrılı xatirələr buraxmıĢ və
nəticədə məcmu Ģəkildə əqaid problemlərinin ortaya çıxmasına
səbəb olmuĢdur.
Müsəlmanlar arasında çıxan daxili savaĢlarda həyatını itirənlərin vəziyyəti mövzusunda mübahisələr olmuĢdur. Öldürən
də öldürülən də müsəlmandır. Qətl Ġslamda böyük günahdır. Elə
isə böyük günaha düĢən (mürtəkibi-kəbirə) bir möminin iman
vəziyyəti nədir? Qətl kimi bir hərəkəti iĢləyən insan bu hərəkəti
iĢlərkən azad bir iradəyə sahibdirmi? Yoxsa qədəri ilahinin
məcburu bir tətbiqçisidirmi? Qədər mövzusunda ilk münaqiĢələri baĢladan Məbəd əl-Cühəni (öl. 699) olduğu qəbul edilir.622
Qədər probleminin ortaya çıxıĢı və bu mövzuda aparılan mübahisələr Ġslamda siyasi və dini hadisələrin əsl səbəbi isə səhabələr
firqəsi olmuĢdur. Çünki onların Əhli-beyti (ə) siyasi səhnədən
uzaqlaĢdırmaları, bəzilərinin Əhli-beytə (ə) qarĢı çıxmaları öz
aralarında çətinliklərə əsas səbəbdir. Bununla birlikdə hər nə
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qədər çətinliyin meydana gəlməsində xarici səbəblərin, xarici
ünsürlərin birinci dərəcədə bir təsiri yoxsa da, onun daha sonrakı
tarixlərdə inkiĢaf edib dərinləĢməsində və çeĢidli Ģəkillərdə qiymətləndirilməsində, həm Ģərq xristian ilahiyyatının, həm də Yunan fəlsəfəsinin böyük ölçüdə təsirinin olduğu inkar edilə
bilməz.
Buna görə Məbəd əl-Cühəni qədər mövzusundakı fikirləri
Əbu Yunus Sənsəveyh əl-Üsvari deyə tanınan bir xristiandan
almıĢdır. Geylan əd-DiməĢqi (öl. 720) də Məbədin fikirlərini
yaymıĢdır.623
Buxarinin “Səhih”ində rəvayət etdiyinə görə, Peyğəmbər
(s) səhabədən bir neçə adamın qədərdən söhbət etdiyini eĢitmiĢ
və qəzəblə onların qarĢısında dayanaraq belə demiĢdir: “Ey
camaat, sizdən əvvəlki ümmətlər buna görə yollarını azdılar.
Peyğəmbərləri haqqında ixtilafa düĢdülər. Kitabın bir qismini
digər qisminə qurban verdilər. Qurani-kərim sizə bir qismi digər
bir qismə qurban verəsiniz deyə nazil olmamıĢdır. Əksinə
Quranın bir qismi diğər bir qismini təsdiq edir. Siz ondan nəyi
anlayırsınızsa, ona görə əməl edin. Sizə nə mütĢabih görünürsə,
ona da iman gətirin”.624
Əməvi iqtidarı dövrünə (661-750) baxarkən onların dini
yalnız siyasi bir vasitə olaraq istifadə etmələri, hətta daha
əvvəlki döyüĢlərdə heç bir tərəfdə olmamıĢ mülayim bir yol
tutan bir çox səhabə hadisələrə qatılan müsəlmanların vəziyyəti
haqqında hökm verməkdən qaçınaraq bu iĢi Allaha həvalə
etmələrini də siyasi zülmlərə alət olaraq istifadə etdilər. Qədər
nəzəriyyəsi Əməvi zülmünə qarĢı çıxan bir çoxları tərəfindən
qəbul edilmədi. Bu nəzəriyyə Əməvi siyasətçilərini də məĢğul
etmiĢdi. Çünki bu nəzəriyyə onların siyasi zülmlərinə dini don
geyindirirdi. Bu ədalətsizliyin baĢında isə səhabə Müaviyə bin
Əbu Süfyan (öl. 680) dayanırdı.
Bura qədər qeyd etdiyimiz fikirlər müxtəlif məzhəblərin
baxıĢları əsasında idi. Ancaq mövzunu Ġmamiyyə baxımdan
623
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araĢdırsaq, tamamilə fərqli fikirlərin ortalığa çıxacağının Ģahidi
olacağıq. Çünki Ġmamiyyədə nə mütləq məcburiyyət var, nə də
özbaĢnalıq. Ġmamiyyəyə görə, ilahi qəza və qədər inkarolunmaz
bir həqiqətdir və heç də insanın məhdudiyyətinə səbəb olan
amillərdən biri deyildir. Ġlahi qəza deyildikdə, cərəyan və hadisələrə aid olan qəti ilahi hökm nəzərdə tutulur. Ġlahi qədər deyildikdə isə, məqsəd cərəyan və hadisələrin həcmi, əhatə dairəsidir.
Ġlahi elmlər baxımından ilahi qəza və qədər birbaĢa olaraq
heç bir hadisəyə dəlalət etmir. Kainatda baĢ verən bütün hadisə
və cərəyanlar müəyyən səbəb və ya səbəblər üzündən baĢ verir.
Ġlahi qəza aləmə hakim olan nizamın səbəbli olmasını tələb edir.
Ġnsanın iradə və əqli azadlığı və varislik, mühit, tarixi (ictimai)
məhdudiyyəti ilahi qəza və aləmin səbəb və ya səbəblər üzərində
formalaĢmasından irəli gəlir.
Bu səbəbdən də ilahi qəza insan məhdudiyyətinə səbəb
olan amillərdən hesab olunmur. Bu məhdudiyyət yalnız mühit,
varislik və tarixi Ģəraitlərdən irəli gəlir. Ġnsana nəsib olan azadlıq da ilahi qəza hökmünə əsasən təyin olunmuĢdur. Belə ki,
ilahi qəza, azadlığa malik olan bir varlığın ağıl və iradəyə sahib
olmasını tələb edir. O, özünü bütünlüklə ictimai və təbii məhdudiyyət dairəsindən qurtarmalı və gələcək həyatını təmin etməlidir.
Ġnsanın xüsusiyyətlərindən biri də onun məsuliyyət daĢımasıdır. O, müəyyən olunmuĢ qanunlar çərçivəsində yaĢayır.
Digər canlılar isə təbiətin cəbri (məcburi) qanunlarından savayı
heç bir qanuna tabe olmurlar. Belə ki, heyvanlar, bitkilər və
digər cansız varlıqlar üçün müəyyən qanunlar tərtib edib onları
bu qanunlara tabe etmək qeyri-mümkündür. Amma insan müəyyən qanunlar çərçivəsində yaĢayır və orada bəzi dəyiĢikliklər
aparır. Onun tabe olduğu qanun səlahiyyətli Ģəxslər tərəfindən
tərtib olunur və bir vəzifə kimi üzərinə qoyulur.
Qanunverici orqan ictimai qanunların tərtib olunması üçün
bir neçə Ģərtə riayət etməlidir. BaĢqa sözlə desək, insan öhdəsinə
düĢən vəzifəni yerinə yetirmək üçün müəyyən Ģəraitə yiyələnməlidir.
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Beləliklə, Ġmamiyyə filosoflarının Allahın təqdirini iki
qismdə izah etdiklərini görürük. Onlardan biri “Elmi təqdir”,
digəri isə “Eyni təqdir” adlanır. Elmi təqdir ölçü və miqdar deməkdir. Allahın elmi təqdirində məqsəd budur ki, Allah taala hər
Ģeyin hər zamanda və məkanda hansı surətdə gerçəkləĢəcəyini
bilir. BaĢqa sözlə, Allah taala varlıqların və fenomenlərin yaranma Ģərtləri, səbəbləri və müqəddimələrinin hazırlanmasından və
onların baĢ verməsindən agahdır.
Allahın bu elmi təqdiri insanın ixtiyarı ilə heç bir ziddiyət
təĢkil etmir. Çünki Allah taala bilir ki, məsələn, filankəs öz ixtiyarı və istəyi ilə hansı iĢləri və əməlləri yerinə yetirəcəkdir. Həqiqətdə Allahın əzəli elmi və uzaqgörənliyinin insanın ixtiyarı
ilə heç bir ziddiyyəti yoxdur. Çünki insanın ixtiyari olaraq yerinə yetirdiyi iĢlər Allahın elminin bir hissəsində qərar tutur və
belə bir elmin nəinki ixtiyarla ziddiyyəti yoxdur, həm də onu
təsdiqləyir.
Eyni təqdir isə müəyyən ölçüdə icad etmək və yaxud hansısa bir Ģey üçün ölçü qərar vermək mənasındadır. Allahın eyni
təqdiri məxluqatın idarə olunmasından ibarətdir. Belə ki, fenomenlərin üzərində xüsusi təsir qoyulur və bu, təbii olaraq hər
hansı bir fenomenin uzaq və yaxın olmasını nəzərə almaqla birbirindən seçiləcəkdir. Necə ki, cins, növ, Ģəxs və Ģəxsin halətləri
bir-birindən fərqlənəcəkdir. Məsələn, insan cinsinin təqdiri yer
üzündə xüsusi bir zamandan baĢlayaraq müəyyən bir vaxta
qədər həyat sürməsindən, hər bir Ģəxsin təqdiri isə məhdud
zaman çərçivəsində ata və anadan dünyaya gəlməsindən ibarətdir. Eləcə də, insanın ruzisində, həyatının digər problemlərində
və ixtiyari iĢlərində olan təqdir onların hər hansı biri üçün xüsusi
Ģəraitin hazırlanmasından ibarətdir. Həqiqətdə Allahın təqdiri
bundan ibarətdir ki, Allah taala hər hansı bir məxluqu müəyyən
hədlər, qeyd-Ģərtlər, xüsusiyyətlər və istedadlarla vücuda gətirir.
Bu təqdirin insanın ixtiyarı ilə heç bir ziddiyyəti yoxdur.
Çünki bizim ixtiyarımız, öz ixtiyarımızla yerinə yetirdiyimiz
əməllər və ixtiyari iĢlərimizin müqəddimələri hər hansı bir baĢqa
fenomen kimi, xüsusi yerdən, müəyyən kadrdan və özünəməxsus dairədən kerçəkləĢir. Bu da Allahın müəyyən etdiyi təqdir253

dir. Məsələn, (ixtiyari bir əməl sayılan) insanın danıĢması mütləq özünəməxsus bir üzvlə həyata keçir və danıĢıq forması alır.
Buna görə də, Allah taala nəfəs borularını, qırtlağı, səs tellərini,
dili, diĢləri, dodaqları yaratmıĢ və bu hissələri (ixtiyari əməl
sayılan) danıĢığın gerçəkləĢməsi üçün müəyyən etmiĢdir.
Allah taala ixtiyari iĢlərin müqəddimələrini də xüsusi
Ģəraitlə təyin etmiĢdir. Məsələn, Allah taala insanın qidalanması
üçün bədəndə bəzi üzvlər yaratmıĢ və onun sərf olunma yerlərini
ayırd etmiĢdir. Ġnsanın qidalanmasında bəzi üzvlər rol oynayır.
Əgər bu bədən üzvləri olmasaydı, ixtiyari bir əməl sayılan
qidalanma prosesi gerçəkləĢməzdi.
Ümumiyyətlə, Allah taalanın xaricdə təqdirlə bağlı müəyyən etdiyi bütün iĢlər məcburidir. Ġnsanın ixtiyar və iradə azadlığı onda heç bir rol oynamır. Bədən üzvlərimiz bizə məcburi
verilmiĢdir. Bizim bədənimizdə hansı üzvün olub-olmamsında
heç bir seçim ixtiyarımız yoxdur və bu iĢə qüdrətimiz çatmır.
Bəli, ixtiyari əməllərin müqəddimələri məcburi olaraq yaranmıĢdır (və əgər bu müqəddimələr olmasaydı, ixtiyari əməllər
həyata keçməzdi).
Allah taala Öz müəyyən etdiyi təqdirlə hər hansı bir Ģəxsin
yaĢayıĢı üçün çərçivələr qərar vermiĢdir. (Bizə öz növbəsində
məcburi olaraq əta olunan) ixtiyari fəaliyyət onun daxilində
yerinə yetirilir. Biz bu çərçivə daxilində ixtiyar sahibi olub,
istədiyimizi görə bilərik, lakin ona tabe olmaq bizim ixtiyarımızdan xaricdir.
BaĢqa sözlə, ixtiyar qanunu, bütün ixtiyari iĢlərin müqəddimələri və ixtiyari iĢlərin görülməsini həyata keçirən hissələr
(məsələn, bədən üzvləri) – varlıq aləminin tələbinə görə –
Allahın müəyyən etdiyi təqdir əsasında məcburdurlar. Lakin öz
ixtiyarımızdan və həmin müqəddimələrdən necə istifadə etmək
bizim öz ixtiyarımızdadır.
Qeyd etmək lazımdır ki, “eyni təqdir” mənasını daĢıyan
ilahi təqdir həqiqətdə naqis səbəblərə qayıtmaq deməkdir. Yəni
fenomenin yaranması bir sıra müqəddimələrlə bağlı olub, o Ģeyin ölçüsü və həddinin təyin olunmasında təsirlidir və ona həmin
Ģeyin təqdiri deyilir. Lakin bir Ģeyin tam səbəbi Allaha istinad
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edilsə belə, bu terminə əsasən, “təqdir” adlanmır. Bu haqqında
danıĢdığımız “qəza”dan ibarətdir.
Bu təhlilə əsasən, eyni təqdir heç vaxt dəyiĢə bilməz. Çünki bir Ģeyin müqəddimələri hazırlandıqda, - əgər uzaq müqəddimələrdən olsa, - yenə də bir neçə baĢqa vasitə gerçəkləĢməli,
nəhayət həmin fenomenin özünə çatmalıdır. Bu zaman mümkündür ki, bir maneə yaranıb həmin Ģeyin gerçəkləĢməsinin
qarĢısını alsın.
Bu incəliyə diqqət yetirdikdə, təqdirin dəyiĢməsi ilə əlaqədar nəql olunan bir çox rəvayətlərin mənası aydınlaĢır. Bir
sıra rəvayətlərdən baĢa düĢülür ki, insan bəzi əməllər yerinə
yetirməklə öz təqdirini dəyiĢə bilər. Məsələn, sədəqə vermək
bəlanın aradan qaldırılmasına, qohumluq əlaqələrini möhkəmlətmək ömrün uzun olmasına səbəb olur. Belə bir vəziyyətdə, ilkin
olan eyni təqdir bir bəlanın nazil olması, (məsələn) insanın
müəyyən bir yaĢ həddinə çatdıqda, xəstəlik və ya qəzaya
uğramaq nəticəsində vəfat etməsidir. Lakin sədəqə vermək və
qohumluq əlaqələrini möhkəmlətmək həmin bəlanın və yaxud
vəfatın qarĢısını alır, təqdirin, taleyin dəyiĢdirilməsinə səbəb
olur.
Quranın zahiri təlimləri ilə müvafiq olan Əhli-beyt (ə)
təlimlərinə əsasən insan öz əməllərində ixtiyar sahibidir, amma
müstəqil deyildir. Allah taala onlara ixtiyar və iradə əsasında iĢ
görmək imkanları vermiĢdir. BaĢqa təbirlə desək, Allah taala
insana ixtiyar və iradə verməklə, ona tam səbəblərin məcmusu
yolu ilə bir iĢi istəyərək həyata keçirmək zərurəti vermiĢdir. Bu
cür ilahi istəyin nəticəsi də zəruri feldir. Ġnsan da onu görməkdə
ixtiyar sahibidir. Öz illətinin hissələrinin məcmusuna nisbətən
zəruri, insan olan hissələrə nisbətdə isə ixtiyari və mümkündür.
Ġmam Sadiq (ə) buyurur: “Nə cəbr (mütləq məcburiyyət)
və nə də təfviz (mütləq azadlıq) var, Amma bunların arasında
olan (orta bir mövqe) bir iĢdir”.
Bu hədislərdə cəbr və təfviz məsələlərinə iĢarə olunmuĢdur.
Bir nəfər Əlidən (ə) qəza və qədər haqqında soruĢduğu
vaxt belə buyurdu: “Allah sənə rəhm etsin! Sən qəza və qədərin
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qəti və mütləq bir Ģey olduğunu sanırsanmı? Belə olsaydı, artıq
savab və cəzanın heç bir mənası olmazdı və yaxĢılığa çağırmaqla yamanlıqdan uzaqlaĢdırmağın bir əhəmiyyəti olmazdı.
Allah taala öz bəndələrinə əmr etmiĢ və onları çəkindirmiĢdir,
amma seçməkdə onları azad qoymuĢdur. Onların təkliflərini
asan etmiĢ və çətinləĢdirməmiĢdir. Az bir əməllərin qarĢılığında
çox savab vermiĢdir. Allaha qarĢı məğlubdur deyə üsyan
edilməyib, zorla da kimsəni itaət etməyə məcbur etməyib.
Peyğəmbərləri (ə) oyuncaq olsunlar deyə göndərməyib, kitabları
da bihudə yerə nazil etməyib. Göyləri, yeri və onların arasında
olan məxluqatları da boĢ-boĢuna yaratmayıb. Bu kafirlərin
xəyalıdır. Cəhənnəm odunda yanacaqlarına görə vay bu kafirlərin halına.625
Ġmamın (ə) bu bəyanı necə də aĢkardır və Ġmamiyyə ardıcılları bunu qəza və qədər mövzusunda əsas götürürlər. Bu
mövzu haqqında bundan daha artıq bir söz və bundan daha artıq
möhkəm bir dəlil tapmaq mümkün deyil. Bu sözləri oxuyan hər
bir kəs öz əməllərində azad olduğuna inanar. Çünki Allah bizə
əmr edib, amma seçmək azadlığını da bizə bəxĢ edibdir. Ġmam
Əlinin (ə) “Allah bəndələrə seçim ixtiyarı vermiĢdir” – deyə
buyurduğu sözünün mənası da budur. Daha sonra Ġmam Əli (ə)
daha artıq izah edərək belə buyurmuĢdur: “Allah taalaya qarĢı
məğlubdur deyə üsyan edilməyib”. Bu sözün mənası bundan
ibarətdir ki, Allah taala insanları bir iĢi görməyə məcbur etmək
istəsəydi, onda bəndələri birləĢsəydilər belə, yenə də Allahın
iĢinə qalib gələ bilməzdilər. Bu isə Allah taalanın bəndələrinə
itaət ilə üsyan arasından birini seçmək azadlığını göstərir. Bunu
Allah “Kəhf” surəsinin 29-cu ayəsində belə bəyan edir: “De ki,
haqq Rəbbinizdəndir. Kim istəyir iman gətirsin, kim də
istəyir kafir olsun”.
Ondan sonra Ġmam Əli (ə) insan vicdanının dərinliklərinə
xitab edərək bəzilərinin inandığı kimi, insanın öz iĢlərində məcburi olduğu fikrini rədd etmək üçün möhkəm dəlillər göstərir.
Çünki əgər insanın gördüyü iĢlər məcburi olsaydı, onda peyğəm625
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bərlər (ə) və səmavi kitablar göndərmək yersiz və dəyərsiz iĢlər
olardı. Allah taala bu kimi iĢlərdən uzaqdır.
Bütün bu deyilənlərin fonunda bildirmək istəyirik ki,
Ġmamiyyə ardıcıllarına görə, əcəl özü də iki qismə bölünür. Bunlardan birincisinə “əcəle-müəlləq” (qəti olmayan əcəl), ikincisinə isə “əcəle-məhtum” və ya “əcəle-müsəmma (qəti əcəl)
deyilir.
Əcəle-müsəmma o əcələ deyilir ki, onun ixtiyarı yalnız
Allahın əlindədir və onun baĢ verməsi insanın ixtiyarında deyil.
Məsələn, insan üçün ölüm hökmünün yazılması, yəni onun mütləq nə vaxtsa öləcəyi sırf Allahın əlindədir. Bu haqda Quranikərim belə bəyan etmiĢdir:
. َََُُٕٝ ۖ ػُ َّْ أَ ْٗظ ُْْ طَ ْٔظٙ ِػ ْ٘ َي٠ًّٔ ٔ
َ ُٓ ٌَ أَ َؿَٝ ۖ  أَ َؿ ًل٠ٰ ٠
َ َ ٍٖ ػُ َّْ ه٤١ِ ِْٖٓ ْْ ٌُ َ َهَِو١ٌِ َُّ حَٞ ُٛ
“Sizi palçıqdan yaradan, sonra da (sizin üçün) bir əcəl
(ölüm vaxtı) müəyyən edən Odur. (Allahın) yanında məlum
bir əcəl də (bütün ölülərin diriləcəyi Qiyamət günü) vardır.
(Bütün bunlardan) sonra siz yenə də Ģübhə edirsiniz!”626
Bu ayənin təfsiri haqqında Ġmam Cəfər Sadiq (ə)
buyurmuĢdur:
٠ًّٔ ٔ
َ ُٓ ٌَ أَ َؿَٝ ً أَ َؿل٠٠
َ َ ﴿ػُ َّْ ه:٠ُ طؼخَُٚٞ ه٤ٔ طل٢خىم (ع) كُٜحإلٓخّ ح
، ٓخ ٗخءٚ٘ٓ َؤه٣ٝ  ٓخ ٗخءٚ٘ٓ ّوي٣ ، ٌفٞهٞٓ ٠ٔٔٓ َ٤ ؿ١ٌُ حْلؿَ ح:ٍ هخ.﴾ُِٙػ ْ٘ َي
ٖٓ خِٜ ٓؼ٠ُِش حُويٍ ا٤ُ ٖٓ ٌٕٞ٣ ٕي أ٣َ٣ ٍِ٘ ٓٔخ٣ ١ٌُ حٜٞ ك٠ُٔٔٔأٓخ حْلؿَ حٝ
.﴾ َُٕٞٓ ٔظَ ْو ِي
ْ َ٣ ََلَٝ ًٓخ َػش
ْ َ٣ َ ْْ كَلُٜ ُِ ﴿اِ ًَح َؿخ َء أَ َؿ:ٍ َّللاٞ كٌُي ه،َهخر
َ ََُٕٝ ٔظَؤْ ِه
“...Qeyri-qəti əcəl Allahın istəyinə əsasən irəli və ya geri çəkilə
bilər. Qəti əcəl isə bu qədr gecəsindən növbəti qədr gecəsinədək
yazılanlardır. “Onların əcəli gəlib çatdıqda bircə saat belə
(ondan) nə geri qalar, nə də irəli keçə bilərlər!”627 ayəsinin
mənası da elə budur”.628
Qəti olmayan (əcəle-müəlləq) əcələ gəldikdə isə, bunu sovuĢduran bəzi amillər vardır. Məsələn, insan sədəqə verməklə,
qohum-əqrabasını tez-tez ziyarət etməklə ömrünü uzada bilər.
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Bu haqda Ġmam Əli (ə) buyurur: “ٍؿخ٥يهش طؤْ حُٜ ”رخ- Sədəqə
verməklə ömürlər uzanar”.629
Ġmam Cəfər Sadiq (ə) da belə buyurur:
ٕٞطٞٔ٣ٝ ٍْٕٛ رؤػٔخٞ٘٤ؼ٣ ْ أًؼَ ٓٔخٜٖٗ حُ٘خّ ربكٔخ٤ؼ٣ :)خىم(عُٜح
.ُْٜٕ رآؿخٞطٞٔ٣ ْ أًؼَ ٓ ّٔخٜرٌٞٗر
“Ġnsanlar öz ömürlərini yaĢamaqdan çox yaxĢılıqlarının
hesabına yaĢayırlar. Eləcə də öz əcəlləri ilə ölməzdən daha çox
günahlarının hesabına ölürlər”.630

629
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21.Qurani-kərim təhrif olunubmu?
Qurani-kərim vəhy yolu ilə Peyğəmbərimizə (s) nazil
olmuĢdur. Vəhy sözü lüğətdə “yazmaq”, “pıçıldamaq”, “təlqin
etmək”, “sürətlə iĢarə etmək”, “ilham etmək”, “göstərmək”,
“vəsvəsə vermək” mənalarındadır.631 Ġstilahi mənada isə Allahın
kəlmələrinin peyğəmbərlərə və övliyalara çatdırılmasıdır.632
Quran istilahında vəhy sözü təkcə Allahın peyğəmbərə
müəyyən bir vasitə ilə ya vasitəsiz halda endirdiyi xəbərlərə
deyilir. Əgər bu kəlmənin Quran baxımından geniĢ təhlilinə
nəzər salsaq, həqiqətən bizə məlum olacaqdır ki, Allah bu
kəlməni öz müqəddəs kitabında müxtəlif məna çalarlarında
iĢlətməklə yanaĢı, həm də müxtəlif varlıqlara da Ģamil etmiĢdir.
Mətləbi daha da aydınlaĢdırmaq üçün aĢağıdakı ayələrə müraciət
edək:
“O, hər bir göyün (göydə olanların) iĢini özünə vəhy
edib bildirdi”.633
“Xatırla ki, o zaman Rəbbin mələklərə belə vəhy
etdi..”.634
“Rəbbin bal arısına vəhy etdi..”.635
“Anana vəhy edilməsi lazım olanı vəhy etdiyim
zaman”.636
“Xatırla ki, o zaman həvarilərə: “Mənə və
peyğəmbərimə iman gətirin!” – deyə vəhy etmiĢdim”.637
“Məhz o gün yer öz hekayətini söyləyəcəkdir. Allahın
ona etdiyi vəhy ilə!”638

631
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Bu ayələrdən belə məlum olur ki, vəhy sözü lüğətdə çoxmənalı sözlərə daxil olub müxtəlif mənalarda iĢlədilə bilər.
Həmçinin, Quran Ģeytanın da vəhy etməsindən danıĢaraq buyurur:
“Beləcə biz hər bir peyğəmbər üçün insan və cin
Ģeytanlarından düĢmənlər yaratdıq. Onlar (biri-digərini)
aldatmaq məqsədi ilə bir-birinə vəhy edərlər”.639
Bundan əlavə, Quran insanların da vəhy etməsindən bəhs
edərək buyurur:
“...Sonra Zəkəriyyə mehrabdan öz camaatının
qabağına çıxıb onlara belə vəhy (rəmzlə iĢarə etdi) etdi..”..640
Göründüyü kimi, Quranın bu və ya digər ayələrində iĢlədilən vəhy sözü “vav, hə, yə” felindən əmələ gəlsə də, müxtəlif
mənalar bildirmiĢdir. Burada bizim mövzumuz Quran vəhyindən
olduğu üçün “vəhy” sözünü biz Allahdan Peyğəmbərə (s) endirilən ayələr və gözəl sözlər mənasında baĢa düĢürük.
Vəhyin gəliĢ Ģəkilləri və ya növləri
Əvvəllərdə qeyd olduğu kimi, vəhy kəlməsi lüğətdə müxtəlif mənalar bildirsə də, istilahi mənada o “Uca Allahın ətraflı
olaraq varlıqlara hərəkət tərzlərini bildirməsi, xüsusən də insanlara çatdırmaq istədiyi ilahi əmr, qadağa və xəbərlərin özünü
vasitəli və ya vasitəsiz bir tərzdə, gizli və ya sürətli bir yolla
peyğəmbərlərinə endirməsidir”.641
Vəhyin Adəm övladına, xüsusilə də peyğəmbərlərə hansı
formada gəlməsi üçün Ģübhəsiz ki, Quran ayələrindən və ya
səhih hədislərdən məlumat almaq lazımdır. Çünki vəhyin
mahiyyətinin insan idrakı tərəfindən dərk edilmədiyini, onu
gətirən mələyin adi gözlə görünmədiyini və hər insanın vəhy
qəbuletmə qüdrətində olmadığını nəzərə alsaq, onun haqqında
yalnız ayələr və ya hədislər nöqteyi nəzərindən çıxıĢ etmək
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lazımdır. Belə ki, Qurana görə Allah insanlarla yalnız üç Ģəkildə
danıĢmıĢdır:
- Vəhy yolu ilə;
- Pərdə arxasından;
- Elçi göndərməklə.
Quran hər üç Ģəkli bir ayədə qeyd edərək buyurur:
“...Allah onlarla ancaq vəhy ilə yaxud pərdə
arxasından danıĢar. Və ya bir elçi göndərər, o da Allahın
izni ilə Allahın istədiyini vəhy edər..”.642
Bu ayədən belə baĢa düĢülür ki, Allah insanlarla danıĢmaq
üçün üç yoldan istifadə etmiĢdir ki, bunun da birincisi vəhydir.
Burada nəzərə almaq lazımdır ki, bu cür olan vəhy vasitəsiz
vəhydir və Allahla insan arasında bu zaman heç bir vasitə olmur.
Buna aid aĢağıdakı ayələri misal çəkmək olar:
“Xatırla ki, o zaman həvariləri: “Mənə və peyğəmbərimə iman gətirin!” deyə vəhy etmiĢdim”.643
“...Anana vəhy edilməsi lazım olanı vəhy etdiyim
zaman”.644
“ġura” surəsindəki ayədə göstərilən vəhy isə ikinci pərdə
arxasında olan vəhydir. Vəhyin bu növündə sözlü danıĢma
vardır, lakin vəhyi dinləyən Ģəxs danıĢanı görə bilməz. Buna aid
misalı Allahın Musaya (ə) ağacdan nida etməsini göstərmək
olar. Necə ki, o, buyurmuĢdur:
“Musa odun yanına yetiĢdikdə belə bir nida gəldi: “Ya
Musa! Mən həqiqətən sənin Rəbbinəm, nəleynini çıxart ki,
müqəddəs Tuva vadisindəsən! Mən səni seçdim. Sənə vəhy
olunanı dinlə”.645
Buradan belə məlum olur ki, vəhyi dinləyən Ģəxs sadəcə
özünə yaxın bir yerdən xitab edən gizli bir varlığın mövcud
olduğunu anlayar.646
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Vəhyin sonuncu növünü isə Quran bizə elçi yolu ilə
gəldiyini bildirir. Yəni, Allahdan mələk vasitəsi ilə endirilmiĢ
vəhydir. Burada elçidə məqsəd Ģübhəsiz ki, Cəbrayıldır (ə).
Cəbrayılın (ə) Məhəmməd peyğəmbərə (s) hansı Ģəkildə vəhy
gətirməsi haqqında müxtəlif fikirlər vardır ki, bunun üçün də
“təfsir üsulu” adlı kitablara müraciət etmək lazımdır.
Burada diqqət yetiriləsi məqamlardan biri budur ki, vəhy
hansı Ģəkildə nazil olmasından asılı olmayaraq insan idrakından
kənar bir Ģeydir. Çünki vəhy qeyb aləmindən qopub gələn bir
xəbər olduğuna görə, onu əqli mühakimə yolu ilə ələ gətirmək
və dərk etmək mümkün deyildir. Həmçinin, ilahi vəhyin ağırlığı
o qədər Ģiddətli, onun eniĢi o qədər qeyri-adi olmuĢdur ki,
Peyğəmbər (s) onu qəbul edən zaman özündə ruhi və cismi
dəyĢikliklər hiss etmiĢdir. ġübhəsiz ki, onun bu kimi müxtəlif
zahiri və batini dəyiĢikliyə uğraması vəhyin insan əqlinin
məhsulu olmadığını sübut edir. Necə ki, Quran buyurur:
“ġübhəsiz ki, bu (Quran) aləmlərin Rəbbi tərəfindən
nazil edilmiĢdir. Onu Ruhul-Əmin (Cəbrayıl) endirdi”.647
Əsrimizin böyük cənubi Azərbaycan alimi və təfsirçisi
Cəfər Sübhani (doğ.1928) vəhyin mahiyyət və həqiqətinin dərk
edilmədiyi mövzusunda yazır: “Vəhyin dərin həqiqətini adi
miqyaslarla açıqlamaq mümkün deyildir. Əslində vəhyin nazil
olması qeybin təzahürlərindən biridir. Həqiqət bizə aydın
olmasa belə, ona iman gətirmək zəruridir. Belə ki, Rəbbimiz
buyurur:
“O kəslər ki, qeybə inanır” (Bəqərə, 3).648
Yuxarıda danıĢdığımız vəhy yalnız ilahi vəhy və onun
müxtəlif çeĢidləri haqqında idi. Buradan məlum oldu ki, vəhy
peyğəmbər təxəyyülü və onun öz daxili aləminə qapılması nəticəsində ortalığa çıxan bir Ģey deyildir. O əslində Allah tərəfindən müxtəlif yollarla göndərilmiĢ və onun hifz edilməsi qəti
Ģəkildə Peyğəmbərə (s) tapĢırılmıĢdır. Hətta Quran ayələrini dərindən tədqiq etdikdə biz, peyğəmbərlərin vəhyin mühafizəsi
647
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üçün ağır məsuliyyət daĢıdığını və bunun üçün hətta təhdidedici
ayələr müqabilində dayandığını görməkdəyik. Belə ki, Quran
buyurur: “Əgər o, bir sözü bizə yalandan isnad etsəydi, dərhal onun boynunun Ģah damarını qırardıq”.649
Bəzi Ġslam alimləri vəhy sözünü geniĢ mənada götürərək,
Peyğəmbərin (s) məsumluğunu, danıĢdığının yalnız ilahi vəhydən olduğunu, öz baĢına bir söz demədiyini, ona tabe olmağın
Allaha tabe olmaqla eyni olduğunu və s. nəzərə alaraq onun da
sözlərinə (hədislərinə) vəhy demiĢlər. Lakin burada Allahın
endirdiyi sözlərlə Peyğəmbərin (s) dediyi sözləri bir-birindən
fərqləndirmək üçün vəhyi iki qismə bölüb, birinciyə “əl-vəhyulmətluvv” (oxunan vəhy), ikinciyə isə “əl-vəhyu ğeyri-mətluvv”
(oxunmayan vəhy) demiĢlər.650
Bu bölgünün birincisində Allahın göndərdiyi ayələr, ikincisində isə Peyğəmbərin (s) dediyi hədislər nəzərdə tutulur.
Sözsüz ki, Allahın Quranda öz Rəsuluna (s) verdiyi üstünlükləri və haqqında nazil etdiyi ayələri nəzərə alsaq, onun da
kəlmələrinin Quran qədər dəyər və önəm daĢıdığını qəbul etməliyik. Necə ki, Quran buyurur:
“O, öz baĢına danıĢmaz. Onun danıĢması ancaq bildirilən vəhy ilədir”.651
Quranın nüzulu və mahiyyəti
Quranın lüğəvi və istilahi mənasını vermək üçün ilk növbədə Quran sözünün hansı kəlmədən törəndiyini bilmək
lazımdır. Belə ki, bu kəlmənin ərəb kəlməsi olması barədə təfsir
əhlinin içərisində ixtilaf olmayıb. Lakin onun hansı kəlmədən
törəməsi haqqında az da olsa fikir ayrılığı vardır.
Bir dəstə təfsir alimlərinə görə Quran lüğətdə “toplamaq”,
“cəm etmək”, “yığmaq”, “bir araya gətirmək” və s. bu kimi
mənalar ifadə etməkdədir.
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Lakin digər dəstə alimlər Quran sözünün haqlı olaraq
lüğətdə “oxumaq”, “mütaliə etmək”, “anlatmaq”, “toplamaq”
mənalarında iĢləndiyini söyləyirlər. 652 Həmçinin, məĢhur təfsir
alimi Həsən ət-Təbərsi də Quranın “qərəə” felinin məsdər
forması olduğunu və “oxumaq” mənasını verdiyini qeyd edir.653
Quranın mənasının geniĢ əhatəliyini nəzərə alsaq, onun
həm toplamaq, həm də oxuyub-öyrənmək mənalarında olduğunu
qəbul etmək olar. Çünki onun “toplamaq” mənasında
iĢləndiyinin səbəbi bütün elmləri özündə ehtiva etdiyinə görədir.
Bu mənanı biz Quranda da görə bilərik. Məsələn:
“...Hər bir Ģeyin müfəssəl (geniĢ) izahıdır”.654
“...Hər bir Ģeyi aydınlaĢdırır”.
Bu ayələrdən belə məlum olur ki, Quran hər bir Ģey
haqqında az və ya müfəssəl Ģəkildə məlumat verir.
Hədislərdə deyilir: “Quran əhli Allahın əhlidir və Allaha
məxsusdurlar”. “Ġbadətlərin ən üstünü Quran oxumaqdır”.
“Quran zənginlikdir, onsuz zənginlik və ondan sonra fəqirlik
yoxdur”. “Ümmətimin ən fəzilətlisi Quranı daĢıyan Ģəxslərdir”.
“Quranı oxuyan Ģəxslər peyğəmbərlik dərəcəsinə yetiĢir, bu
Ģərtlə ki, ona vəhy gəlməz”.655
Ġstilahi mənaya gəldikdə isə, Quran Cəbrayıl (ə) mələk
vasitəsilə Məhəmməd peyğəmbərə (s) Allah tərəfindən nazil
edilən ayələrin toplusudur.
Quranın nazil olma tarixi
Quran Allah yanında çox mötəbər və toxunulmaz bir
kitabdır. O, miladi tarixilə təxminən 610-632-ci illər arasında
Allah tərəfindən əziz Peyğəmbərimizə (s) endirilmiĢdir. Onun
endirilməsində heç Ģübhəsiz ki, məqsəd insanları zülmətdən
nura çıxarmaq, mənəviyyatlarını təmizləmək və onları təkamülə
çatdırmaq olmuĢdur. Allah buyurur: “...Bu Quran elə bir
kitabdır ki, onu sənə insanları öz Rəbbinin izni ilə zülmətdən
652
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nura, həm də qələbə edən və hər cür tərifə, Ģükrə layiq olan
Allahın yoluna çıxartmaq üçün nazil etmiĢik”.656
Mənbələrin verdikləri məlumatlara görə, Allah Quranın ilk
ayələrini Məhəmməd peyğəmbərə (s) Hira mağarasında endirmiĢdir. Cəbrayıl (ə) ona görünərək “Ələq” surəsinin ilk beĢ
ayəsini oxumuĢ və onun peyğəmbər olduğunu bəyan etmiĢdir.
MəĢhur hədis və tarix alimi Məhəmməd bin Ġsmayıl əl-Buxari
vəhyin Peyğəmbərə (s) gəliĢindən bəhs edərkən Peyğəmbərin (s)
dilindən nəql edir: “...Mələk məni tutdu, taqətim kəsilənədək
məni sıxdı, sonra buraxıb “oxu!” dedi. Mən oxumaq bilmirəm
dedim. Ġkinci dəfə məni tutdu, taqətim kəsilənədək məni sıxdı,
sonra buraxıb yenə “oxu!” dedi. Mən oxumaq bilmirəm dedim.
Yenə məni tutdu üçüncü dəfə sıxdı, sonra buraxıb:
“Oxu! Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu! O, insanı
laxtalanmıĢ qandan yaratdı. Oxu! Sənin Rəbbin ən böyük
kərəm sahibidir! O Rəbbin ki, qələmlə öyrətdi. O Rəbbin ki,
insana bilmədiklərini öyrətdi”.
Allah Rəsuluna (s) belə vəhy edilən ilahi kəlmələr
Cəbrayıl (ə) adlı müqərrəb mələk vasitəsi ilə Peyğəmbərə (s)
çatdırılmıĢ və Peyğəmbər (s) də onu insanlara oxumuĢdu.
Peyğəmbər (s) Məkkədəki Hira mağarasında nazil olan
vəhyi bir müddət Məkkədə camaata yaymıĢ, sonralar isə
təxminən 622-ci ilin ortalarında Mədinəyə hicrət edərək Allahın
əmrlərini orada qəbul etmiĢdir.
Quran ayələrinin növləri
Quranda yer alan ayələri təfsir alimləri məkan baxımından
iki qismə bölüblər.
A) Məkki ayələr
Bu qismə aid olan ayələr Məkkədə nazil olduğuna görə
onlara “Məkki” ayələr deyilmiĢdir. Bu qism ayələr bəzi özəlliklərinə görə digər qismlərdən fərqlənirlər.
B) Mədəni ayələr
Bu qismə aid olan ayələr Mədinə Ģəhərində nazil olduğuna
görə “Mədəni” adlanmıĢdır.
656
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Quran ayələrinin digər növü isə məna baxımındandır. Belə
ki, məna baxımından Quran ayələri iki qismə bölünür:
A)Möhkəm ayələr
Bu qismə aid olan ayələrdə olan mənalar insanlara tam
bəlli ayələrdir.
B)MütəĢabih ayələr
Bu qismdə olan ayələrin mənası isə insanlara tam bəlli
deyildir.
Ümumiyyətlə, Quran təfsirçiləri möhkəm və mütaĢübih
ayələr haqqında müxtəlif fikirlər söyləmiĢlər. Bu fikirlər
içərisində Əllamə Məhəmmədhüseyn Təbətəbainin fikri daha
diqqəti cəlb edəndir. O, yazır: “Nəzərdə tutduğu mənanı aydın
Ģəkildə ifadə edən və baĢqa bir məna ilə qarıĢıq düĢməyən
ayələrə möhkəm ayələr deyilir.
MütəĢabih ayələr isə zahiri mənası əsas məqsəd olaraq
nəzərdə tutulmayan ayələrdir. Bu ayələrin ifadə etdiyi mənalar
izah yolu ilə müəyyənləĢir”.657
Quranın ehtiva etdiyi mövzular
Quran ilahi kəlmələrdən ibarət olduğu üçün Ģübhəsiz ki,
onun ehtiva etdiyi mövzular da çox zəngin və elmidir. Bu müqəddəs kitab həyatın bütün sahələrinə, məxluqat aləminin bütün
sirlərinə toxunmuĢ və onlardan bəhs etmiĢdir. Quranın ehtiva
etdiyi mövzuları üç qismdə yerləĢdirmək olar:
-Əxlaqi mövzular
Bu növə aid olan ayələr insan əxlaqından bəhs edərək, hər
bir insanın yalnız Ģərəfli məqamlara ədəb-əxlaqa riayət etməsində görür. Həmçinin, bu növ ayələr insan ləyaqətinə və mənəviyyatına ləkə gətirən hər bir əxlaqsız əməli pisləməklə yanaĢı, ondan uzaqlaĢmağın yollarını göstərir və uzaqlaĢmayanların ilahi
cəza ilə cəzalanacaqlarını bəyan edir. Əxlaqi mövzuları ehtiva
edən ayələrdə Peyğəmbər (s) böyük əxlaq sahibi kimi tanıtdırılır
və ona tabe olmağı insanlara vacib edir.
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-Tarixi mövzular
Quranın ehtiva etdiyi bu növ ayələr qədim insanlardan,
onların yaĢayıĢ tərzindən, qəbilə və millətlərə bölünməsindən
bəhs edir. Həmçinin, bu növ ayələrdə Allah keçmiĢ peyğəmbərlərin sərgüzəĢtlərindən danıĢır, onların peyğəmbərlik dövründə
üzərlərinə düĢən vəzifələrdən bəhs edir. Bu növ ayələrdə diqqəti
çəkən məqamlardan biri də dövri peyğəmbərlərə tabe olmayan
insanların məhv olmasından, peyğəmbərlərə mane olan, onlara
hər cür zülmlər edən padĢahların əhvalatlarından söhbət açaraq
insanların bu kimi tarixi hadisələrdən ibrət götürmələri tövsiyə
olunur.
-Elmi ayələr
Bu növdə yer alan ayələrdə Allah daha çox insan zəkasını
düĢündürən, Allahın mütləq qüdrət sahibi olduğunu ecazkar Ģəkildə bəyan edən mənalar yer almıĢdı. Həmçinin, bu növ
ayələrdə kainatın yoxdan yaradılması, səma cismlərinin hərəkəti, insan və heyvanat aləminə məxsus canlıların yaradılması,
bitkilər aləminin bəzi qəribəlikləri haqqında o zamankı elm
aləminə məlum olmayan mətləblər iĢıqlandırılır. Bu növdə yer
alan ayələr məna baxımından daha ağır ayələr hesab edilir.
Burada hələlik insanlara bəlli olmayan elmi incəliklər və idrak
vasitəsi ilə dərk edilməyən ayələr yer tutmuĢdur. Belə ayələr həqiqətən də Quranın Allah kəlamı olduğunu və Allahın elmindən
qopan bir zərrə olduğunu ortalığa qoyur.
Quranın Allah tərəfindən qorunması
Müqəddəs kitab haqqında diqqəti çəkən məqamlardan biri
də onun təhrif edilib-edilməməsi məsələsidir. Məlum olduğu
kimi, Allah Qurandan əvvəl Zəbur, Tövrat və Ġncil kimi kitablar
göndərmiĢdi. Müəyyən peyğəmbərlərə göndərilən həmin səmavi
kitablar xalq arasında bir müddət təbliğ edilmiĢ və insanların bir
qismi ona iman gətirmiĢdir. Lakin təəssüflər olsun ki, həmin
ilahi kitabı təbliğ edən peyğəmbərlər dünyadan gedəndən sonra
təhrif edilmiĢdir. Amma Quran əvvəlki kitablardan fərqli olaraq
heç vaxt təhrif edilməmiĢ və edilməyəcəkdir də! Bu barədə
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bütün Ġslam məzhəbləri müttəfiqdirlər. Çünki Quranı təhrifdən
saxlayanın Allah olduğunu o dəfələrlə bəyan etmiĢdir. Belə ki,
Allah onun təhrif edilməyəcəyini və hətta ona heç kəsin
gücünün yetməyəcəyini bəyan edərək buyurur: “ġübhəsiz ki,
Quranı Biz nazil etdik və sözsüz ki, Biz də onu (hər cür təhrif
və təbdildən: artırıb-əksiltmədən) qoruyub saxlayacağıq!”658
Həmçinin, Quranın heç vaxt təhrif edilməyəcəyini və
Qiyamətədək olduğu kimi qalacağını təsdiqləyən hədislər də
vardır.
Quran heç vaxt Allah tərəfindən bir an da olsa nəzarətdən
çıxmamıĢ və Allahın nəzdində Ģanlı-Ģərəfli olduğu üçün
qorunmuĢdur. Günümüzə təvatür yolu ilə gəlib çıxan Quran
özündən əvvəlki kitabları təsdiq etmiĢ, lakin onların gətirdikləri
hökmləri aradan götürərək yerinə yenisini qoymuĢdur. Onun
nüzulundan bu günədək hələ ona bərabər və ya müqabil söz
söylənməmiĢ və Ģübhəsiz ki, Qiyamətədək onun mislinə bərabər
kimsə tərəfindən söz deyilə bilməz. Necə ki, bu mənaya iĢarə
edərək Quran belə bəyan edir: “Yoxsa onlar: “O, Quranı
özündən uydurmuĢdur!” – deyirlər. Xeyr, onlar iman gətirmirlər. Əgər doğru deyirlərsə, onlar Quran kimi bir kəlam
gətirsinlər!”659
Müasir azərbaycanlı alim mərhum ġeyx Məhəmməd Fazil
Lənkərani (1931-2007) yazır: “Böyük alimlərimiz Quranın təhrif olunmadığı qənaətindədirlər. Belə ki, onlar hazırkı Quranın
heç bir artım və ya azalma baĢ vermədən Peyğəmbərə (s) nazil
olunan Quran olduğunu qəbul edirlər.
Burada bir neçə alimin görüĢlərini qısa Ģəkildə diqqətinizə
çatdıracağıq. Lakin oncə iki məsələyə diqqət yetirməyi zəruri
hesab edirik.
1. ...“VəsailüĢ-ġiə” kitabının müəllifi, ġeyx Hürr Amili
kimi bir çox əxbari alimlər Quranın təhrif olunmadığı fikrində
olmuĢ, hətta bu haqda elmi əsər belə yazmıĢlar. Deməli, əxbari
olmaq heç də Quranın təhrif olunması qənaətində olmaq deyil.
658
659

Hicr, 9
Tur, 33-34

268

2.ġübhəsiz ki, alimlərimiz Qurana nəyinsə artırılması yolu
ilə təhrif olunmaması haqqında yekdil rəyə malikdirlər. Həmçinin, azaldılma yolu ilə təhrif olunmaması barəsində isə Müqəddəs Bağdadi660 (“Vafiyə” kitabının izahinda), görkəmli mərcəitəqlid ġeyx Cəfər KaĢiful-ğita (“KaĢiful-ğita” əsərində) kimi
dahilər eyni yekdil rəyin olduğunu iddia etmiĢlər. Elə buna görə
də böyük alimlərin əsərlərində Quranın mütləq Ģəkildə, istər
artırma, istərsə də azaltma yolu ilə təhrif olunmaması barəsində
yekdil rəyin mövcudluğunun iddia olunduğunu qeyd etmək olar.
Ġndi isə görkəmli alimlərimizin görüĢlərinə nəzər salaq:
1.Hicrətin üçüncü əsrində yaĢamıĢ Fəzl bin ġazan “Ġzah”
əsərində Quran ayələrinin azaldılma yolu ilə təhrif olunduğunu
inkar edərək, təhrif barəsində mövcud olan rəvayətlərin nəql
olunmasının digər firqələrə aid olduğunu bildirmiĢdir.
2.Hicrətin dördüncü əsrində yaĢamıĢ ġeyx Səduq kimi
tanınan Ġbn Cəfər Məhəmməd bin Əli bin Babəveyh Qumi “Etiqadlar” adlı elmi əsərində yazır:
“Bizim Quran haqqında əqidəmiz belədir:
Hazırkı Quran eynilə Peyğəmbərə (s) nazil olan Qurandır.
Ona heç bir Ģey artırılmamıĢdır. Kimsə bizi hazırkı Quranın
azaldılmasına əqidə bəsləməkdə ittiham etsə, yalançıdır”.
3.Seyid Mürtəza Ələmülhuda kimi tanınan Əli bin Hüseyn
Musəvi “Məsailüt-Tərablisiyyat” əsərində yazırdı:
“Quranın təhrif olunmadığını bilmək, Ģəhərləri tanımaq,
məĢhur tarixi olayların həqiqətə uyğunluğunu bilmək kimi bir
Ģeydir. Onların həqiqətə uyğunluğunu tam əminliklə bildiyimiz
kimi, Quranın təhrif olunmadığına da qəti Ģəkildə əminik. Çünki
müsəlmanlar Quranın qorunmasına daim hədsiz səy göstərmiĢlər. Quran Peyğəmbər (s) dönəmində tam Ģəkildə sistemə salınmıĢdır. Belə ki, o həzrət Quranın qorunması üçün Übey bin
Kəəb və digər bir neçə nəfərdən ibarət heyət yaratdı və Quranı
dəfələrlə tam Ģəkildə onlar üçün oxudu”.
Seyid Mürtəza sözünə davam edərək yazirdı:
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“..Bu fikirlə razılaĢmayıb ona qarĢı çıxanlarla razılaĢmaq
olmaz. Çünki onların dəlil kimi göstərdikləri, bir neçə səhih
(düzgün) hesab etdikləri zəif rəvayətdir.661
4.ġeyxut-taifə Əbu Cəfər Məhəmməd bin Həsən Tusi bu
haqda yazırdı:
“Quran kimi dəyərli bir kitabın azaldılıb-çoxaldılmasından
söhbət etmək bu kitaba hörmətsizlikdir. Çünki ona bir Ģeyin artırılmadığı haqda yekdil rəy mövcuddur. Bir Ģeyin azaldılmasını
da müsəlman məzhəbləri qəbul etmirlər. Bu, ilk növbədə alimlərimizin fikirləri və səhih (düzgün) rəvayətlərin məzmunu ilə üstüstə düĢür. Qurandan bir neçə ayənin çıxarıldığını göstərən
rəvayətlər “xəbəri-vahid” olduğu üçün onlara əsaslanıb əmin ola
bilmərik. Buna görə də onlara əsaslanmaq düzgün deyil”.662
5.Böyük təfsirçı alim “Məcməül-bəyan” əsərinin müəllifi
Əbu Əli Fəzl bin Həsən Təbərsi öz təfsirinin müqəddiməsində
yazırdı:
“Qurana bu və ya digər ayənin artırılması alimlərimizin
yekdil rəyinə görə düzgün deyil.
6.Seyid bin Tavus yazırdı:
“Məzhəbimiz Quranın təhrif olunmadığı qənaətindədir”.663
Digər bir yerdə yazır:
“Hazırkı Quranın Peyğəmbərə (s) nazil olunan Quran olduğuna, o həzrətin Quranı bir yerə toplamasına inandıqları bir
halda, mədinəlilərlə məkkəlilərin, kufəlilərlə bəsrəlilərin fikir
َّ ِْ ٔ
ayrılıqlarından danıĢanlara, “﴾ ْ٤
ْ ِ( ﴿ رBismillahirَّ ِٖ َٔ َّللاِ حُ ََّ ْك
ِ حَُ ِك
Rəhmanir-Rəhim) ayəsi Quranın bir hissəsidir, amma surədən
deyil”, - deyə fikirləĢənlərə təəccüb edirəm. Təəccüblüdür ki,
əqlin və Ģəriətin təsdiq etdiyi kimi, Quran mütləq Ģəkildə təhrif
olunmayıbsa, belə bir fikri necə irəli sürürlər”.664
7.Molla Möhsün Feyz KaĢani yazırdı:
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“Təhrifi təsdiqləyən hədislər Allahın kitabı ilə ziddiyyət
təĢkil edir. Bu kimi hədislər ya rədd edilərək kənara qoyulmalı,
ya da yozulmalıdır”.665
8. Məhəmməd Bəhaəddin Amuli Quran haqqında yazırdı:
“Düzgün fikir Quranın mütləq Ģəkildə təhrif olunmamasıdır. Xalq arasında dillərə düĢmüĢ, Əlinin (ə) adının bəzi ayələrdən çıxarılması, misal üçün, guya, ﴾ ْ َي٤َُِ ٍُ رَِِّ ْؾ َٓخ أُٗ ِِ ٍَ اٞٓ
ُ ََّ ُخ حَٜ ُّ٣ََخ أ٣ ﴿
ayəsinin əslində ﴾ ٢ِ ػ٢ َي ك٤ْ َُِ ٍُ رَِِّ ْؾ َٓخ أُٗ ِِ ٍَ اٞٓ
ُ ََّ ُخ حَٜ ُّ٣ََخ أ٣ ﴿ olması
666
fikrini alimlərimiz qəbul etmirlər”.
9.“VəsailüĢ-Ģiə” kimi mühüm bir hədis kitabının müəllifi
ġeyx Məhəmməd ibn Həsən Hürr Amuli Quranın təhrif olunmadığını sübuta yetirmək məqsədi ilə qələmə aldığı elmi əsərdə yazırdı:
“Tarixi və məsum Ġmamlardan (ə) nəql olunan rəvayətləri
dəqiq araĢdıran hər bir Ģəxs Quranın minlərlə səhabə tərəfindən
təsdiqləndiyinə və Peyğəmbər (s) dönəmində tam Ģəkildə toplanaraq tərtib edildiyinə əmin olar”.667
10. Nadir fəqihlərdən olan ġeyx Cəfər KaĢifül-ğita dəyərli
“KaĢifül-ğita” əsərində yazır:
“Müsəlmanların yekdil rəyinə, din və məzhəb prinsiplərinə görə, Qurana bir Ģey əlavə edilməmiĢ, Quranın öz buyuruğuna və bütün alimlərin yekdil rəyinə görə, ondan heç bir Ģey
çıxarılmamıĢdır. Bu məsələdə qarĢı tərəfin nadir xəbərinə əsaslanmaq olmaz”.668
Bütün bunlar böyük alimlərimizin görüĢlərindən nümunələrdir. Onlardan yadigar qalmıĢ yazılı əsərlərdən aydın görünür
ki, Quranın təhrif olunması xəbəri yanlıĢ xəbərdir. Belə ki, bu
xəbərin yanlıĢlığı özlüyündə aydın olan, təkzibedilməz müddəadır. Bir neçə nəfərin öz kitabında zəif rəvayətlərə yer verməsi
bütöv bir məzhəbin əqidəsini təmsil edə bilməz. Belə olan halda,
təhrif nəzəriyyəsini alimlərimizə necə aid etmək olar? Bu ittiham haramlığı aydın olan iftira deyilmi? Öz etiqadını, həmiĢə665
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yaĢar fikirlərini Qurandan alan bir topluma bu kimi iftiranı necə
yaxmaq olar?”669
Quranın əvvəlki kitablardan fərqi
ġeyx Məhəmməd Fazil Lənkərani yazır: “QarĢılaĢdığımız
mühüm məsələlərdən biri Quran və digər səmavi kitabların fərqi
məsələsidir. Nə üçün Quranın təhrif olunmadığını iddia edirik?
Bir halda ki, digər səmavi kitabların təhrif olunması sübuta
yetmıĢ müddəalardandır. Belə ki, bir çoxları bunu Quranın da
təhrif olunduğuna sübut kimi göstərirlər. Çünki bir tərəfdən
Qurandan öncəki səmavi kitabların təhrif olunması təkzibedilməzdir, digər tərəfdən isə müsəlmanların hamısının qəbul etdiyi
“mütəvatir” hədisdə deyilir: “KeçmiĢ ümmətlərin baĢına gələnlər bu ümmətin də baĢına gəlməlidir”.670
Deməli, Quranın da təhrif olunması qaçılmazdır.
Bu kimi rəvayətlərin tədqiqi və cavabı təhrif nəzəriyyəsini
qəbul edənlərin iradlarına cavab verərkən verilməlidir.671 Burada
aydınlıq gətirmək istədiyimiz məsələ Quranla digər səmavi
kitabların fərqidir. Bir çoxları deyirlər: KeçmiĢ kitablarda baĢ
vermiĢ təhrif “mənəvi təhrif” və ya Ģəxsi fikirlərlə olunan təfsir
Ģəklində olmuĢdur. Quran keçmiĢ ümmətlərin kitablarında bu
növ təhrifin baĢ verdiyini təsdiqləyir, lakin azaldılıb çoxaldılması haqqında bir söz demir. 672 Bundan baĢqa, rəvayətlərdə,
alimlərin əsərlərində məlum kitabların azaldılıb-çoxaldılmasını
təsdiq edəcək hər hansı bir dəlil yoxdur. Quran Tövrat, Ġncil və
nazil olunmuĢ digər kitabların dövrün alimləri tərəfindən
qorunub saxlanılmadığını vurğulayaraq buyurur:
َ ٍَحسَّْٞ  ْح حُظُٞٓ  ْْ أَهَخُٜ ََّٗ أْٞ ََُٝ ٌَ .ِْٜ ِِض أَ ٍْ ُؿ
ِ  ِٖٓ ط َْلَٝ ْْ ِٜ ِهْٞ َ ْح ِٖٓ كًَُِٞ  ْْ ْلِٜ ِِّّٖٓ ٍَّر
.ِْٜ ٤َُِ َٓخ أُٗ ِِ ٍَ اَٝ ََ ٤حإلٗ ِـ
ِ َٝ
“Əgər onlar Tövrata, Ġncilə və özlərinin Rəbbi tərəfindən onlara nazil edilənə (ilahi kitabların sonuncusu olan Qu669
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rana) düzgün əməl etsəydilər, həm (baĢları) üstündə, həm də
ayaqları altında olanlardan (göylərin və yerin nemətlərindən)
qidalanardılar”.673
Əsas məsələ, bu dəyərli kitabın əbədi və həmiĢəyaĢar bir
möcüzə olaraq təqdim olunmasıdır. Elə buna görə də daim təhrif
olunmadan, heç bir qatqısız qalması zəruridir. Digər kitablar isə
Qurandan fərqli olaraq, əbədi bir möcüzə kimi təqdim olunmamıĢlar”.674
Quran özündən əvvəlki kitablar kimi Allah tərəfindən göndərilsə də və onları təsdiq etsə də onlardan fərqli xüsusiyyətlərə
malikdir. Bu xüsusiyyətlərdən aĢağıdakıları qeyd etmək olar:
Təhrif edilməməsi
Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, bu ilahi vəhy özündən əvvəlki kitablardan fərqli olaraq təhrif olunmayıb və olunmayacaq.
Bu bütün Ġslam məzhəblərinin qəbul etdiyi etiqaddır. Çünki
onun mühafizəsini bir baĢa Allah öz üzərinə götürmüĢdür və
onun Qiyamətədək olduğu kimi qalacağını vədə vermiĢdir. ġübhəsiz ki, Allah öz vədinə xilaf çıxmaz. Təəssüflə qeyd etmək
lazımdır ki, bəzi hədis əsərlərində Quranın təhrifindən bəhs olunur. Məsələn, Məhəmməd bin Ġsmayıl əl-Buxarinin (810-870)
“Səhih” əsərində aĢağıdakı hədis öz əksini tapıb:
 كي٠ِض ٍؿلًًٌ ًٌ ػ٣ ٍأُٞ :فٞ هخٍ ػَٔ ُؼزي حَُكٖٔ رٖ ػ:هخٍ ػٌَٓش
ٍيهض هخٛ :ٍٖ هخ٤ُِٔٔٔخىس ٍؿَ ٖٓ حٜٗ خىطيٜٗ :ٍَ كوخ٤ٓأٗض أٝ  َٓهشُٝٗخ أ
ِأهَ ٓخػٝ ١ي٤ش حَُؿْ ر٣ ًظخد َّللا ٌُظزض آ٢ٍ حُ٘خّ ُحى ػَٔ كٞو٣ َٕل أُٞ :َٔػ
ٖٓ يٜٗ( أٙ( ٢ًٌَ إٔ حُ٘ز٣ ُْٝ ٚٔ) رخُِٗخ أٍرؼخًًٌ ًٌ كؤَٓ رَؿٙ( ٢ػ٘ي حُ٘ز
ًٌ ًٌ ًٌ. حُلٌْ أٍرؼخ:ٍهخٝ ْ اًح أهَ َٓس ػ٘ي حُلخًْ ٍؿ:هخٍ كٔخىٝ ،َٙ٠ك
Ġbn Abbasın köləsi Ġkrimə belə nəql edir: “Ömər bin Xəttab Əbdürrəhman bin Ovfdan soruĢdu:
- Sən əmir olduğun halda, bir adamı bir zina günahı, yaxud
bir oğurluq günahı iĢləyən görsən, o kimsəyə öz bildiyinlə cəza
tətbiq edərsənmi? Əbdürrəhman:
673
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-Xeyr, məndən baĢqa biri də gərək mənimlə birlikdə Ģahidlik etsin.
- Sənin Ģahidliyin müsəlmanlardan hər hansı birinin Ģahidliyindən ibarətdir.
- Bəli, doğru söylədin.
- Əgər insanların “Ömər Allahın Kitabında artırma etdi!”
demələri olmasaydı, mən Ģübhəsiz rəcm ayəsini öz əlimlə
Allahın kitabına yazardım”.675
Həmçinin, Əllamə Məclisi (1628-1699) nəql edir:
ٚ ؿخء ر١ٌُ إ حُوَإٓ ح:ٍ حُٔلّ هخٚ٤ِ ػزي َّللا ػ٢٘خّ رٖ ٓخُْ ػٖ حرٛ
.ش٣ِْٓ ٓزؼش ػَ٘ أُق آٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ  ٓلٔي٠ُ حُٔلّ اٚ٤َِ ػ٤ؿزَحث
HiĢam bin Salim Ġmam Sadiqdən (ə) nəql edir: “Cəbrayılın
(ə) həzrət Məhəmmədə (s) gətirdiyi Quran 17.000 ayədən ibarət
idi”.676
Etiqadımıza görə, bu tipdən olan hədislər zəifdir və bu gün
müsəlmanların əlində olan Qurani-kərim eynilə Peyğəmbərimizə
(s) nazil olmuĢ Qurandır və bu haqda varid olmuĢ hədislər
mütəvatirdir. Bütün böyük Ġslam alimləri Quranın zərrə qədər
belə təhrif edilmədən qorunmuĢ olduğuna və Qiyamətə qədər də
belə qalacağına etiqad bəsləyirlər. Bu gün dünya müsəlmanlarının əlində olan Qurani-kərim həzrət Peyğəmbərimizə (s) nazil olan Quranın özüdür, zərrə qədər də əlavə və ya əksilməyə
uğramamıĢdır.677
Qeyd etdiyimiz kimi, Qurani-kərimin təhrifinə qarĢı çıxan
alimlərimizin baĢında ġeyx Səduq (öl.991), Seyid Mürtəza (öl.
1044), Əbu Cəfər ət-Tusi (öl. 1067) və Əbu Əli ət-Təbərisi (öl.
1155) durur. ġeyx Səduq Qurana təhrif iddiası edənlərə belə
cavab vermiĢdir: “Etiqadımıza görə, Qurani-kərimdə heç bir
təhrif edilməməklə bərabər, Quran əllərdə mövcud olub oxunan
və əzbərlənən Qurandır. Etiqadımıza görə, Uca Allahın Peyğəmbərinə (s) nazil etdiyi Qurani-kərim, bu gün əlimizdə mövcud
olan və iki qapaq arasında olan Qurandır. Həqiqi Quran bundan
675
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baĢqası deyildir. Əsl Quranın bundan baĢqası olduğunu iddia
edən yalançıdır və Allaha böhtan atmıĢ sayılır”. ġeyx Səduq bu
sözlərini Ġmam Cəfər Sadiqin (ə) hədisi ilə əsaslandırmıĢdır.
Təbərisiyə görə, Qurani-kərim nazil olduğu ilk dövrdən
bəri çox diqqətli və etinalı nəzarət altında olmuĢdur. Buna görə
də Quranın erabı, qiraəti və digər bütün sahələrində zərrə qədər
belə dəyiĢiklikdən söz gedə bilməz. Bu qədər mühafizə tədbirlərindən sonra onun təhrifindən bəhs etmək imkansızdır.678
Üsulilərdən ġeyx Səduqun tələbəsi ġeyx Müfid (öl.1022)
də Qurani-kərimin təhrifi məsələsinə ciddi etiraz etmiĢdir. Ona
görə Quranın bir kəlməsi belə nöqsan deyildir, naqislik Ġmam
Əlinin (ə) müshəfində mövcud olan bir neçə təvil və təfsirlərin
onun müshəfindən çıxarılmasıdır. Quranda hər hansı bir hissənin
olmaması ağılasığmazdır. Etiqadımıza görə, Qurani-kərimdən
heç bir kəlmə, heç bir ayə və heç bir surə çıxarılmamıĢdır. Ancaq Ġmam Əlinin (ə) öz müshəfində qeyd etdiyi təvil-təfsirlər və
surələrin nazil olma sırasına uyğun olaraq mənaların təfsiri
götürülmüĢdür. ġeyx Müfid mövcud olan indiki Quran müshəfinin Ġmam Əli (ə) müshəfi olmadığını ifadə etməklə bərabər
mövcud olan müshəfin Quran olduğunu və onda heç bir ziyadənöqsanın olmadığını vurğulamıĢdır.679
ġərif Mürtəza ustadı ġeyx Müfid kimi Qurani-kərimə təhrif iddiası edənlərə qarĢı çıxmıĢ və onlara qarĢı çox ciddi mübarizə aparmıĢdır. O, səhabələrin Quranı mühafizə etmək üçün
ciddi cəhd göstərdiklərini, Qurani-kərimdə heç bir ziyadə (əlavə) və nöqsanın olmadığını, Kitabın mətnində zərrə qədər belə
dəyiĢikliyin olmadığını və Quranın elə bu dövrdə mövcud olan
Quran olduğunu haqlı olaraq müdafiə etmiĢ və təhrif iddiasında
olanlara qarĢı çıxmıĢdır. Ona görə, Qurana təhrif iddiası edənlər,
səhih zənn etdikləri bir çox zəif rəvayətlərə əsaslanan və onları
rəvayət edənlərdir.680
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ġeyx Müfid və ġərif Mürtəzanın tələbəsi ġeyx Tusi də
təhrif iddiasını kökündən rədd edərək bu iddiaya qəti Ģəkildə
qarĢı çıxmıĢ və fikrini bu cümlələrlə ifadə etmiĢdir: “Quranikərimdə ziyadə və nöqsanın olması düĢüncəsi bu kitab üçün
uyğun deyildir. Çünki ona əlavə olmaması mövzusunda ittifaq
vardır. Nöqsanlıq mövzusuna gəldikdə isə müsəlmanlara görə,
belə bir Ģey olmamıĢdır. Qüvvətli rəvayətlər də bunu təyid
etməkdədir. Qaynaqlarda bəzi ayələrin yerlərinin dəyiĢdirildiyinə dair rəvayətlər varid olmuĢdur. Buxari, Müslüm, Süyuti
kimi hədisçilərin kitablarında da “Qurandan olduğu və Peyğəmbərin (s) sağlığında oxunduğu halda müshəfə daxil edilməyən
ayələrin olduğu” Ģəklində rəvayətlər mövcuddur. Bizim
qaynalarda da buna bənzər rəvayətlər varid olmuĢdur. Buna
baxmayaraq bu rəvayətlər ya təvil edilmiĢ, ya da bu rəvayətlərin
raviləri tək ravilidir. Bu səbəblə də bu rəvayətlər nə elm, nə də
tətbiqat mənbəyi ola bilər. Ən faydalısı bu cür rəvayətləri kənara
atıb onlarla məĢğul olmamaqdır..”.681
Məhəmməd Cavad Müğniyyəyə görə də, Quranda heç bir
təhrif yoxdur. Onda heç bir əlavə və azaltma edilməyib. Uca
Allah da buyurub: “ġübhəsiz ki, Quranı Biz nazil etdik və
sözsüz ki, Biz də onu (hər cür təhrif və təbdildən, artırıbəskiltmədən) qoruyub saxlayacağıq!”, 682 “Nə öncə, nə də
sonra batil ona yol tapa bilməz (ġeytan onun bir sözünü, bir
hərfini belə dəyiĢə bilməz). O, hikmət sahibi, Ģükrə (tərifə) layiq olan (bütün iĢləri bəyənilən Allah) tərəfindən nazil
edilmiĢdir”.683 Bu ayələr Quranın təhrif edilmədiyini və bundan
sonra da edilə bilməyəcəyini açıq Ģəkildə göstərir. Quran hazırda
insanlarda olandır, ondan qeyrisi deyildir. Qədimlərdən ġeyx
Səduq “Etiqadlar” kitabında, Seyyid Mürtəza “Məsailüt-Tirablisiyyat” kitabında, ġeyx Tusi “ət-Tibyan” kitabında, müasirlərdən ġeyx Cəfər ən-Nəcəfi “KəĢfül-Ğita” kitabında, Seyid Möhsün əl-Bağdadi “ġərhül-vafiyə”sində, ġeyx Əli “Nəfyüz-ziya681
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də”sində və digərləri Quran haqqındakı kitablarında təhrif məsələsini qəti Ģəkildə rədd etmiĢdilər.684
Təhrif iddiasını edənlər bəzi məsələlərdə lüğəvi yöndən
anlaĢılmamazlığa düĢmüĢlər. Bəzi rəvayətlərdə “Fatimə müshəfi” adlı bir müshəfin mövcud olduğu, bu müshəfdə fərqli məzmunda hökmlər olduğu və bu müshəfi məsum Ġmamların (ə) hər
biri özündən sonrakı Ġmama verməsi rəvayət edilmiĢdir. Bu
mövzuda bunu qeyd etməklə kifayətlənmək olar ki, Ġmam Cəfər
Sadiqdən (ə) gələn rəvayətlərə baxıldıqda bu mövzu aydınlaĢır.
Həmin rəvayətlərdə qeyd olunur ki, “Həzrət Fatimə Müshəf”i
Quran ayələri və izahlarını, hədis və onların açıqlamalarını
ehtiva edən bir kitabdır. Ayrıca həmin dövrdə belə kitablar da
“müshəf” adlandırıldığından bəziləri bu müshəfi Qurani-kərimlə
qarıĢdırmıĢlar.685 Həmçinin, adı çəkilən Ġmamın (ə) hədisində də
“Fatimənin müshəfində Qurandan heç bir ayə yoxdur” cümləsi
yuxarıdakı fikrimizi qüvvətləndirir.
Yuxarıda qeyd edilən bütün fikirləri təhqiq etdikdə qeyd
etmək mümkündür ki, Qurani-kərimdə nə ziyadə, nə də nöqsan
vardır, ayələrin yerləri də dəyiĢdirilməmiĢdir. Alimlərimiz belə
bir iddianı qətiyyətlə rədd etmiĢ və təhrifi heç bir Ģəkildə nə
ağıla, nə də tarixi həqiqətlərə uyğun bilmiĢdilər. Müsəlmanların
bu etiqad üzərində ittifaqı vardır.
Məlumdur ki, Məhəmməd peyğəmbər (s) Allahın
insanlara göndərdiyi sonuncu peyğəmbərdir. ġübhəsiz ki, ilahi
vəhy yalnız peyğəmbərlərə göndərilə bilər. Belə olan halda, əgər
həzrət Məhəmməddən (s) sonra peyğəmbər yoxdursa, deməli,
nazil olacaq bir ilahi kitab da olmayacaq. Buna görə də Ġslam
etiqadında Quran Allah tərəfindən göndərilmiĢ sonuncu kitabdır.
Bildiyimiz kimi, Qurandan əvvəl nazil edilən ilahi kitablar
bütövlikdə nazil edilmiĢdir. Lakin Quran onlardan fərqli olaraq
bütöv Ģəkildə deyil, pərakəndə halda nazil edilmiĢdir. Həmçinin,
Quran zaman və bəzi hadisələrlə əlaqədar göndərilmiĢdir. Onun
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hissə-hissə nazil olması hədislərdə də öz əksini tapmıĢdır. Necə
ki, Ġbn Sinan Ġmam Sadiqdən (ə) nəql edir:
Ġmam Sadiqdən (ə) soruĢdum:
-Nə üçün Quran furqan adlanır? Həzrət (ə) buyurdu:
-Çünki o ayələrə və surələrə bölünmüĢdür, lövhələr üzərində və ya səhifələr Ģəklində nazil edilməmiĢdir. Halbuki, Tövrat, Ġncil və Zəbur lövhələr və ya vərəqələr üzərində nazil edilmiĢdir”.686
Bütün bu deyilənlərin hamısı onu göstərir ki, Peyğəmbərimizə (s) nazil olmuĢ Qurani-kərim eyni ilə əlimizdə olan Qurandır və orada heç bir artırıb-azaltmadan, təhrif və təbdildən söhbət gedə bilməz.
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22.Peyğəmbərimizin (s) valideynləri nəyə etiqad edirdilər?
Bəzi hədis mənbələrində, o cümlədən “Səhihi-Müslüm”
əsərində 687 Ənəsdən nəql olunmuĢ “bir kiĢinin Peyğəmbərdən
(s): “Ey Allahın rəsulu, atam haradadır?” sualına Peyğəmbərin
(s): “Cəhənnəmdə. Atamla birlikdə Cəhənnəmdədir” – hədisi
keçir. Alimlərimizə görə, bu hədis doğru deyil. Bunu bir neçə
yolla sübut etmək olar.
Birincisi, hər kəsə yaxĢı məlumdur ki, cahiliyyə dövründə
də bir qrup Ģəxslər (məkkəlilər) tövhid (hənif) dini üzərində
olmuĢlar. Bu insanların baĢında HaĢim övladları (Əbdülmüttəlib, Əbu Talib, Abdullah) dayanırdılar. Onlar Allaha ibadət
edir, Onu yeganə sayır və ərəbləri də buna dəvət edirdilər. 688
Böyük hədis alimlərindən olan Əhməd bin Hənbəl “Müsnəd”,689
Ġbn Səd isə “Təbəqat”690 əsərində Əbuzərin cahiliyyə dövründə
təkallahlğ dinində olduğunu yazırlar.
Ġkincisi, mötəbər mənbələrdə nəql olunmuĢ və səhihliyinə
zərrə qədər də olsa Ģübhə edilməyən bəzi hədislər Peyğəmbərimizin (s) əcdadının təkallahlıq dinində olduğunu sübut edir.
Məsələn, Əsbəğ bin Nübatə Ġmam Əlidən (ə) belə nəql edir:
“And olsun Allaha! Mənim atam, babam və ulu babalarım heç
vaxt bütə sitayiĢ etməmiĢlər”. Ġmamdan (ə) soruĢuldu: “Bəs onlar nəyə ibadət edirdilər?” Həzrət (ə) buyurdu: “Onlar Ġbrahimin
(ə) dinində möhkəm idilər və Kəbəyə namaz qılırdılar”. 691 Peyğəmbərimiz (s) isə buyurur: “Ey Əli, həqiqətən də Əbdülmüttəlib heç vaxt bütlərə and içməmiĢ və onlara ibadət etməmiĢ,
onların qarĢısında kəsilən heyvandan yeməmiĢdir. O, həmiĢə
deyərmiĢ ki, mən Ġbrahimin (ə) dini üzərindəyəm”.692
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Üçüncüsü, əgər Peyğəmbərimizin (s) ata-babaları tövhid
dini üzərində olmasaydılar, o, heç vaxt onlarla fəxr etməzdi.
Məhəmməd bin Ġsmayıl Buxarinin də nəql etdiyi kimi:
:ٍخٕ هخ٤ ػٖ ٓل،ي٤ رٖ ٓؼ٠٤ل٣ : كيػ٘خ،٠٘ ٓلٔي رٖ حُٔؼ:كيػ٘خ
ْظ٤ُٝ خ أرخ ػٔخٍس٣ :َ ٍؿُٚ ٍ هخ،)ٍ(  ػٖ حُزَحء، آلخمٞ أر:٢٘كيػ
ّ َٓػخٕ حُ٘خ٠ُٝ ٌُٖٝ )ٙ( ٢ حُ٘ز٠ُٝ َّللا ٓخٝ  َل:ٍٖ هخ٤ّ٘ كٞ٣
ٌخٕ رٖ حُلخٍع آه٤ ٓلٞأرٝ خء٠٤ حُزٚ رـِظ٠ِ) ػٙ( ٢حُ٘زٝ َحُٕ رخُ٘زٞٛ ْٜ٤كِو
:ٍٞو٣ )ٙ( ٢حُ٘زٝ خٜٓرِـخ
 َل ًٌد * أٗخ ارٖ ػزي حُٔطِذ٢أٗخ حُ٘ز
“...Mən peyğəmbərəm, yalan demərəm,
Mən Əbdülmüttəlib övladıyam”.693
Dördüncüsü, Peyğəmbərin (s) özündən nəql olunan hədislər bizim fikrimizi təsdiqləməkdədir. Belə ki, Cəlaləddin
Süyutinin “əl-Camiüs-səğir” əsərində nəql etdiyi hədisə diqqət
yetirək:
،٢ٜ رٖ ه، رٖ ػزي ٓ٘خف،ْٗخٛ ٖ ر، رٖ ػزي حُٔطِذ، ٓلٔي رٖ ػزي َّللا:أٗخ
ٖ ر، رٖ ٓخُي،َٜ رٖ ك، رٖ ؿخُذ،١ رٖ ُئ، رٖ ًؼذ،ّخ٤ُ رٖ ا، رٖ َٓس،رٖ ًلد
،ٕ رٖ ػيٗخ، رٖ ٓؼي،ٍ رٖ ِٗح،َ٠ٓ ٖ ر، رٖ ٓيًٍش،ٔش٣ِ رٖ ه، رٖ ً٘خٗش،َ٠ُ٘ح
ِْ ك١ٖٞ أر٤ كؤهَؿض ٖٓ ر،ٔخَٛ٤ ه٢ َّللا ك٢ِٖ٘ اَلّ ؿؼ٤ٓخ اكظَم حُ٘خّ كَهظٝ
ّ ٖٓ ُيٕ آى،ُْ أهَؽ ٖٓ ٓلخفٝ هَؿض ٖٓ ٌٗخفٝ ،ش٤ِٛي حُـخٜ ٗت ٖٓ ػ٢٘زٜ٣
.ًًَْ أرخ٤هٝ ،ًًَْ ٗٔزخ٤ كؤٗخ ه،٢ٓأٝ ٢ أر٠ُض اٜ٤ اٗظ٠كظ
Peyğəmbər (s) öz nəsəbini beləcə saydı: “...Allah məni
onların ən xeyirlisi qərar verdi, məni valideynlərimdən dünyaya
gətirdi və mən cahiliyyə adətlərindən heç nəyə bulaĢmadım.
Mən Adəmdən valideynlərimədək bütün hallarda qanuni nikahdan doğuldum. Mən nəsəbcə də, dədə-babamla da sizlərdən
daha xeyirliyəm”.694
BeĢincisi, bütün bu deyilənlərdə əlavə Qurani-kərimdəki
bəzi ayələrədə Peyğəmbərimizin (s) ata-babalarının tövhid
693

Səhihi-Buxari, hədis № 2719
c. I, səh. 411, hədis № 2682. Xatırladaq ki, Süyuti bu hədisi “Dürrulmənsur” əsərində (c. III, səh. 294) Beyhəqinin “Dəlailün-nübuvvət” əsərinə
istinadən nəql etmiĢdir. Bundan baĢqa bu hədisi hədis alimlərindən Hakim
NiĢapuri “Mərifə ülumil-hədis” (səh. 170); Alusi “Təfsiri-Alusi” (c. XI, səh.
52); Ġbn Əsakir “Tarixi-mədinəti-DiməĢq” (c. III, səh. 48); Səmani “əlƏnsab” (c. I, səh. 25) adı çəkilən əsərlərində qeyd etmiĢlər.
694
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dinində olmalarına iĢarələr vardır. Məsələn “ġüəra” surəsindəki
695
“Səcdə edənlər içində dolananda da - ٖ٣ٔخ ِؿ ِي
َّ ُ ح٢ِطَوَُِّزَيَ كَٝ ”
ayəsindəki “sacidin-səcdə edənlər” sözündə məqsəd
Peyğəmbərin (s) atasıdır.
Görkəmli təfsir alimi Məhəmməd bin Əli əĢ-ġövkani
(1759-1834) “Fəthül-qədir” adlı məĢhur təfsir əsərində “Ġbrahim” surəsinin 35-ci ayəsi olan “  ٌَح ح ُْزََِ َي آ ًِٓ٘خَٛ ٰ َْ حؿ َؼ
ْ  ُْ ٍَ ِّد٤ِٛ اِ ًْ هَخ ٍَ اِ ْر ََحَٝ
َّ َ٘خٛ
ْ َ إَٔ َّٗ ْؼزُ َي ْحْل٢َّ َِ٘رَٝ ٢ِ٘حؿُ٘ ْز
ْ َٝ - (Ya Rəsulum!) Xatırla ki, bir zaman
Ġbrahim belə demiĢdi: “Ey Rəbbim! Bu diyarı (Məkkəni)
əmin-amanlıq yurdu et. Məni və oğullarımı bütlərə
tapınmaqdan uzaq elə!” təfsirində yazırdı: “Ġbn Cərir, o da
Mücahiddən bu ayənin izahında demiĢdir: “..Ġbrahimin (ə) bu
duasından sonra onun övladlarından heç kim bütlərə sitayiĢ
etməmiĢdir”. 696
Digər təfsir alimi Əbülbərəkət ən-Nəsəfi (1223-1310) adı
keçən ayənin təfsirində belə nəql edir:
ّٞ إٔ طو٠ُ حُلطَس ا٠ِْ ٗخّ ػ٤ُٛي ارَحٝ ٖٓ ٍِح٣  َل: )ٍ( ّػٖ ارٖ ػزخ
.حُٔخػش
“Ġbn Abbas demiĢdir: “Qiyamətədək Ġbrahimin sülbündən
olan insanlar yalnız fitrət (tövhid dini) üzrə doğularlar”.697
Altıncısı, əksər tarix kitablarında Peyğəmbərimizin (s)
dindar ailədə doğulduğu və heç vaxt bütə sitayiĢ etmədiyi xüsusi
Ģəkildə qeyd edilmiĢdir. Həmin tarix kitablarına diqqət yetirək:
 حَلهلمٞٔٔطظٔظغ رٝ ي٤كٖٞ رخُظ٣ ػخثِش طي٢طَػَع كٝ )ٙ( ٢ُي حُ٘زٝ
شَّٛ أرٞـٛ  ػ٘يٚىػخثٝ ٚٓ ٖٓ ًلِٚٔٔٗ  ػزي حُٔطِذٙٔخٕ ؿي٣ كخ, حُُِٔ٘شِٞػٝ
.ش حٌُؼزش٣ َّللا ُلٔخ٠ًَِ ػٞ٘خّ رَ طٛ حَل٠ُِظـت ح٣ ُْ ًيّ حٌُؼزش اُٜ ٢٘حُلز
“Peyğəmbər (s) tövhid dininə etiqad edilən bir ailədə
doğulub boya-baĢa çatmıĢ, yüksək əxlaqi dəyərlərə yetiĢmiĢdi.
Onun babası Əbdülmüttəlibin imanlı olması Kəbəyə Əbrəhənin
hücumu zamanı dediyi sözlərindən anlayırıq. Əgər belə olma695

ġüəra, 217
c. I, səh. 751. Xatırladaq ki, sözü gedən ayənin təfsirində Cərir ət-Təbəri
“Təfsiri-Təbəri” (c. XIII, səh. 299); Cəlaləddin Süyuti “Dürrul-mənsur” (c.
IV, səh. 86); Nəsəfi “Təfsiri-Nəsəfi” (c. II, səh. 233) və baĢqa təfsirçilər bu
rəvayəti nəql etmiĢlər.
697
Təfsirin-Nəsəfi, c. II, “Ġbrahim” surəsinin təfsiri, səh. 177
696
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saydı, o, Kəbənin qorunması üçün Allaha təvəkkül etməz, bütlərə sığınardı”.698
Bütün bu deyilənlərin hamısı Peyğəmbərimizin (s) atababalarının tövhid dinində olduğunu bariz Ģəkildə ortaya
qoymaqdadır.
Bütün bu deyilənlərdən əlavə həzrət Ġbrahim peyğəmbərin
(ə) valideynləri də kafir olmamıĢlar. Çünki Qurani-kərimin
“Ənam”, “Məryəm” və digər surələrində adı çəkilən Azər həzrət
Ġbrahimin (ə) atası olmamıĢdı. Ayədə qeyd olunmuĢ “خ حرض٣” ifadəsi haqqında təfsir əhlinin ümumi rəyi budur ki, burada iĢlənən
“əb-ata” sözü əmi mənasındadır. Bunu sübut edəcək aĢağıdakı
dəlillərə baxaq:
1).Ġbrahim (ə) ömrünün yaĢlı çağında Məkkəyə gedir, orada oğul-uĢaq sahibi olur və oğlu Ġsmayıl (ə) ilə xanımı Hacəri
(ə) müqəddəs torpaqda məskunlaĢdırır və belə dua edir:
.خد
َّ حُِ َيَٞ َُِٝ ٢ُِ َْ ٍَِرََّ٘خ ح ْؿل
ُ ٔ
َ  ُّ ح ُْ ِلَُٞو٣ َّ ْٞ َ٣ َٖ٤ِِ٘ٓ ُِْ ِْ ُٔئَٝ ١
“Ey Rəbbim, məni, valideynimi və möminləri hesab
günü bağıĢla”.699 Əgər onun atası Azər olsaydı, belə bir suallar
yaranardı:
-nə üçün peyğəmbər olan bir Ģəxs Allahın düĢməni üçün
dua edir?
-nə üçün Ġbrahim (ə) öz atasına dua-istiğfar etdikdən sonra
ondan uzaqlaĢır?
2).Allah müqəddəs kitabında ُصْٞ َٔ ُْ د حٞ
ُ ْْ ُأَ ّْ ًُ٘ظ
َ َُ ْؼو٣ ََ ٠
َ يَح َء اِ ًْ َكَٜ ٗ
ََ ٤ٓ َٔخ ِػ
ْ ِاَٝ َْ ٤ِٛ َ آرَخثِ َي ِا ْر ََحَُِٚاَٝ  َيَٜ َُح َٗ ْؼزُ ُي ِاُُٞ هَخ١َٕ ِْٖٓ رَ ْؼ ِيُٝ َٓخ طَ ْؼزُيِٚ ٤َِ٘اِ ًْ هَخ ٍَ ُِز
َُٕٞٔ ِِٔ
َ ٓ َلخ
ْ ُٓ َُُٚ َُٖٗ ْلَٝ حكيًح
ْ ِاَٝ “Yoxsa siz Yaquba ölüm
ِ َٝ خًٜ َُِم ا
gəldikdə (onun) yanında idiniz? O zaman o, öz oğullarına
dedi: “Məndən sonra nəyə ibadət edəcəksiniz?” Onlar dedilər: “Sənin Ġlahına, atalarının – Ġbrahimin, Ġsmailin və Ġshaqın Ġlahı olan Tək Ġlaha ibadət edəcəyik. Biz yalnız Ona
təslim olanlarıq!” Qeyd olunmuĢ bu ayədə Yaqub peyğəmbərin

698

əs-Sirətün-Nəbəviyyə, səh. 143. Xatırladaq ki, bu cümlələri eynilə Ġbn
Əsir “əl-Kamil fit-tarix” (c. I, səh. 126); Əllamə Məclisi “Biharül-ənvar”
əsərlərində qeyd etmiĢlər.
699
Ġbrahim, 41
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(ə) övladları Ġsmayılın (ə) atası adlandırılır. Halbuki Yaqubun
(ə) övladları Ġsmayılın (ə) ataları yox, əmiləridir.
3).Hədisi-Ģəriflərdə də deiklərimizə dəlil vardır. Belə ki,
Peyğəmbərimiz (s) hədislərinin birində belə buyurmuĢdur:
ؿيُٝ
ّ أدٝ ،أد ػِٔيٝ ،ُّيىٝ رخء ػلػش أد٥“ حHər bir insanın üç
atası vardır: Onu dünyaya gətirən, ona elm öyrədən və qaynanaqaynatası”. Gördüyümüz kimi, burada “əb” sözü heç də həqiqi
ata mənasında deyil, eyni zamanda insana təlim verib və hətta
onu evləndirən mənasında da iĢlənir.
4).Peyğəmbərlərin (ə) ataları tövhid dinidə olmalıdırlar.
Necə ki, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Uca Rəbbimiz
Peyğəmbərimizə (s) belə xitab etmiĢdir: َٖ٣ٔخ ِؿ ِي
َّ ُ ح٢ِطَوَُِّزَ َي كَٝ “səcdə
700
edənlər içində hərəkət edəndə də”. Bu ayənin təfsir əhli
yanındakı mənası bundan ibarətdir ki, Peyğəmbərimiz (s) Allaha
səcdə edən bellər, bətnlər içində olmuĢdur. Belə olduğu təqdirdə
isə heç Ģübhəsiz ki, Ġbrahim (ə) Peyğəmbərimizin (s) babası
olduğundan o sülalə bu ayənin hökmünə daxildir, əks halda bu
ayənin mənası olmazdı.
5).Mötəbər rəvayətlərdə Ġbrahimin (ə) atasının adının
Tarix olduğu göstərilir. Ġmam Cəfər Sadiqdən (ə) nəql olunmuĢ
hədisdə Peyğəmbərimizin (s) əcadadı sadalanır və “...Ġbrahim
bin Tarix..” kimi göstərilir.701
6).Ġbn Əbilhədid əĢ-ġafei “ġərhu Nəhcil-bəlağə” adlı
əsərində Peyğəmbərimizin (s): ّ حْلٍكخ٠َُس اٛلد حُطخٛٗوِ٘خ ٖٓ حْل
ش٤ً“ حُِحpak sülblərdən təmiz bətnlərə düĢdük” hədisini qeyd
etmiĢ və bunula da Peyğəmbərimizin (s) əcdadının Adəmədək
(ə) tövhid dini üzrə olduğunu isbatlamıĢdır.
7).Bir çox mötəbər rəvayətlərdə Azərin həzrət Ġbrahimin
(ə) əmisi oldğu vurğulanmaqdadır.
8).Ərəb ədəbiyyatında da “əb” sözü bəzi hallarda “əmi”
mənasında istifadə edilmiĢdir.

700
701

ġüəra, 219
Əllamə Məclisi, Biharül-ənvar, c. 15, səh.106

283

23.Əbu Talib Ġslamı qəbul etmiĢdimi?
Əbu Talib Ġmam Əlinin (ə) atasıdır. O, Ġslamın ilk çağlarından bu dini qəbul etmiĢ və Peyğəmbərin (s) qorunmasında,
Ġslamın yayılmasında öz canını belə əsirgəməmiĢdir. Ancaq
təssüflə qeyd etmək lazımdır ki, Ġmam Əlinin (ə) düĢməni olan
bəzi kimsələr yalandan hədis qondararaq guya Əbu Talibin iman
gətirməməsi məsələsini ortalığa atmıĢ və bununla da müsəlmanlar arasına ixtilaf salmıĢlar. Lakin mötəbər qaynaqlar daha
da obyektiv Ģəkildə araĢdırıldıqda məlum olur ki, Əbu Talibin
iman gətirməməsini rəvayət edən ravilər heç də hədis elminin
prinsiplərinə cavab verməyən və bütün dövrlərdə yalançı kimi
tanınan ravilərdir. Biz bu kiçik araĢdırmada Əbu Talibin imansız
öldüyünü deyən hədislərin hamısının zəif olduğunu mötəbər
qaynaqlar əsasında üzə çıxaracaq və bu növdən olan hədis ravilərinin hamısının yalançı olduğunu sübut edəcəyik. Beləliklə,
həmin “hədislər” aĢağıdakılardır:
1.Məhəmməd bin Səd, əl-Vaqidi, Süfyan əs-Səvri, Həbib
bin Əbi Sabit, Yəhya bin Cədət, Ġbn Abbasdan rəvayət edir:
“MüĢriklər Quranı dinləməyi qadağan edər, özləri də
ondan uzaq durarlar. Onlar yalnız özlərini həlak edər, lakin
bunun fərqinə varmazlar” (Ənam, 26) ayəsi Əbu Talibin
haqqında nazil olmuĢdur.702
2.Peyğəmbərə (s) deyildi: Əbu Talib üçün istiğfar dilə. Elə
bu zaman “MüĢriklərin cəhənnəmlik olduqları bəlli olduqdan sonra onlara qohum olsalar belə, Peyğəmbərə və iman
gətirənlərə onlar üçün bağıĢlanma diləmək yaraĢmaz” (Tövbə, 113) ayəsi nazil oldu.703
3.Səid bin Müsəyyib rəvayət edir: “Peyğəmbər (s) Əbu
Talibə: Allahdan baĢqa Allah yoxdur kəlməsini deməsini istədi,
lakin o, üz çevirdi”.704
702

Əhməd bin Yəhya bin Cabir əl-Bəlazuri, Ənsabül-əĢraf, birinci çap,
Beyrut, 1394/1974, səh. 26, ġeyx Məhəmməd Bağır əl-Mahmudinin təhqiqi
və əlavəsi ilə.
703
həmin mənbə, səh. 26
704
həmin mənbə, səh. 24
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4.Yezid bin Ziyad rəvayət edir: “Sən istədiyini doğru yola yönəldə bilməzsən. Ancaq Allah istədiyini doğru yola yönəldə bilər” (Qəsəs, 1) ayəsi Əbu Talibin haqqında nazil
olub.705
5.Əhməd bin Ġbrahim əd-Durəqi, Əli bin Asim, Yezid bin
Əbi Ziyad, Abdullah bin Haris bin Nufəl rəvayət edir: Peyğəmbər dedi: “Əbu Talib Cəhənnəmdə bir quyudadır ki, o quyu onun
topuğundandır. Amma od onun beynini qaynadır”.706
Bu hədisləri mötəbər qaynaqlar əsasında tədqiq edən görkəmli alim ġeyx Məhəmməd Bağır Mahmudi yazırdı: “Bu hədislər aĢağıdakı xüsusiyyətlərinə görə zəifdir:
1.Səid bin Müsəyyib Əbu Talibin vəfat tarixini görməyib.
Belə olduğu təqdirdə gərək o, bu hadisəni görən kimsədən
rəvayət edəydi.
2.Səid bin Müsəyyib Ġmam Əlinin (ə) əleyhinə olan kimsələrdən olmuĢdur.
3.Bu qurupdan olan hədislərin sənədində Zöhri adlı ravi də
keçməkdədir. O, miskin və yoxsul adam olmuĢ, lakin Əməvi
hökmdarlarına xidməti sayəsində zəngin və məĢhur bir adama
çevrilmiĢdir.
4. Əhməd bin Yəhya Bəlazurinin (öl. 892) nəql etdiyi hədisdə Bəkr bin Heysəm adlı Ģəxs keçir. Bu Ģəxs Bəlazərinin
ustadıdır və məchul bir adamdır.
Həqiqətən də alimin gəldiyi bu nəticələr çox güclü məntiqi
dəlillərdir ki, onların inkar edilməsi mümkün deyildir. Bundan
əlavə ən görkəmli təfsir alimləri yuxarıda guya Əbu Talib
haqqında nazil olmuĢ ayələrin Peyğəmbərə (s) maneçilik törədən
Ģəxslər barədə nazil olduğunu qeyd etmiĢlər. Halbuki Əbu Talib
ömrünün sonunadək Peyğəmbəri (s) müdafiə etmiĢ və onunla
birlikdə üç il dərədə sürgün həyatı keçirmiĢdir. Həmin əsərlərə
baxmaqla bu ayələrin kimin haqqında nazil olduğunu görmək
elə də çətin deyildir. Sadəcə olaraq obyektiv olmaq və qərəzkarlıq etməmək lazımdır. Həmin təfsir əsərlərindən “Təfsiri-Təbəri”
705
706

həmin mənbə, səh. 28
həmin mənbə, səh. 29
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(c. VII, səh. 109), “Dürrül-mənsur” (c. III, səh. 2, 8 və 9), “Təfsiri-Alusi” (c. VII, səh. 126), “Təfsiri-Qürtubi” (c. VI, səh. 382),
“Təfsiri-Ġbn Kəsir” (c. II, səh. 122), “Təfsiri-ġovkani” (c. III,
səh. 91, 92) və baĢqalarını qeyd etmək olar.
Ġndi isə Bəlazurinin nəql etdiyi hədislərin sənədlərini araĢdıraq. ġübhəsiz ki, bu növdən olan hədislərin sənədilərində yer
alan ravilər hədis elminin prinsiplərinə cavab vermədiyindən
onların nəql etdikləri hədislər qeyri-məqbul hesab ediləcəkdir.
Bu hədislərin sənədlərini araĢdırarkən ən böyük rical alimlərindən olan Ġbn Həcər əl-Əsqəlaninin “Təhzibüt-təhzib” və digər
rical alimlərinin əsərlərindən istifadə etmiĢik.
Əbu Talibin imansız ölməsini deyən hədislərin sənədində
aĢağıdakı zəif ravilər keçir:
1.Həbib bin Əbi Sabit. Bu ravi müdəllis bir ravi olmuĢ707
dur. Bunu Ġbn Hibban “Təsrih”, Ġbn Xəzim isə “Səhih” əsərində qeyd etmiĢlər.
2.Süfyan əs-Səvri. Bu ravi də tədlis əhli olmuĢdur.708 Hətta məĢhur rical alimi Zəhəbi onun yalançı olduğunu və yalançı
adamlardan hədis yazdığını “Mizanül-etidal” əsərinədə qeyd
etmiĢdir.
3.Yezid bin Ziyad. Bu ravi əksər rical alimlərinə görə çox
zəif bir ravidir. Ġbn Həcər onun haqqında Ģox zəifdir demiĢdir.709
Dəraqutni də onun zəif və çox səhv edən bir ravi olduğunu yazır.
4.Əli bin Asim. Bu ravi yalançı ravilərdəndir. Ġbn Həcər
onun haqqında yazırdı: “O, yalançıdır, ondan qorunun”, ġöbə
deyir: “Ondan bir Ģey yazmayın”, Yəhya bin Məin onun haqqında demiĢdir: “O, yalançıdır və bir Ģey deyildir”.710
5.Əhməd bin Ġbrahim əd-Dürəqi. Bu ravi də zəif ravi kimi
qiymətləndirilmiĢdir. Xətib əl-Bəğdadi onun haqqında yazırdı:
“Yəhya bin Məinə deyildi: Ġbrahim Dürəqi deyir ki, sən ondan

707

Ġbn Həcər əl-Əsqəlani, Təhzibüt-təhzib, c. II, səh. 179
Həmin mənbə, c. IV, səh. 115; Zəhəbi, Mizanül-etidal, c. I, səh. 396
709
Ġbn Həcər əl-Əsqəlani, Təhzibüt-təhzib, c. XI, səh. 330
710
Həmin mənbə, c. VII, səh. 347
708
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hədis yazırsan? Yəhya dedi: mən ondan heç vaxt hədis yazmaram, çünki o, dəlilik həddindədir”.711
6.Əbdülməlik bin Umeyr. Bu ravi də hədis elminin qaydalarına cavab verməyən və alimlər tərəfindən cərh edilən ravilərdəndir. Onun tərcümeyi-halını yazan Ġbn Həcər deyir: “O, müztəribül-hədisdir” (yəni hədisi hər dəfə müxtəlif formada rəvayət
edir). Əhməd də onun haqqında “çox zəif ravidir” sözünü
demiĢdir.712
Belə olduğu təqdirdə hansı ağılla və məntiqlə Əbu Talibin
imansız öldyünü demək olar? Biz bu iĢdən Allaha sığınır və bu
əqidədə olan insanlara daha da dərindən düĢünmələrini tövsiyə
edirik. Bütün bunlardan əlavə bir çox müsəlman alimləri Əbu
Talibin imanı haqqında müstəqil əsərlər yazmıĢlar. Həmin alimlərdən və onların yazdıqları əsərlərdən aĢağıdakıları qeyd etmək
olar:
1.Ġsbatu-Ġslami-Əbi Talib. (Məhəmməd Məin bin Məhəmməd Əmin bin Talibillah əl-Hindi əl-Hənəfi, öl.1161 h.)
2.Əxbaru-Əbi Talib və Vələdihi. (Əllamə Hafiz Əbülhəsən
Əli bin Məhəmməd əl-Mədaini, 135-215/225 h.)
3.Əsnal-Mətalib fi nəcati Əbi Talib. (Əllamə Əhməd Zeyni Dehlan, 1232/1304 h.)
4.Bəğiyyətut-Talib li imani-Əbi Talib. (Əllamə Məhəmməd bin Rəsul əl-Bərzənci)
5.Ġmanu-Əbi Talib. (Əhməd bin Qasim)
6.Ġmanu-Əbi Talib. (ġeyx Əbulhüseyn Əhməd bin Məhəmməd bin Əhməd bin Tərxan əl-Cərcərai)
7.Ġmanu-Əbi Talib. (ġeyx Əbu Əli Əhməd bin Məhəmməd
əl-Kufi, öl. 346 h.)
8.Ġmanu-Əbi Talib. (Seyid Cəmaluddin ibn Tavus, öl.
673h.)
9.Ġmanu-Əbi Talib. (ġeyx Müfid, öl. 1022 miladi)
10.Ġmanu-Əbi Talib. (Ağa Bozorg Tehrani)

711
712

Xətib əl-Bağdadi, Tarixi-Bağdad, c. IV, səh. 7
Ġbn Həcər əl-Əsqəlani, Təhzibüt-təhzib, c. VI, səh. 411
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11.Əbu Talib muminu-QüreyĢ . (ġeyx Abdullah Əli əlXinziri əl-Qətifi, öl. 1350 h.)
12.Ġmanu-Əbi Talib. (Əllamə Əmini).
Bunlardan baĢqa Əbu Talibin çoxlu sayda, hətta bəzi
müəlliflərə görə yüz iyirmi beytlik Ģeiri də vardır ki, bunun da
hamısını o, Ġslam dininə və Məhəmməd peyğəmbərin (s) peyğəmbərliyinə aid yazmıĢdır. Həmin Ģeirlər aĢağıdakı qaynaqlarında keçməkdədir:
1.Sirətu-Ġbn HiĢam, c. I, səh. 291,299
2.ġərhu Nəhcül-bəlağə, c. XIV, səh. 79
3.əl-Bidayə vən-Nihayə li Ġbn Kəsir, c. III, səh. 51,55
4.Sirətun-Nəbəviyyə liz-Zəhəbi, səh. 95.
Bütün bu deyilənlər onu göstərir ki, Əbu Talib Peyğəmbərin (s) babası Əbdülmüttəlib öldükdən sonra Peyğəmbəri (s)
müdafiə etmiĢ, ona iman gətirmiĢ və onu ömrünün axrınadək himayə etmiĢdir. O, Peyğəmbəri (s) səkkiz yaĢındaikən evinə
gətirmiĢ və onun tərbiyəsi ilə xanımı Fatimə bint Əsədlə birlikdə
bir valideyin kimi məĢğul olmuĢlar. Hətta tarix Ģahiddir ki, o,
Peyğəmbəri (s) xanım Xədicə bint Xuveylidlə evləndirmiĢdir.
Görkəmli alim Ġbn Əsir yazırdı: “Əbu Talib gördü ki,
Peyğəmbər (s) və Ġmam Əli (ə) namaz qılırlar. Ġmam Əli (ə) isə
onun sağ tərəfindədir. Belə olduqda Cəfərə dedi: sən də onun sol
tərəfində dayan. Cəfər qalxıb Ġmam Əlinin (ə) sol tərəfində
durdu. Əbu Talib bunu görcək sevindi və aĢağıdakı Ģeiri dedi:
“Həqiqətən Əli və Cəfər mənim arxam və
güvəndiyimdirlər, zaman ötüb keçdikcə.
Əminiz oğlunu tək buraxmayın ona kömək edin,
And olsun Allaha onu tək buraxmaram”.
Bundan baĢqa Əbu Talibin Məkkə müĢriklərinə dediyi söz
də çox əhəmiyyətlidir. O, demiĢdir: “And olsun Allaha, əgər onu
öldürsəydiniz, heç birinizi sağ buraxmazdım və son gücümə
qədər sizinlə vuruĢardım”.713

713

Məhəmməd bin Səd Katib əl-Vaqidi, ət-Təbəqatül-kübra, Beyrut, 1975, c.
I, səh. 202-203
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Əbu Talibin bir Ģeirinin tərcüməsini verməklə bir daha
bildiririk ki, o, mömin olaraq dünyadan getmiĢdir:
“Böyük adamlar bilsinlər ki, Məhəmməd də Musa və
Ġsa kimi peyğəmbərdir.
O da onlar kimi yol göstərəndir. Peyğəmbərlərin hər
biri Allah tərəfindən hidayət yolu tutur, camaatı günahdan
uzaqlaĢdırır.
Siz onu öldürməyi planlaĢdırırsınız, bu istəyiniz xam
xəyaldan baĢqa bir Ģey deyil.
O, bir peyğəmbərdir. Allah dərgahından ona vəhy
nazil olur. Bunu deyən Ģəxs heç vaxt peĢman olmaz”.714
Ġmam Əli (ə) Əbu Talibin vəfat xəbərini Peyğəmbərə (s)
bildirdikdə həzrət möhkəm ağlayır, onun qüsl, kəfən iĢlərini icra
edir və ona Allahdan bağıĢlanma diləyir.715
Görkəmli alim Əllamə Əmini yazır ki, indiyədək Əbu
Talibin haqqında on yeddi kitab yazılmıĢdır.716
Əllamə Təbatəbai Abdullah bin Ömərdən belə bir hədis
nəql edir: “Əbu Bəkr Məkkənin fəthi günü artıq gözləri tutulmuĢ
atası Əbu Kühafəni Peyğəmbərin (s) yanına gətirdi. Həzrət
Peyğəmbər (s) buyurdu: “Nə üçün bu yaĢlı adamı gətirdin? Mənə desəydin, mən özüm onun yanına gedərdim”. Əbu Bəkr dedi:
“Sənin yanına gəldiyinə görə onun Allah tərəfindən mükafatlandırılmasını istədim. Səni haqq ilə göndərən Allaha and olsun ki,
atamın müsəlman olmasından daha çox Əbu Talibin müsəlman
olmasına sevinmiĢdim. Çünki onun müsəlman olması sənin gözlərinin sevinclə parlamasına səbəb olmuĢdur”.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurdu: “Sən düz deyirsən”.717

714

Dr. Cəfər Sübhani, Furuği-əbədiyyət, Həzrət Mühəmməd, səh. 233
Ġbn Əbilhədid, ġərhu Nəhcül-bəlağə, c. XIV, Misir çapı, nəĢr ili yoxdur,
səh. 76
716
Əllamə Əmini, əl-Qədir, c. VII, səh. 402,404
717
Əllamə Təbatəbai, əl-Mizan təfsiri, c. VII, tərc: E. Mustafaoğlu, M.
Yaqubov, Bakı, Qələm nəĢriyyatı, 2014, səh. 89. (Təbərisinin “Məcməülbəyan”, Beyrut çapı, III cildə istinadən).
715

289

24.Zalımlara lənət etmək olarmı?
Lənət sözü lüğəvi mənada “uzaqlaĢdırma, qarğıĢ, təhqir,
əzab, Allahın rəhmətindən uzaqlaĢma, qəzəb etmə, qarğıĢ etmə,
buğz etmə, uzaq dayanma, müxalif çıxma” və s. bu kimi mənalardadır.
Lənət Quranda bir neçə dəfə və bütün mənalarında istifadə
edilmiĢdir. Quranın iki yerində iki qarĢılıqlı lənətləĢmədən danıĢılır. Bunların birincisində Peyğəmbərə (s) belə buyurulur:
“Kim sənə gələn elmdən sonra səninlə mübahisəyə qalxsa, de
ki: Gəlin oğullarımızı və oğullarınızı, qadınlarımızı və
qadınlarınızı, özümüzü və özünüzü çağıraq, sonra könüldən
dua edək, yalan danıĢanlara Allahın lənətini diləyək”.718 Bu
ayəyə görə Peyğəmbər (s), həzrət Ġsa (ə) haqqında onunla
mübahisə edən Nəcran xristianlarını lənətləĢməyə çağırmıĢdı.
Ġkincisində isə, arvad ilə ərin qarĢılıqlı, amma lənəti özlərinə diləmə formasında lənətləĢməsidir. Ġslam hüququnda “lian”
olaraq adlandırılan bu hadisədə yoldaĢına zina isnad edən, ancaq
baĢqa bir Ģahid gətirə bilməyən ərin doğruluğuna dörd dəfə
Allahı Ģahid tutması və sonra da əgər yalan danıĢırsa, Allahın
onu lənətləməsini diləməsi nəzərdə tutulur. Bu ittiham qarĢısında qadının da ərinin yalan danıĢdığına dörd dəfə and içməsi və
arxasından da yalan danıĢırsa, Allahın qəzəbinə uğramağı diləməsi lazımdır.719 QarĢılıqlı edilən bu andlaĢma və lənətləĢmədən
sonra qadın zina cəzasından xilas olur, ancaq ər-arvad arasında
evlilik bağı qəti bir Ģəkildə sona çatır.
Peyğəmbər (s) da lənət sözünü qarğıĢ, nifrət, təhqir kimi
mənalarda istifadə etmiĢdir. Rəvayətlərdə Peyğəmbərin (s)
“Biri-maunə” hadisəsində Ģəhid edilən müsəlmanlar səbəbiylə
Ril, Zəkvan, Lihyan və Üsəyyə oğullarına qırx səhər lənətləyərək qarğıĢ etdiyi bildirilir.720

718

Ali-Ġmran, 61
ən -Nur, 6-9
720
Buxari, cihad-17
719
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Qurani-kərimdə iyirmi beĢdən çox ayədə Allahın, mələklərinin və möminlərin kafirlərə, zalımlara lənəti barədə söhbət
edilmiĢdir. Həmin ayələrdən aĢağıdakıları qeyd etmək olar:
1.“Allah kafirlərə lənət etmiĢdir və onlar üçün Ģiddətli
od hazırlamıĢdır.721
2.“Biz bəzi üzləri əyib arxalarına çevirməyimizdən və
onlara “ġənbə” gününün səhabələri”nə etdiyimiz kimi lənət
etməzdən əvvəl, nazil etdiyimiz və əlinizdəki kitabları təsdiq
edən Qurana iman gətirin”.722
3.“Əhd-peymanlarını pozduqları üçün onları lənətlə723
dik”.
4.“Allah, mömini qəsdən öldürən Ģəxsə qəzəb edər,
lənətləyər”.724
5.“Allah ona (iblisə) lənət etmiĢdir”.725
6.“(Cəzası ən ağır olanlar) Onlardır ki, Allah onlara lənət etsin, qəzəb etsin, meymun və donuza döndərsin, tağutun
(Ģeytanın, zalımın) qulu etsin”.726
7.“Allah onların küfrlərinə görə lənət etmiĢdir”.727
8.“Onlar Allahın lənət etdiyi Ģəxslərdir, Allahın lənət
etdiyi
Ģəxsə
isə
əsla kömək edən tapa bilməzsən”.728
9.“Lakin Allah onlara küfrlərinə görə lənət etmiĢdir”.729
10.“Allah (münafiqlərə) lənət etdi”.730
11.“Allaha və Rəsuluna əziyyət edənlərə Allah dünya
və axirətdə lənətləmiĢdir”.731
721

Əhzab, 64
Nisa, 47
723
Maidə, 13
724
Nisa, 93
725
Nisa, 118
726
Maidə, 60
727
Bəqərə, 88
728
Nisa, 52
729
Nisa, 46
730
Tövbə, 68
731
Əhzab, 57
722
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12.“(Münafiqlər) Allahın lənət etdiyi, qulaqlarını kar,
gözlərini kor etdiyi kimsələrdir”.732
13.“Allah (münafiqlərə) qəzəb edib, lənətləyib və onlar
üçün Cəhənnəmi hazırlamıĢdır”.733
14.“(Münafiqlər) Məlundurlar. Harada tapılsalar
tutulub dərhal öldürülməlidirlər”.734
15.“(Həqiqəti) gizlədənlərə həm Allah, həm də bütün
lənət edə bilənlər lənət edərlər”.735
16.“Bəni israilin kafirləri Davud və Ġsa Məryəm
oğlunun dilindən lənətlənmiĢdirlər”.736
17.“(Allahın əlləri bağlanmıĢdır, xəsisdir) dediklərinə
görə (yəhudilərə) lənət olsun”.737
18.“Namuslu mömin qadınlara zina böhtanı atanlar
dünya
və
738
axirətdə lənətlənmiĢlər”.
19.“Allahın lənəti kafirlər üzərinədir”.739
20.“Allahın, mələklərin və bütün insanların lənəti
kafirlərə və kafir halında ölənlərə olsun”.740
21.“Allahın lənəti zalımlar üzərinə olsun”.741
22.“(Peyğəmbər) Xristianlarla lənətləĢmədə dedi:
Allahın lənət etməsini yalançılara istəyək”.742
23.“(Həqiqəti inkar edənlərin) cəzası Allahın, mələklərin
və bütün insanların lənətinə gəlməkdir”.743
24.“Xəbərdar olun ki, Allahın lənəti zalımların
üzərinədir”.744
732

Məhəmməd, 22-23
Fəth, 6
734
Əhzab, 61
735
Bəqərə, 159
736
Maidə, 78
737
Maidə, 64
738
Nur, 23
739
Bəqərə, 89
740
Bəqərə, 161
741
Əraf, 44
742
Ali-Ġmran, 61
743
Ali-Ġmran, 87
733
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25.“Allahla əhdi pozanlara, Allahın birləĢdirilməsinə
əmr etdiyi əlaqələri qıranlara və yer üzündə fəsad edənlərə
lənət var və onların pis aqibətləri olacaq”.745
Həmçinin, Quranda Ġbrahim peyğəmbər (ə) haqqında
deyilir: “Ġbrahim və onunla birlikdə olanlar sizin üçün gözəl
bir nümunədir. O zaman ki, öz qövmlərinə dedilər: “Biz
həqiqətən, sizdən və Allahdan qeyri ibadət etdiyiniz Ģeylərdən uzağıq. Biz sizdən bizarlıq edirik. Siz tək olan Allaha
iman gətirməyincə, bizimlə sizin aranızda əbədi nifrət və
düĢmənçilik olacaqdır”.746
Uca Allah Ġbrahim peyğəmbəri (ə) və ona itaət edənləri
tərif edib öyür, onları möminlərə ölçü qərar verir, çünki onlar
Allah düĢmənlərinə qarĢı düĢmən oldular. Əgər biz də kafirlərə
fəsadın nümunəsi olduqları üçün lənət etsək və dildə-sözdə onlardan uzaq dursaq, onda tədricən onların getdikləri yoldan uzaq
duracağıq.
Peyğəmbərin (s) müəyyən Ģəxslərə lənət oxuması barədə
rəvayətlər də vardır. O, sələmçiləri, ananı övladdan ayıranları,
qadın paltarı geyən kiĢiləri lənətləmiĢdir.
“Müyəssər atasından, atası Ġmam Baqirdən (ə), o da öz
babalarından nəql edir ki, Allahın Rəsulu (s) buyurur:
“Mən beĢ qismə lənət oxuyuram və bütün peyğəmbərlərin
də duası qəbuldur:
1. Allahın kitabına əlavələr qoĢan.
2. Mənim sünnəmi tərk edən.
3. Allahın qəza və qədərini təkzib edən.
4. Ġtrətim barəsində Allahın haram buyurduqlarını (Əhlibeytə əziyyət etmək və s.) özünə halal bilmək.
5. Allahın və Rəsulunun (s) izni olmadan qəniməti
mənimsəyərək halal bilmək”.747
Ummulmöminin AiĢə nəql edir:
744

Hud, 18
Rəd, 25
746
Mumtəhinə, 4
747
Mühəqqiq Bəhrani “əl-Hədaiqun-nazira” kitabında (cild XI) yazır ki, ġeyx
Küleyni bu hədisi Müyəssər deyilən ravidən həsən olaraq nəql edir.
745

293

“Peyğəmbər (s) buyurub: “Altı qismi lənətləmiĢəm və
Allah da lənətləyib, bütün peyğəmbərlərin də istəyi həyata
keçir”.
1. Allahın qəza və qədərini təkzib edən.
2. Allahın kitabına əlavələr edən, dəyiĢən.
3. Təkəbbürlük edən.
4. Allahın hərəmində ehram paltarında olanda da,
olmayanda da bitgini, ağacı qoparan, qıran.
5. Ġtrətim barəsində Allahın haram buyurduqlarını özünə
halal bilmək.
6. Peyğəmbər (s) sünnəsini tərk edən”.748
Allah taala “ən-Nisa” surəsinin 52-ci ayəsində buyurur:
“Onlar Allahın lənət etdiyi kimsələrdir! Allahın lənət etdiyi
kimsəyə isə heç bir kömək edən tapa bilməzsən”.
Burada “lənət” məsələsini bir problem kimi qoymağımızın
baĢında Yezid bin Müaviyə (680-683) və onun ənsarı gəlir.
Çünki müasir dövrdə bəzi firqələr “müsəlman lənət etməz”, “ola
bilsin ki, Yezid tövbə etmiĢdir” deməklə, bu iĢin caiz olmadığını
iddia edirlər. Halbuki bütün Ġslam məzhəblərinin kitablarında
Yezidin tövbə etməsinə aid bir dəlil mövcud deyil, əksinə, onun
ziddinə rəvayətlər nəql olunmuĢdur. Yezidə lənət etməyin
əksinə çıxanlar əsassız olaraq bircə bunu deyə bilirlər ki, bəlkə
də ömrünün sonunda tövbə etmiĢdir!!!
Yezidə lənət edilməsi barədə gərək onu da deyək ki, Ġslam
alimlərinin əksəriyyəti ona lənət edilməsini caiz (icazəli) və
hətta vacib bilmiĢlər. Ġbn Cövzi (1116-1201) bu haqda “ərRəddu ələl-mütəəssibil-ənidil-münkər lilləni Yezid” adlı kitab
yazmıĢdır. O kitabında yazırdı: “Həqiqətən Ġbn Teymiyyənin o
napak bir Ģəxsə pis söz deyilməsinin caiz olmamasını və o
məlun Ģəxsə lənət deyilməsini inkar etməsi, onun açıq-aĢkar
cahilliyidir. Çünki böyük alimlərdən olan Əhməd bin Hənbəl
ona lənət deməyi caiz bilmiĢdir. Əhməd bin Hənbəl Yezid
haqqında bir cümlə iĢlətmiĢdir ki, lənət deməkdən də ağır bir
sözdür. O, yazır: “Bir dəstə camaat onu lənət etmək xüsusunda
748

Hakim NiĢapuri, əl-Müstədrək ələs-səhiheyn, c. I, səh. 91, 102-ci hədis
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dayanıb durmuĢlar, halbuki onlar Yezidi zalım bilirlər. Uca Allah demiĢdir: “Xəbərdar olun ki, Allahın lənəti zalımlar
üzərinədir”. Əhməd bin Hənbəldən Yezid barəsində soruĢduqda dedi: O, elə bir Ģəxsdir ki, nə eləyibsə, eləyibdir. Bu söz Yezidin günahlarının çox böyük olmasına eyham (iĢarə) etməkdir
ki, o günahlar barədə danıĢmaq belə pis bir iĢdir, qəbahətdir”.
Həmçinin, mötəbər mənbələrdə belə nəql olunur:
ّٕ ٗؼِْ أ:ُٚ حُٞ كوخ،ِقٛصُ أٌُٞٔ ح:ٍ كوخ،ٚ٘حُ ُؼٞ ػٖ ؿ١ُٞٔجَ حرٖ حُـ
ُ ك
َ
ػلع
٢َ َُِٝ ٍَ  ٍؿ٢ٕ كُٞٞ ٓخ طو:ٍ ؟ كوخُُٚ٘ ُؼٞـ٣ َٛ ٌُٖٝ ،ِقٛص أٌُٞٔح
٢كٝ ،خٜأرخكٝ ٘ش٣ش أهخف حُٔي٤ٗ حُؼخ٢كٝ ،ٖ٤ٔ هظَ حُل٠ُُٝ حُٔ٘ش حْل٢ ـ ك:حصٞ٘ٓ
ُٖ حرَٚ٘! كِ َؼُٙٞ٘ كَخ ُْ َؼ:ٍ ِٗؼٖ؟ كوخ:حُٞخ؟! كوخٜٓيٛٝ ن٤ٗ حٌُؼزش رخُٔـخ٠ٍٓ حُؼخُؼش
َِ أًخرٝ ٖ َّللا٣َ ُيٛ حُ٘خ٢ٓلش حُؼزّخ٤َِس حُو٠ حُٔ٘زَ رزـيحى رل٠ِ ػ١ُٞحُـ
ََْٖ ًَٔخ رَ ِؼيَص٣ أََل رُ ْؼيحً ُِ َٔ ْي:حُٞح كوخٞزٌٛ كِٚٔحُللخس ٖٓ ٓـ
ُ ٖٓ ٌهخّ ؿٔخػشٝ ،حُؼِٔخء
.ىُٞٔ َػ
“Ġbn Cövzidən Yezidin lənətlənməsi haqqında soruĢulduqda dedi:
-Sükut daha xeyirlidir.
-Bilirik sükut xeyirlidir, amma de görək onu lənətləmək
olarmı?
-Siz üç il rəhbərlik etmiĢ, rəhbərliyinin birinci ilində
Hüseyn bin Əlini (ə), ikinci ilində Mədinə əhlini qorxuya salanı
və üçüncü ilində mancanaqlarla Kəbəni dağıdan Ģəxs haqqında
nə deyirsiniz?!
-Biz onu lənətləyirik!
-Siz onu lənətləyin!
Sonra da Ġbn Cövzi özü onu Bağdadda minbər üstündə
Abbasi xəlifəsi Nasir Lidinillahın (1158-1225) və böyük alimlərin hüzurunda lənətlədi..”.749
Görkəmli Ġslam alimi əl-Yafei yazırdı:
ٜٞ ٓ ّٖٔ حٓظل َّ ًُي ك،ِٚ أَٓ روظٝ أ،ٖ٤ٔأ ّٓخ كٌْ ٖٓ هظَ حُلٝ :٢خكؼ٤ُهخٍ ح
.ًَخك

749

Ġbn Cövzi, ər-Rədd ələl-mütəəssibil-ənid, təhqiq: ġeyx Məhəmməd Kazim
əl-Mahmudi, 1403/1983, səh. 1 (“Təzkirətül-xəvvas”, səh. 291 əsərinə
istinadən).
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“Hüseyni (ə) öldürən və ya onun ölümünə əmr verən,
yaxudda bu iĢi halal bilənlər kafirdir”.750
Mənbələrdə qeyd olunur ki:
ٍحُـلٝ ٢ٗحُظلظخُحٝ ٠ِؼ٣ ٞ أر٢ٟحُوخٝ ١ُٞ رٖ حُـ٢ ً َّ ٖٓ ٓز٠هي أكظ
.ٚ٘حُ ُؼٞؿٝ ي٣ِ٣ َ رٌل٠ْٓ ٖٓ أػلّ حُٔ٘ش حُويحَٛ٤ؿٝ ٢١ٞ٤ُٖٔ ح٣حُي
َي روظ٣ِ٣ خٍٟ ٕحُلن أٝ :ّش٤ٔ َٗف حُؼوخثي حُ٘ل٢ ك٢ٗهخٍ حُظلظخُحٝ
 ُؼ٘ش َّللا،ٙحطَ ٓؼ٘خٍٞ ٓ ّٔخ طَُٞٓض ح٤َ رٛ أٚخٗظٛاٝ ، رٌُيٍٙحٓظز٘خٝ ،ٖ٤ٔحُل
.ٚٗحٞأػٝ ٍٙخٜٗ أ٠ِػٝ ،ٚ٤ِػ
Sibt bin Cövzi, Qazı Əbu Yəla ət-Təftəzani, Cəlaləddin əsSüyuti və baĢqaları Yezidin kafir olmasına və onun lənətlənməsinin caiz olmasına fitva vermiĢlər.
Təftəzani “ġərhu əqaidin-nəfsiyyə” əsərində yazırdı: “Həqiqət budur ki, Yezid Hüseynin (ə) qətlinə razı olmuĢ, onun
Ģəhadət xəbərini alan zaman sevinmiĢ və Peyğəmbərin (s) Əhlibeytinə (ə) xəyanət etmiĢdir. Bu, mütəvatir xəbərlərdəndir.
Allah Yezidə, onun ənsarına və köməkçilərinə lənət etsin”.751
 حكظظق،ٌَُ٘ٔلؼَ ح٣ٝ ٌٍَُٔٔ حٝظ٘خ٣ ،ًظخ٤ِخ ً كظخً ؿ٤زٛ ًخٕ ٗخ:٢زٌُٛهخٍ حٝ
.حُلَس
هؼشٞخ رٜٔهظٝ ،ٖ٤ٔ روظَ حُلُٚظٝى
ّ
Digər görkəmli Ġslam alimi ġəmsəddin Zəhəbi (12741348) yazırdı: “Yezid nasibi (Əhli-beyti-söyən) və kobud biri
idi. O, Ģərab içər və haram əməllərlə məĢğul olardı. O, öz dövlətçiliyini Hüseyni (ə) öldürməklə baĢlatmıĢ və Hirrə vaqiəsi ilə
sona yetirmiĢdir”.752
… ً ي ًخٕ حٓخٓخ ً كخٓوخ٣ِ٣ ٕ ح:َ٤هخٍ حرٖ ًؼٝ
Ġbn Kəsir (1301-1373) yazırdı: “Yezid fasiq bir rəhbər
idi…”753
ٓخٝ ِْٚٔ ظّٜٔ ػٝ ُٚػٔخٝ ي٣ِ٣ ٍُٞ ّٔخ َٗٔ حُ٘خّ ؿٝ :١ىٞهخٍ حُٔٔؼٝ
ٍٙخٜٗأٝ » ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ « ٍ َّللاٍٞٓ  حرٖ ر٘ضِٖٚٓ هظٝ َٚ ٖٓ كٔوٜظ
٢ كٚ٘ٓ ٍٕ أػيٞ رَ ًخٕ كَػ،َٕٞس كَػ٤ٓ َٙ٤ٓ ،ََٔ ٖٓ َٗد حُوٜٓخ أظٝ
ٕ ػؼٔخٞٛٝ ،ْٜ٤ِ ػِٚٓ٘ش ػخ٣َ حُٔيٛ أهَؽ أٚػخ ّٓظٝ ٚظٛ
ّ  ُوخٚ٘ٓ قٜٗأٝ ،ّٚظ٤ٍػ
.ٕخ٤ ٓل٢رٖ ٓل ّٔي رٖ أر
750

Ġbn Əmmad əl-Hənbəli, ġəzəratüz-zəhəb, c. I, səh. 68
Həmin mənbə
752
Həmin mənbə
753
əl-Bidayə vən-Nihayə, c. VIII, səh. 223
751
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Əbülhəsən əl-Məsudi (896-957) yazırdı: “Ġnsanlara Yezidin cövrü-cəfası, azğınlığı, zülmü və fasiqliyi əyandır. O, Peyğəmbər (s) qızının oğlunu və onun ənsarını öldürmüĢdür. Onun
Ģərab içməsi, Firon kimi yaĢaması hər kəsə bəllidir. Bəlkə də
Firon öz rəiyyətinə ondan da ədalətli olmuĢdur.”.754
٠ كظ، ي٣ِ٣ ٠َِّللا ٓخ هَؿ٘خ ػٝ :ٍَ هخ٤ٔ إّٔ ػزي َّللا رٖ ك٘ظِش حُـ١ٍٝٝ
حُز٘خصٝ َلىٝخص حْلٌٜٓ٘ق أ٣ َ ٍؿّٚٗ أ، رخُلـخٍس ٖٓ حُٔٔخء٠َٓٗ ٕهل٘خ أ
. لسُٜيع ح٣ٝ ََٔ٘د حُو٣ٝ حصٞحْلهٝ
Rəvayət olunur ki, Abdullah bin Hənzələ demiĢdir: “Vallahi biz Yezidə qarĢı çıxırıq. Hətta qorxuruq ki, səmadan baĢımıza daĢ yağar. Çünki o, zinakarlıq edir, Ģərab içir və namazı
tərk edirdi”.755
Bütün bu deyilənlərin fonunda bildirmək istəyirik ki,
“Yezidin həqiqətləri”ndən danıĢanlar, onu “əmirəlmöminin” sayanlar, Ġmam Hüseynin (ə) ilahi qiyamını “bidət” adlandıranlar
Allah və onun Rəsulunun (s) qarĢısına hansı üzlə çıxacaqlar!?
Hələ bu azmıĢ kimi bəziləri Yezidin “fəzilətləri”ndən ağız dolusu danıĢır, guya Konstontinopolun fəthindəki iĢtirakı ilə əlaqədar mədh edilmiĢdir. Halbuki, nəql olunmuĢ hədis Əbu Davud
və Ġbn Macə tərəfindən tənqid olunmuĢdur. Çünki bu hədislərin
birinin sənədində Kəsir bin Abdullah adlı ravi vardır ki, onu bir
çox rical alimi cərh (ifĢa) etmiĢdir.756
Əfsuslar olsun ki, Əməvilər düĢüncəsi ilə yaĢayan və
bütün əsərlərində təəssübkeĢ yol izləyən bəzi alimlər Yezid bin
Müaviyənin Konstantinopol döyüĢündə orduya rəhbər olmasını,
bu orduda Ġmam Hüseynin (ə) iĢtirak etdiyini və guya Peyğəmbərin (s) də bu döyüĢü öncədən alqıĢlaması, döyüĢçülərə Allahdan dualar diləməsi və s. ilə uyğun gəlmədiyini iddia ediblər.
Əgər onlar bunu iddia edirlərsə, bizim cavabımız nədir?
Əvvəla qeyd etmək lazımdır ki, hər kəs bu iddiada olsa,
onun məqsədi küfrlə imanı, haqla batili bir araya gətirmək,
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Zəhəbi, Mürucüz-zəhəb, c. III, səh. 82
Ġbn Əsir, əl-Kamil, c. III, səh. 310; Tarixül-xüləfa, səh. 165
756
Bax: əl-Heysəmi, Məcməüz-zəvaid, c. X, Ġstanbul, tərc: Ġlker Mermer,
2011, səh. 543-546
755
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onların arasında barıĢdırıcı mövqe tutmaqdır ki, bu da öz-özlüyündə mümkünsüzdür.
Ġkincisi, Yezidin Konstantinopol döyüĢündə baĢ sərkərdə
olmasını və bunun onun üçün fəzilət olduğunu söyləyənlər 757
bilməlidirlər ki, bu iddia çox az qaynaqda 758 qeyd edilmiĢdir.
Heç bir mənbədə bu məsələ səhih yolla nəql olunmayıb. Əksinə,
mənbələr daha da obyektiv Ģəkildə araĢdırıldıqda bu rəvayətin
zəif və məchul Ģəxslər tərəfindən ortalığa atıldığı ilə yanaĢı,
onun heç bir tarixi faktlarla da üst-üstə düĢmədiyi aydın olacaqdır. Buna görə də aĢağıdakı bəzi məqamlara diqqət yetirməyimiz
lazımdır:
Ġmam Hüseynin (ə) Yezidin ordusunda olması nə Təbərinin (838-923) “Tarixi-Təbəri”də, nə də Ġbn Kəsirin (1301-1373)
“əl-Bidayə”sində keçmir. Bunu yalnız hicrətin 660-cı ilində
vəfat etmiĢ Ġbn Ədim künyəsilə məĢhur olmuĢ Kəmaləddin
Ömər bin Əhməd bin Əbu Cəradə əl-Hələbi (hicri 588-660/
miladi 1192-1262) nəql edib. O, yazdığı “Büğyətut-tələb fi tarixil-hələb” əsərində (səh. 44) belə yazırdı: “Bizə Əbu Nəsr
Məhəmməd bin Hibətullah xəbər verib dedi ki, bizə Hafiz Əbülqasim Əli Həsən əĢ-ġafei xəbər verib dedi: “...Hüseyn bin Əli
Müaviyə oğlu Yezidin rəhbərliyi altındakı orduda döyüĢmüĢdür”.
Hər kəsə yaxĢı məlumdur ki, rəvayəti nəql edən Hafiz
Əbülqasim Əli Həsən əĢ-ġafei (1105-1176) “Ġbn Əsakir” künyəsi ilə məĢhurdur və o, hicrətin 573-cü ilində (miladi 1176-cı
ildə) vəfat edib. Deməli, Yezid bin Müaviyə ilə onun arasında
500 illik zaman məsafəsi olduğu halda o, bu hadisəni necə
vasitəsiz nəql edə bilər?! “Tarixi-Mədinəti-DiməĢq” adlı əsərində (c. XIV, səh. 111) bu hadisəni nəql edən Ġbn Əsakir rəvayətdə tək qaldığından bu rəvayət hədis elmində “münfərid” nəql
adlanır ki, belə rəvayətlərə də heç vaxt etibar edilməz.
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Zəhəbi, Siyəru-aləmin-nübəla, c. III, tərtib: Həssan Əbdülmənnan, Beytüləfkarid-düvəliyyə, səh. 4230, tərc: 6751
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Ġbn Kəsir əl-Bidayə vən-Nihayə, c. VIII, səh. 151; Ġbn Ədim, TarixiHələb, c. III, səh. 8
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Axı necə olur ki, hadisəyə daha yaxın olan Təbəri bunu
nəql etmir, amma ondan bir neçə əsr sonra dünyaya gəlmiĢ birisi
özündən belə bir Ģey uydurur? Bunun səbəbini biz bilmirik!!!
Ġbn Kəsirə (1301-1373) gəldikdə məlumdur ki, o, bu
rəvayəti Ġbn Əsakirdən nəql edib. Əgər nəzərə alsaq ki, Ġbn Kəsir hicrətin 774-cü ilində vəfat edib, yenə də sual yaranacaq ki,
necə olur Ġbn Kəsir 200 il öncə yaĢamıĢ birisindən vasitəsiz nəql
edir? Deməli, Ġbn Kəsirin nəqli “mürsəl” qismindən olan rəvayətdir ki, bunun da hədis elmində heç bir etibarı yoxdur.
Buxarinin nəql etdiyi hədis:
Birincisi qeyd etmək lazımdır ki, “...ümmətimdən Konstantinopulu fəth edəcək Ģəxslər bağıĢlanmıĢdır..”759 hədisi Buxarinin tək qaldığı, ondan baĢqa heç bir kimsənin nəql etmədiyi
hədisdir. Bunu Ġbn Kəsir də təsdiq etmiĢdir.760
Ġkincisi, Buxarinin Ģeyxindən tutmuĢ hədisi nəql edən səhabə Ümeyr əl-Ənəsiyə qədər hamısı ġam əhlindən olan ravilərdir. Bu ravilərin Ġmam Əliyə (ə) qarĢı olan münasibətləri
yəqin ki, hər kəsə bəllidir. Bunu Ġbn Həcər əl-Əsqəlani “Fəthülbari” (c.VI, s.201), Əllamə Eyni isə “Ümdətül-qari” (c.XIV,
s.198) əsərində qeyd etmiĢdir. Hətta Buxarinin məĢhur Ģərhçilərindən olan əl-Qəstəlani “ĠrĢadüs-sari” əsərində 761 yazırdı:
“Mühəlləb bununla Yezidin xilafətini dəlilləndirir, onun Cənnət
əhlindən olduğunu bildirir..”
Üçüncüsü, hədisin sənədində keçən ravilərin heç biri hədis
elminin prinsiplərinə cavab vermir. Belə ki:
1.Əbu Əbdürrəhman Yəhya bin Həmzə bin Vaqid əl-Xəzrəmi əd-DiməĢqi. O, qədəriyyə məzhəbindən olmuĢdur. Ġmam
759

Səhihi-Buxari, c. III, səh. 232. Xatırladaq ki, əl-Heysəmi “Məcməüzzəvaid” əsərində bu haqda dörd rəvayət nəql etmiĢdir. Onlardan 10386 № li
rəvayəti Əbu Davud, 10387 № li rəvayəti isə Ġbn Macə tənqid etmiĢdir.
Çünki bu rəvayətin sənədindəki Kəsir bin Abdullah adlı ravi vardır ki,
alimlərin də çoxu onu zəif hesab edirlər. (“Məcməüz-zəvaid”, c. X, tərc: Ġlker
Mermer, Ġstanbul, 2011, səh. 543-546).
760
Bax: əl-Bidayə, c. VI, səh. 248
761
c. VI, Beyrut, Darül-kütubil-elmiyyə, səh. 408
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Malik qədərilərin namazını qılmaz, onlardan heç bir hədis nəql
etməzmiĢ.
2.Əbu Xalid Sövr bin Yezid bin Ziyad əl-Kəlai əl-Homs.
Onun haqqında Ġbn Səd yazırdı ki, onun babası Sövr bin Yezid
Siffində Müaviyənin yanında Ġmam Əliyə qarĢı döyüĢürdü və
orada da həlak oldu. Onun yanında Ġmam Əlinin adı çəkiləndə
deyərmiĢ: “Babamı öldürən Ģəxsi sevmirəm”. Onun da qədərilərdən olduğu qeyd edilir.762
3.Əbu Ġyaz Ümeyr bin əl-Əsvəd əl-Homsi. Müaviyə onu
Homs Ģəhərinə vali təyin etmiĢdir. Bununla da onun Əməvilərə
olan sevgisi və Ali-Əliyə (ə) olan nifrəti sübuta yetmiĢ olur.
Yuxarıda sözü gedən hədisi heç bir “Səhihi-Buxari”
Ģərhçisi Yezidin fəzilətləri mənasında Ģərh etməyiblər. Əgər bu
hədis Yezidin fəzilətinə aiddirsə, bəs nə üçün Ġbn Həcər əlƏsqəlani, əl-Qəstəlani, və Əllamə Eyni hədisi onun fəzilətinə
dəlil olaraq izah etməyiblər?!
Bundan əlavə Əbdülmuğis kimilərin Yezidin “fəzilətləri”
haqqında dediyi sözləri Ġbn Əsirin “əl-Kamil fit-tarix” (c. XI,
səh. 562), Ġbn Kəsirin “əl-Bidayə vən-nihayə” (c. XII, səh. 328),
Zəhəbinin “Siyəru alamin-nübəla” (c. XXI, səh. 160) əsərlərində
uydurma və cəfəngiyat adlandırmaları da bizim Yezid haqqında
qeyd etdiyimiz həqiqətləri təsdiq etməkdədir.
Bundan baĢqa Əhli-beytin (ə) özülərinin zalımlara, xüsusilə də Peyğəmbər (s) ailəsinə qarĢı zülmkarlıq edənlərə lənət
göndərmələri bu iĢin caiz olduğundan xəbər verir. Belə ki,
görkəmli hədis alimi ġeyx Səduqun (915-991) nəql etdiyi
mötəbər bir hədisə diqqət yetirməyimiz daha münasib olardı.
Belə ki, o, “Üyuni-əxbarir-Rza (ə)” adlı məĢhur əsərində belə
nəql etmiĢdir:
ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِّٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٍ هخ:ٍ هخّٚٗٔلّ أ
ّ ُ حٚ٤ِحإلٓخّ ٓل ّٔي حُزخهَ ػ...
 َّللا٠كٝ كؤ.ُٚ َْ ِ كخؿل،َٕ ٓخصٍٝخٛ ٢ إّ أه،ٍد
ّ خ٣ :ٍ كوخَّٚ ٓؤٍ ٍر٠ٓٞٓ ّٕ ا:ُٚآٝ
ٖٖ ر٤ٔ ٓخ هل هخط ََ حُل،ٖ ْلؿزظُي٣َ ِه٥حٝ ٖ٤ُّٝ  حْل٢ ك٢َ٘ ٓؤُظُٞ ،٠ٓٞٓ خ٣ :ٚ٤ُا
.ِٚ ِٖٓ هخطُٚ ْ أٗظو٢ّٗ؛ كب٢ِػ
ّ
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Təhzibül-kamal, c. III, səh. 274
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“...Ġmam Məhəmməd Baqir (ə) buyurmuĢdur: “Peyğəmbər (s) dedi: “Musa peyğəmbər (s) öz Rəbbindən belə istədi: “Ey
Rəbbim, qardaĢım Harun vəfat etdi, onu bağıĢla!” Allah ona
belə vəhy etdi: Ey Musa, əgər məndən əvvəlkilər və sonrakıların
bağıĢlanmasını istəsən, bunu edərəm. Amma heç vaxt Hüseyn
bin Əlinin qatilini bağıĢlamaram, mən onun qatilindən mütləq
intiqam alacağam!”
Son olaraq Əhli-beytin (ə) Ġmam Hüseynin (ə) qatillərinin
aqibəti, onların lənətlənməsinin və Ġmama (ə) ağlamağın savabı
haqqında nəql etdikləri də diqqətdən qaçmamalıdır. Həmin
hədislərdən aĢağıdakıları qeyd etmək olar:
ٕذ ا٤خ حرٖ ٗز٣« :ٍحُٔلّ هخٚ٤ِخ ػَُٟ ػٖ ح،ذ٤خٕ رٖ ٗز٣َُػٖ ح...
ٖ٤ٔ كخُؼٖ هظِش حُل،ُٚآٝ ٢ حُـّ٘ش ٓغ حُ٘ز٢ّش ك٤َ٘ٓى إٔ طٌٖٔ حُـَف حُٔز
ي ٓغٜ٘حد ٓؼَ ٓخ ُٖٔ حٓظٕٞ ُي ٖٓ حُؼٌٞ٣ ٕذ إ َٓى أ٤خ حرٖ ٗز٣ ،ّ حُٔلٚ٤ِػ
».ًٔخ٤ُحً ػظُٞ كْٞ كؤكٜ ً٘ض ٓؼ٢٘ظ٤ُ خ٣ ٚ ٓخ ًًَط٠حُٔلّ كوخٍ ٓظٚ٤ِٖ ػ٤ٔحُل
Ġmam Rza (ə) Rəyyan bin ġəbibə buyurdu: “Əgər Hüseynin (ə) Ģəhid olan köməkçilərinin savabına nail olmaq və Peyğəmbər (s) üçün düzəldilmiĢ otaqlarda sakin olmaq istəyirsənsə,
“keĢkə onlarla birlikdə olar və böyük qurtuluĢa nail olardım”
de”.
ُ ُْ َك َّيػَِ٘ی ُٓ َل َّٔ ُي رُْٖ َؿ ْؼلَ ٍَ حُ ََّ َُّح ُُ ح
د
َ كِ ُّی ػَْٖ ُٓ َل َّٔ ِي ْر ِٖ ح ُْ ُلٞک
ِ َٖ ح ُْ َوَّ٘خ
ِ  ِٖ ػ٤ْ ٔ
َ
ِّ
َ
 هخ ٍَ ُک ْ٘ضُ ِػ ْ٘ َي أرِی: َى حُ ََّه ِّیُٝ  ٍَ ػَْٖ ىَح٤ِػَْٖ َػِِ ِّی ْر ِٖ َكَّٔخَٕ ػَْٖ َػ ْز ِي حُ ََّ ْك َٔ ِٖ ْر ِٖ َکؼ
َّ َػ ْز ِي
َ  ح ُْ َٔخ َء كََِ َّٔخ٠َٔو
ْ ُ هَ ِي حُٚظ٣ْ َُ ٍَأَٚٗ َِر
ْ َٓظ
ْ َّللاِ (ع) اِ ًَح ح
َُٙ٘خ٤ْ  ٍَهَضْ َػْٝ ََ  ح ْؿَٝ ََ َٓظَ ْؼز
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
ََ ٗ َِ َد حُ َٔخ َء كٌ َک
َ  ِٖ ع ك َٔخ ِْٖٓ َػ ْز ٍي٤ْ ٔ
َ  ُى ُؼََٖ َّللاُ هخطِ ََ حُ ُلُٝ َخ ىَح٣  ػ َّْ هخ ٍَ ُِیِٚ  ِػُٞٓ رِ ُي
َ
َّ
َ
ْ
َّ ُ اِ ََّل َکظ ََذَِِٚ َُؼََٖ هَخطَٝ َْٖ ع٤ٔ
ْ
َ
َٝ ِّجَ ٍش٤ٓ
ُ
أ
ش
ث
خ
ٓ
ٚ
٘
ػ
٢
ك
ٝ
ش
٘
ٔ
ك
ق
َ
َ
ُ
َ ق
َ
َ
َ
َ ح ُْ ُل
ِ
ِ
ِ ُْ َُ ِٓخثَشَ أَُٚ َُّللا
َ ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
َ
...ٔ َٔ ٍش
َ َ کؤٗ َٔخ أ ْػظَٝ ق ى ٍََ َؿ ٍش
َ ٗق
ِ ُن ِٓخثَش أ
ِ ُُ ِٓخثَش أُٚ ٍَكَ َغ
Davud bin Kəsir Rəqqi deyir: “Ġmam Sadiqin (ə)
hüzurunda idim. O, su istədi, su gətirdilər. Suyu içdikdən sonra
gözləri yaĢla doldu və ağladı. Sonra buyurdu: “Ey Davud! Allah
Hüseynin qatilinə lənət etsin! Su içəndə onu yad edən və onun
qatilinə lənət göndərən elə bir bəndə yoxdur ki, Allah taala onun
üçün yüz min savab yazmasın, yüz min günahını bağıĢlamasın
və onun dərəcəsini yüz min dərəcə yuxarı aparmasın. Belə bir
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Ģəxs yüz min qul azad etmiĢ kimidir və Qiyamət günü üzü
parlayan halda məhĢərə gələr”.763
خؿِ ٍَ ِٚ ٣ْ َٞ َِ٤ك ََّٔ ُٚ
َّللاُ هَخ ٍَ َك َّيػََ٘خ َػِِ ُّی رُْٖ اِ ْر ََح ِ َْ ٤ٛػَْٖ أَرِِٚ ٤
َك َّيػََ٘خ ُٓ َل َّٔ ُي رُْٖ َػِِ ٍّی َٓ ِ
َ
َ
ْ
َ
ٟخ ع كِی أ َّ َِٖٓ ٍّ ْٞ َ٣ ٍِ ٝحُ ُٔ َل ََّ ِّ -كوَخ ٍَ ُِی َ٣خ
َػ ِٖ حُ َََّّ٣خ ِٕ ْر ِٖ َ
ذ هَخ ٍَ ى ََه ِْضُ َػِِّ ٠
حَُ َ
ٗزٍِ ٤
ٛخثِ ٌْ أَ ْٗضَ كَوُ ِْضُ ََل كَوَخ ٍَ إَِّ ٌََ ٛح ح ُْ َٞ ُٛ َّ ْٞ َ٤ح ُْ ُّ ْٞ َ٤حَُّ ٌِی َىػَخ كَِ َُ ِٚ ٤ک ََِّ٣خ ع
حرَْٖ َ
ذ أَ َ
ٗزٍِ ٤
ُ
َ
ً
ً
َ
َ
ْ
َ
َّ
َ
خد
ٓ ُِٔ ٤غ حُيُّػخ ِء كخ ْ
ٓظ ََـ َ
ک َ
ک ً ٍَِّّ٣ش ِّ٤١زَش اِٗ َ
ٍَرََّ ُٚػ َِّ ََ ٝؿ ََّ كوخ ٍَ ٍَ ِّد َْ ٛذ ُِی ِْٖٓ ُ ُيٗ َ
د إََّٔ َّ
َّ
ک
َّللاَ ُ٣زَ ِّ
٘ َُ َ
َّللاُ َُ َٝ ُٚأَ َٓ ََ ح ُْ َٔ َلثِ َکشَ كََ٘خىَصْ َُ َک ََِّ٣خ َ َُٞ ٛ ٝهخثِ ٌْ َ ُ٣
ِِّٜی كِی ح ُْ ِٔ ْلَح ِ
َ
ُ
َ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َّ
َِ
خد ُِ ک ََِّ٣خ
خد َّللاُ ُ ُٚک َٔخ ح ْ
ٛخ َّ ٌَٛح حُ َّ ْٞ َ٤ػ َّْ َىػَخ َّللاَ َػِ ََ ٝؿ ََّ ح ْ
ٓظ ََـ َ
ٓظ ََـ َ
رِْ َ٤ل ٠٤ك َْٖٔ َ
٠٠
ذ إَِّ ح ُْ ُٔ َل ََّ َّ  َُٞ ٛحُ َّ
ع ػُ َّْ هَخ ٍَ َ٣خ حرَْٖ َ
٘ ْ َُ ٜحَُّ ٌِی َکخَٕ أَ ْ َُ ٛح ُْ َـخ ِِ َّ٤ِِٛش كَِٔ ٤خ َٓ َ
ٗزٍِ ٤
َ ُ٣ل َِّ ُٓ َٕٞكِ ِٚ ٤حُ ُّ
ٗ ََِْٛ ٜخ َََ ٝل ُك َْ َٓشَ
ظ ِْ َْ َ ٝح ُْوِظَخ ٍَ ُِ ُل َْ َٓظِ ِ ٚكَ َٔخ َػ ََكَضْ َْ ِٙ ٌِ ٛحْلُ َّٓشُ ُك َْ َٓشَ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ٔخ َء َٝ ُٙح ْٗظَ َٜزُٞح ػوََِ ُٚك َل ؿلَ ََ َّ
َٗزَِٜ ِّ٤خ َُ ٙوَ ْي هَظَُِٞح كِی ٌَٛح حُ َّ
ٓزَ ْٞح ِٗ َ
٘ َّْ٣ٍِّ ً َِ ٜظََ َٝ ُٚ
َّللاُ
ذ
ک أَرَيحً َ٣خ حرَْٖ َ
ک ُِ ِْ ُل َ
َُ َُ ًَُِ ْْ ٜ
ٔ ْْ ِٖ ٤ر ِٖ َػِِ ِّی ْر ِٖ أَرِی َ١خُِ ٍ
ٗزٍِ ٤
ذ إِْ ُکْ٘ضَ رَخ ِک٤خ ً ُِ٘ َْی ٍء كَخ ْر ِ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ٖ َ ٝهظِ ََ َٓ َؼ ِْٖٓ ُٚأ َِْ ٛرَ ْ٤ظِ ِ ٚػ َٔخَِٗ٤ش َػ٘ َََ ٍَ ُؿ ًل َٓخ َُ ُ ْْ ٜكِی
ع كَبًَُِّٗ ُٚرِ َق َک َٔخ ٌُ٣رَ ُق حُ َک ْز ُ
ٔ ْز ُغ َْ ٝحْلَ ٍَُِ َُٕٟٞوَ ْظِِ َُِ َٝ ٚوَ ْي ََِٗ ٍَ اَُِ٠
َ ٝ
ٔ َٔخ َٝحصُ حُ َّ
ض حُ َّ
ٗزَُِ َٝ َُٕٜٞ٤وَ ْي رَ َک ِ
ْحْلَ ٍْ ِ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ٌ
ْ
َ
ٗ ْؼغ ؿ ْز ٌَ
 ِٙ َِ ٜك ََ ٞؿيُ ُٙٝه ْي هظِ ََ ك ُِ ْْ ٜػ٘ َي ه ْز َِ ُِ ٙ
ف ُِ٘ ْ
 َِٖٓ ٝحُ َٔ َلثِ َک ِش أ ٍْرَ َؼش َآَل ٍ
ْحْلَ ٍْ ِ
اَُِ ٠إَْٔ َ٣وُ َّ ٞح ُْوَخثِ ُْ كَُ َ٤
ذ
ٔ َْ٣ ِٖ ٤خ حرَْٖ َ
ص ح ُْ ُل َ
ٗ َؼخ ٍُ َُ٣ ْْ ٛخ َُؼَ َ
ک ِْٖٓ َُٕٞٗٞأَ ْٗ َ
ٗزٍِ ٤
خٍح ِ
ٜخ ٍِ ِِ َٝ ٙ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َّ
ٔ َٔخ ُء ىَٓخً
ص حُ َّ
َُوَ ْي َك َّيػَِ٘ی أَرِی ػَْٖ أَرِ ِٚ ٤ػَْٖ َؿ ِّي ِ ٙع أَّٗٔ ُ ُٚخ هظِ ََ حُ ُل َ
َٔ ُْٖ٤ؿيِّی َٓ ٙط ََ ِ
ُک َػَِ٠
َ ٝطُ ََحرخً أَ ْك َٔ ََ َ٣خ حرَْٖ َ
ُ َ٤ى ُٓٞػ َ
ََ ٜ
ذ إِْ رَ َکْ٤ضَ َػَِ ٠ح ُْ ُل َ
ٗزٍِ ٤
ٔ ْ ِٖ ٤ع َكظَّ ٠ط ِ
ک َؿلَ ََ َّ
ِ ٛـَ٤حً َکخَٕ أَ َْ ٝکزَِ٤حً هَِِ ً
٤ل َکخَٕ أَ َْ ٝکؼَِ٤حً َ٣خ حرَْٖ
ذ أَ ًَْٗ ْزظََ ُٚ
َّللاُ َُ َ
َه َّي َْ ٣
ک ُک ََّ ًَ ْٗ ٍ
َ
َ
َ
ک إْٔ طَ ِْوََّ ٠
ذ
ٔ َْٖ٤ع َ٣خ حرَْٖ َ
َ
ک ك ُِ ٍِ ح ُْ ُل َ
َّللاَ َػ َِّ ََ ٝؿ ََّ َََ ٝل ً ْٗ َذ َػَِ َْ ٤
ٓ ََّ َ
ذ إِْ َ
ٗزٍِ ٤
ٗزٍِ ٤
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َّ
َّ
ُ
َ
َ
ٔ ِْٖ ٤
ل
ُ
ح
ش
ِ
ظ
ه
ؼ
ُ
خ
ك
ٙ
ٚ
ُ
آ
ٝ
ی
ز
٘
حُ
غ
ٓ
ش
٘
ـ
ُ
ح
ی
ك
ش
٤
٘
ز
ٔ
ُ
ح
َ
ـ
ُ
ح
ک
ٔ
ط
أ
ک
َ
ٓ
ْٖ
ْٕ
ْٕ
ْ َٖ
ُ َ
َ
اِ َ َّ َ
َ ِ َ َ ِ ِّ َ ِ ِ
َ فَ َ ْ ِ َّ ِ
َ
ْ
َّ
ْ
ک إْٔ طَ ُ
ٔ ْ ِٖ ٤ع
ٓظُ ْ
َ٣خ حرَْٖ َ
د ِٓؼ ََ َٓخ ُِ َٔ ِٖ ح ْ
٘ َِ ٜي َٓ َغ حُ ُل َ
کَ َُ َٕٞ
ٓ ََّ َ
ذ إِْ َ
ٗزٍِ ٤
ک َِٖٓ حُؼ َٞح ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ً
ً
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ٓ
ا
ذ
٤
ز
ٗ
ر
ح
خ
٣
خ
ٔ٤
ظ
ػ
ح
ُ
ٞ
ك
ُ
ٞ
ك
ؤ
ك
ْ
ٜ
ؼ
ٓ
٘
ک
ی
٘
ظ
٤
ُ
٣خ
ٚ
ط
َ
ک
ً
خ
ٓ
ک إَْٔ
ْٕ
ضُ
َ
َْٖ
َ
ْ
ْ
ُ
ِ ٍ ِ َ َّ َ
َ
ِ
ْ
ِ
َ َ ُْ
كَوُ َْ َٓظََ ٠
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
طَ ُ
ک
خٕ ك ْ
خكَِْٕ ُِ ُل َِِْٗ٘خ َ ٝحك ََ ْف ُِل ََ ِكَ٘خ ََ ٝػِ َْ ٤
کَ َٓ َٕٞؼَ٘خ كِی حُ َّي ٍَ َؿخ ِ
ص حُ ُؼِ َِٖٓ ٠حُ ِـَ٘ ِ
٘ َََّ ُٙ
َّللاُ َٓ َؼ َّ ْٞ َ٣ ُٚح ُْوَِ٤خ َٓش.
رِ َََ ٞلَ٣ظَِ٘خ كََِ ْ ٞإََّٔ ٍَ ُؿ ًل طَ ََ ٠َُّٞك َـَحً َُ َل َ
Rəyyan bin ġəbib nəql edir ki, məhərrəm ayının birinci
günü Ġmam Rizanın (ə) hüzuruna getdim. Həzrət (ə) mənə
buyurdu:
-Ey ġəbibin oğlu, oruc tutmuĢsanmı? Dedim:
-Xeyr. Ġmam (ə) buyurdu:
-Bu gün elə bir gündür ki, Zəkəriyya peyğəmbər (ə) Allahın dərgahında dua edərək demiĢdi: “Pərvərdigara! Öz tərəfindən mənə pak bir övlad əta et, çünki Sən duaları eĢidənsən
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(qəbul edənsən)!” Allah da onun duasını qəbul etdi və mələklərə
göstəriĢ verdi ki, mehrabda dayandığı halda Zəkəriyyanı çağırıb
belə desinlər: “Allah sənə Yəhya adlı bir oğlanı müjdə verir”.
Hər kəs bu gündə oruc tutsa və sonra Allah dərgahında dua etsə,
Allah taala onun duasını qəbul edər. Necə ki, Zəkəriyyanın
duasını qəbul etmiĢdi.
Ey ġəbibin oğlu! Həqiqətən məhərrəm elə bir aydır ki,
cahiliyyə dövrünün insanları keçmiĢdə malik olduğu ehtirama
görə bu ayda zülm, müharibə və döyüĢü haram hesab edirdilər.
Bu ümmət nə bu ayın ehtiramını saxladılar, nə də Peyğəmbərin
(s) hörmətinə riayət etdilər. Ümmət bu ayda onun övladlarını
öldürdülər, qadınlarını əsir tutdular, mal-dövlətlərini qarət
etdilər. Allah heç vaxt onların bu günahını bağıĢlamaz.
Ey ġəbibin oğlu! Əgər bir Ģey üçün ağlamaq istəsən, Hüseynə ağla, çünki onun baĢını qoçun baĢı kimi kəsdilər və xanədanından yer üzündə misli və tayı-bərabəri olmayan on səkkiz
nəfəri onunla birlikdə Ģəhid etdilər. Yeddi asiman və yeddi yer
onun qətlində ağladı. Dörd min mələk ona kömək etmək üçün
yer üzünə gəldilər, amma çatanda gördülər ki, qətlə yetirilib.
Onlar o həzrətin qəbri üzərində qəmli və toz-torpağa bulaĢmıĢ
halda Qaim Ġmamın (ə) zühuruna qədər gözləyirlər. Onların
Ģüarları “Ya ləsaratil-Hüseyn” (Hüseynin intiqamı!) kəlməsindən ibarətdir.
Ey ġəbibin oğlu! Atam öz atasından, o da babasından belə
nəql edirdi: “Cəddim Hüseyn qətlə yetirilən zaman asimandan
qan və qırmızı torpaq yağdı”.
Ey ġəbibin oğlu! Əgər Hüseyn üçün ağlasan və göz yaĢların yanaqlarından axsa, Allah taala sənin hər bir günahını bağıĢlayar – istər böyük olsun, istərsə kiçik; istər az olsun, istərsə
də çox.
Ey ġəbibin oğlu! Əgər Allahın görüĢünə heç bir günahın
olmayan halda getmək istəyirsənsə, Hüseynin ziyarətinə get.
Ey ġəbibin oğlu! Əgər behiĢtdə hazırlanan otaqlarda
Peyğəmbərlə (s) birlikdə məskunlaĢmaq istəyirsənsə, Hüseynin
qatillərinə lənət göndər.
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Ey ġəbibin oğlu! Əgər Hüseynin Ģəhid olan köməkçilərinin savabına nail olmaq istəyirsənsə, hər vaxt onu xatırlayanda de: “KaĢ, onlarla birlikdə olaydım və böyük feyzə çataydım!”
Ey ġəbibin oğlu! Əgər behiĢtin yüksək dərəcələrində bizimlə birlikdə olmaq istəyirsənsə, bizim qəm günümüzdə qəmqüssəli ol, bizim Ģad olduğumuz vaxt Ģad ol və bizim vilayətimizdən heç vaxt ayrılma! Çünki əgər insan bir daĢı sevsə,
Allah Qiyamət günü onu həmin daĢla məhĢur edər (dirildər)”.764
Bu və bu qəbildən olan bütün hədislər zalımların, xüsusilə
də Əhli-beyt (ə) düĢmənlərinin lənətlənməsini tövsiyə edir.
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http://www.islamquest.net (ġeyx Səduqun, “Amal”, Beyrut, Ələmi
nəĢriyyatı, V çap, 1400 h/q, səh. 129-130 əsərinə istinadən).
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25.Allahdan baĢqasına and içmək olarmı?
Hənbəli məzhəbindən baĢqa yerdə qalan digər məzhəblər
Allahdan baĢqasına and içməyi kərahətli hesab etmiĢlər. Hənbəli
məzhəbinə görə bu iĢ haram,765 Ġmamiyyə məzhəbinə görə isə
caizdir. Bəzi müsəlman alimləri ifrata vararaq bunun Ģirk olduğunu iddia etmiĢlər. Doğrudur, Ġmamiyyədə də bəzi alimlər Allahdan baĢqasına and içməyin kərahətli olduğunu bəyan etmiĢlər. Məsələn, ġeyx Tusi (998-1067) “əl-Məbsut” əsərində yazırdı:
ًٌُيٝ خٛٞٗلٝ حٌُؼزشٝ ،٢ حُ٘ز:هخصِٖٞ رخُٔو٤ٔ٤َُ َّللا ًخ٤ٖ رـ٤ٔ٤ُ حٌَٙط
.ٌَٙٝٓ  ًُي ً َّ ًُيٞٗلٝ ٢ن آرخث
ّ كٝ ،٢ن أر
ّ كٝ :ُٚٞرخء ًو٥رخ
“Allahdan baĢqasına, məsələn məxluqata: Peyğəmbərə,
Kəbəyə və bu kimi Ģeylərə and içmək, həmçinin, əcdada “atamın
canı” və s. bu kimi Ģeylərə and içmək məkruhdur”. Hətta Tusinin ustadı olan ġeyx Müfid (öl. 1022) bu iĢ üçün Allahdan istiğfar diləməsinin lazım olduğunu da bəyan etmiĢdir. 766 Əllamə
Məhəmməd Həsən ən-Nəcəfi isə bu iĢin bidət olduğunu bildirir
və Allahdan baĢqası üçün məsələn, Qurana, peyğəmbərlərə (ə),
Ġmamlara (ə) içilən andı bidət adlandırır.767 ġübhəsiz ki, alimlərin gəldikləri bu nəticənin Ģəri bir əsası vardır. Çünki qaynaqlarımızda nəql olunan bəzi hədislərin bu görüĢü qəbul edən
alimlər üçün mənbə olması aydındır. Məsələn hədislərin birində
nəql olunur:
ّ ٍ َّللاٞ حُٔلّهٚ٤ِ ؿؼلَػ٢ هِض ْلر:ٍٓل ّٔي رٖ ِْٓٔ هخ
َِ ٤ْ َُِّ حٝ(
َ :َّ ؿِٝػ
ّ  إّ َّلل:ٍ ًُي كوخٚٓخ أٗزٝ )َٟٞٛ  حَُّ٘ ْـ ِْ اًِحَٝ ( )٠َ٘ ْـ٣ اًِح
ٖٓ ْٔو٣ ٕؿ َّ أٝ ِػ
. ٚح ّاَل رٞٔٔو٣ ٕ أْٚ ُوِو٤ُٝ  رٔخ ٗخءٚهِو
Məhəmməd bin Müslüm deyir: “Ġmam Baqirə (ə) Allahın
“And olsun qaranlıqlaĢmaqda olan gecəyə, and olsun ulduza” və buna oxĢar ayələri haqqında soruĢdum. Ġmam (ə) buyurdu: “Allah yaratdığı istədiyi varlığa and içə bilər. Ancaq
bəndələri ondan qeyrisinə and içməz”.768
765

əl-Fiqh əla məzahibil-ərbəə, c. I, kitabül-yəmin, səh. 75
ġeyx əl-Müfid, əl-Müqniyə, kitabül-iman, səh. 557
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Əllamə Məhəmməd Həsən ən-Nəcəfi, əl-Cəvahir, c. 40, səh. 227
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Hürr Amili, VəsailüĢ-Ģiə, c. XVI, fəsil 30, iman babı, hədis № 3
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Ancaq bu deyilənlərə baxmayaraq daha mötəbər hədislərə
və Əhli-beytin (ə) sirəsinə istinadən bir çox alimlər Allahdan
baĢqasına and içməyin caiz olduğunu bəyan etmiĢlər. Çünki
yuxarıda Allahdan baĢqasına and içməyi qadağan edən hədislər
cahiliyyə dövründə səma cisimləri ilə yanaĢı, bir çox varlıqların
büt (ilah) olaraq qərar verilməsinə görə idi. ġübhəsiz ki, belə
andlar batil və Ģirkdir. Amma o andlar ki, varlıqların əzəmətinə
görə içilir və onların da Allah tərəfindən yaradıldığına etiqad
edilir, bunlara and içməyin heç bir qəbahəti yoxdur. Bundan
baĢqa bu hədislər içərisində sənədi zəif olan xeyli sayda hədislər
də vardır. Həmçinin, bu hədislərlə ziddiyyət təĢkil edən digər
hədislər də vardır ki, biz onları yeri gəldikcə qeyd edəcəyik.
Allah Qurani-kərimdə Peyğəmbərin (s) canına and içir:
. ََُٕٜٞٔ َ ْؼ٣ ْْ ِٜ ِٓ ٌْ ََط
َ ٢ِ ْْ َُلُٜ ََُِّٗ َؼ ْٔ َُىَ ا
“(Ey Peyğmbərim) sənin canına and olsun ki, onlar öz
eyĢ-iĢrətləri içində sərgərdan gəzib dolaĢırdılar”. 769
Burada Allahın Peyğəmbərin (s) canına and içməsi onun
həyatının müqəddəs olmasına və bəĢəriyyət üçün çox önəmli
olmasına görədir. Bunu biz bir çox hədislərdə də görürük. Belə
ki:
 ػ٘خ:ٍ هخ،٢َٓ
د رٖ آلخمٞؼو٣  ػ٘خ:ٍ هخ،كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ ٓلٔي
ْ
ّ ٠حُل
،ّ ػٖ حرٖ ػزخ،ُحءٞ حُـ٢ ػٖ أر، رٖ ٓخُيَٝٔ ػ٘خ ػ:ٍ هخ،َ ؿؼل٢حُلٖٔ رٖ أر
خس أكي٤ رل٠ُ ٓخ كِق َّللا طؼخ:ٍَٕ ) هخَُٜٞٔ َ ْؼ٣ ْْ ِٜ ِٓ ٌْ ََط
َ ٢ِ ْْ َُلُٜ ٍَِّٗ َّللا ( َُ َؼ ْٔ َُ َى اٞ ه٢ك
٢روخثي كٝ ػَٔىٝ خ ٓلٔي٣ خطي٤كٝ :ٍ هخ،ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ خس ٓلٔي٤اَل رل
.( ََُٕٜٞٔ َ ْؼ٣ ْْ ِٜ ِٓ ٌْ ََط
َ ٢ِ ْْ َُلُٜ َِّٗخ (ا٤ٗحُي
“…Ġbn Abbas “sənin canına and olsun ki, onlar öz eyĢiĢrətləri içində sərgərdan gəzib dolaĢırdılar” ayəsi haqqında
dedi: Allah Məhəmməd peyğəmbərdən (s) baĢqa heç kəsin
həyatına and içməmiĢdir..”.770
Peyğəmbər (s) Allahdan baĢqasına and içməyi qadağan
etməyib. Amma “Əcdadlarınıza və tağuta (bütlərə) and içməyin”
hədisindəki qadağa Ġslamın ilkin vaxtlarında müsəlmanların
çoxlarının bütpərəst halında ölmüĢ ata-babalarına and içdikləri769
770

Hicr, 72
Təfsiri-Təbəri, adı keçən ayənin (Hicr, 72) təfsiri
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nə görə idi. Bu and həmin muĢriklərə bir növ ehtiram sayıldığı
üçün Peyğəmbər (s) bu andları qadağan etmiĢdi. Burada Peyğəmbər (s) bütləri əcdadlarla bir sırada qeyd edib ki, bu da onlar
arasında münasibət olduğunu göstərir. Deməli, Peyğəmbərə (s)
Ġmama (ə), Kəbəyə və Qurana and içmək olar.
Qurani-kərim və hədisi-Ģəriflərdə Allahdan baĢqasına and
içməyin caiz (mümkün) olmasının açıq dəlil və sübutlarını
görürük. Belə ki, aĢağıdakı ayələr buna dəlildir:
1. Qurani-məcid öz ayələri arasında bir sıra qiymətli varlıqlara, o cümlədən Peyğəmbərin (s) canına, yazmaq niĢanəsi
olan qələm, günəĢ, ay, gecə və gündüz, səma və yer, zaman,
dağlar və dənizlər kimi Allahın yaratdıqlarına and içmiĢdir:
a) “Ya Məhəmməd! Canına and olsun ki, onlar məstlikləri (Ģəhvətpərəstlikləri) içində sərgərdan vəziyyətdə gəzib
dolaĢırdılar”.771
b) “And olsun günəĢə və onun iĢığına. And olsun günəĢin ardınca çıxan aya. And olsun günəĢi parlaq edən gündüzə. And olsun günəĢi örtən gecəyə. And olsun göyə və onu
yaradana. And olsun yerə və onu döĢəyənə. And olsun nəfsi
(insanı və ya insan nəfsini) yaradana. Sonra da ona
günahlarını və pis əməllərdən çəkinməsini öyrədənə ki..”.772
v) “And olsun batmaqda olan ulduza!”773
q) “Nun! And olsun qələmə və (mələklərin)
yazdıqlarına!”774
d) “And olsun əsrə! Ġnsan həmiĢə ziyan içindədir!”775
e) “And olsun dan yerinə. And olsun on gecəyə!”776
ə) “And olsun Tur dağına. And olsun yazılmıĢ Kitaba
(Qurana). Açıq dəri üzərində olan kitaba. And olsun Beytül-
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773
Nəcm, 1
774
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məmura. And olsun yüksək tavana (uca göyə) və dolub
daĢan dənizə!”777
Bütün bu deyilənlərdən baĢqa dünyada olan məxluqlara
and içmək “Naziat”, “Mürsəlat”, “Buruc”, “Tariq”, “Bələd”,
“Tin” və “Zuha” surələrində də vardır. ġübhəsiz ki, əgər Allahdan baĢqasına and içmək ona Ģərik qoĢmaq olsaydı, heç vaxt
tovhidin əbədi nizamnaməsi olan Qurani-kərim onu etməzdi.
Əgər bu cür and içmək yalnız Allahın xüsusiyyətlərindən
olsaydı, onda Quran ayələrində bu qeyd olunmalıydı ki, səhvə
yol verilməsin.
2. Qurani-kərim Peyğəmbəri (s) insanlara nümunə olaraq
qərar verir və bütün iĢlərimizdə ona tabe olmağı əmr edir. Bütün
dünya müsəlmanları da Peyğəmbəri (s) özlərinə nümunə hesab
edir və onun həyat tərzinə yaxĢını pisdən (haqqı batildən)
ayırmağın ölçüsü kimi baxırlar. Müsəlman alimləri, təfsirçi və
hədisĢünasları kitablarında Peyğəmbərin (s) bir çox yerdə
Allahdan baĢqasına and içməyini rəvayət etmiĢlər: Əhməd bin
Hənbəl (780-855) öz “Müsnəd” kitabında Peyğəmbərin (s) öz
canına and içməyini belə rəvayət edir:
.ٌٔض
ْ َ ٌَ ِْٖٓ إَْٔ ط٤ْ  ػْٖ ُٓ ْ٘ ٌََ َه٠ْٜ٘ َ طَٝ فَُٝ  ِإلْٕ طَ ٌََِّ َْ رِ َٔ ْؼ١َْٔ كََِ َؼ
“Öz canıma and olsun ki, yaxĢılığa dəvət, pisliklərdən çəkindirməyin sakit oturmağından yaxĢıdır”.778
Müslüm bin Həccac məĢhur “Səhih” əsərində belə nəql
edir:
َْٖ ػ،ٍَ ٤ْ ٠
َ ٢ِ رَ ٌْ َِ رُْٖ أَرَُٞك َّيػََ٘خ أَر
َ ُ َك َّيػََ٘خ حرُْٖ ك: هَ َخَل،ٍَ ٤ْ َٔ ُٗ ُْٖحرَٝ ،َزَش٤ْ ٗ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َّ
َ
ِٚ ٤ْ ِ َّللاُ َػ٠ِٛ
َ ٢ِّ ِ حُ٘ز٠ُِ َؿخ َء ٍَ ُؿ ٌَ ا:ٍَ  هخ، ََس٣ْ ََ ُٛ ٢ِ ػَْٖ أَر،َ ُ ٍُْ َػش٢ِ ػَْٖ أَر،َُػ َٔخ ٍَس
َّ ٍَ ٞٓ
َُْٕ أََّٚٗ َي َُظَُ٘زَّؤ٤ِأَرَٝ  "أَ َٓخ:ٍَ  كَوَخ، َيهَ ِش أَ ْػظَ ُْ أَ ْؿ ًَح؟ٜ
َّ ُ ح١
ُّ ََّللاِ أ
ُ ٍَ َخ٣ :ٍَ  كَوَخ،َْ َِّٓ
َ َٝ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ض
َ ق٤
َ  َّيٜ
ٌ ٗ ِل
ٌ  ِلٛ
َ َأٗضَٝ م
َ َط
ِ  اًِح رَِـ٠َّ ََ َكظِٜ ْٔ َُل طَٝ ،طَؤ ُٓ َُ حُزَوخ َءَٝ ََ  حُلو٠َ٘ طَو،ق٤
،١
ُّ ٍِ  ًَخ ِٓ ٍَ ح ُْ َـ ْل َيُٞ َك َّيػََ٘خ أَر،ٍٕ هَ ْي ًَخَٕ ُِلُ َلَٝ ،ُِلُ َل ٍٕ ًَ ٌَحَٝ ، ُِلُ َل ٍٕ ًَ ٌَح: َ هُ ِْض، "َّ ُٞح ُْ ُل ِْو
ََ ٤ْ  َؿ،ٍَ ٣َِ غ َؿ
ْ حإل
َ َٔ  َك َّيػََ٘خ ُػ،ح ِك ِيَٞ ُْ َك َّيػََ٘خ َػ ْز ُي ح
ِ ٣ َك ِيَٞ َٓ٘خ ِى َٗ ْل
ِ ْ  ٌَحَٜ ِخع ر
ِ َخٍسُ رُْٖ ح ُْوَ ْؼو
. َُ؟٠
َّ ُ ح١
ُّ َ أ:ٍَ ُ هَخََّٚٗأ
َ  َيهَ ِش أَ ْكٜ
“Bir kiĢi Peyğəmbərdən soruĢdu: “Hansı sədəqənin savabı
çoxdur?” Buyurdu: “Atana and olsun ki, ondan xəbərdar olacaq777
778

Tur, 1-6
Müsnədi-Əhməd, c. V, səh. 224-225
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san. (Ən savablı sədəqə odur ki,) sağlam halında və hərisliklə,
Həmçinin, yoxsulluqdan qorxan halda və əbədiyyətə ümid
edərək sədəqə verəsən”.779
َّللا
ْ َٖ ح ِإل
ْ َ٣ ، َِ َٗ ْـيْٛ ََّللا ِْٖٓ أ
ُ ٍَ ٍَ  كَوخ،ّل
ُ ٍَ ٠ُِؿخ َء ٍَ ُؿ ٌَ ا
ِ ّ ٍُ ٞٓ
ِ ّ ٍِ ٞٓ
ِ ٓ
ِ ٔؤ َ ٍُ ػ
ّ ٠َِّٛ
٢َّ َِ َْ َػَٛ :ٍَ  كَوخ،َِ ٤ْ َُِّ حَٝ ِّ ْٞ َ٤ُْ  ح٢ِحص كَِٞٛ
ُ ْٔ  َه:َِّْٓ ٝ ُٚ آٝ ٚ٤َِّللا ػ
َ ْ
َ
َ
َ
َ
ّ
:ٍُ؟ هخَُٙ ٤ْ  ؿ٢َّ ِ َْ َػَٛ :ٍ كوخ،ٕخ٠ٍَٓ َِ ْٜ ٗ
َ ُّ خ٤ٛٝ
ِ ،َعَّٞ  اَِل إْٔ طَط، َل:ٍَ َُّٖ ؟ هخََٛ ٤ْ َؿ
ّ ٠َُِِّّٜٜ ٍُ حٞٓ
ّ َِّْٓ ٝ ُٚ آٝ ٚ٤َِّللا ػ
َْ َٛ :ٍَ حًُِخسَ كوخ
ُ ٍَ َُُٚ ََ ًَ ًَٝ ،َعَّٞ َ ّاَل حْٕ طَط،َل
َ
َ
ّ
ُ
ٌحٛ ٠َِ ُي ػ٣ُِ  َّللاُ َل أَٝ ٍُ َٞو٣ َٞ ُٛ َٝ َُ  كؤ ْىرَ ََ حُ ََّ ُؿ،َعَّٞ  ّاَل إْٔ طَط، َل:ٍخ؟ هخَُٛ ٤ْ  َؿ٢ّ َِػ
ّ ٍُ ٞٓ
ِْٕ اِٚ ٤ِ أَرَٝ َ أُى ِْه ََ ح ُْ َـَّ٘شْٝ َ أ.َ َيمٛ
ُ ٍَ ٍَ  كوخ،ُْٚ٘ ِٓ ٚ
ُ ُ َل أَٗوَٝ
َ ِْٕ اِٚ ٤ِأَرَٝ  أَ ْكَِ َق:َِّللا
.م
َ  َيٛ
َ
Rəvayət olunur ki, Nəcd əhlindən olan bir kiĢi Peyğəmbərin (s) yanına gəlib ondan Ġslam haqqında soruĢdu. Peyğəmbər
(s) ona belə cavab verdi:
-Gündə beĢ namaz qılmaq.
-Bunlardan baĢqa mənə vacib edilən digər bir Ģey varmı?
-Yox, ancaq gücün yetsə, ramazan orucunu tut.
- Bunlardan baĢqa mənə vacib edilən digər bir Ģey varmı?
-Yox, ancaq imkanın olsa, zəkat ver.
- Bunlardan baĢqa mənə vacib edilən digər bir Ģey varmı?
-Yox, ancaq bacardığın miqdarda (deyilənlərə əməl et).
Sonra kiĢi üzünü çevirib getdi və dedi: “Bunları artıqlaması ilə icra edəcəm, ancaq onlardan heç bir Ģeyi əskik etmərəm”.
Bunu eĢidən Peyğəmbər (s) buyurdu: “Atasına and olsun ki,
əgər doğru dedisə nicat tapacaqdır, yaxudda Cənnətə girəcəkdir”.780
.ّش َكن٤ َُوَ ْي أَ ًَِض رَُه،َ١ِ ش رخ٤ َْٖٓ أَ ًَ ََ رَُه١َْٔ كََِ َؼ
“And olsun canıma, (keçmiĢdə insanlar var idi ki, onlar)
batil ruqyə (ovsun, tilsim və üstünə Quran oxunmuĢ su, yemək
və s.) yeyirdilər, sən isə haqq (doğru, Ģəriətə uyğun) ruqyə yemisən”.781
ّ َّْ َ ٓخ أَط١َْٔ كََِ َؼ
.سَٝ َْ َٔ ُ حَٝ لخٜ
َّ َُْٖ ح٤ََطُقْ ر٣ ْْ َُ َْٖٓ  َؿ ََّ َك َّؾَٝ َِّ َّللاُ َػ
779

Səhihi-Müslüm, c. III, Misir çapı, “Kitabuz-zəkat” babı, “Ġnnə əfzələssədəqə səddəqətus-səhihiĢ-Ģəhih”in bəyan olunma babı, səh. 93-94, hədis №
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Həmin mənbə, c. I, “ma huvə islam və bəyan xisalihi” fəsli, səh. 32
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Əhməd bin Hənbəl, Müsnəd, c. V, səh. 211
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“And olsun canıma, Səfa və Mərvə arasında gediĢ olmasa
Allah həcci qəbul etməz”.782
.ٌُْ ّ٤َِّٓ٘شَ َٗز
ُ ْْ ُ َُظ َََ ًْظِٚ  ِظ٤ْ َ ر٢ ك٠ِّٛ
َ ْْ ٌُ ًَُِّ ََّٕ أْٞ َُ ١َْٔ َُ َؼَٝ
“And olsun canıma, əgər sizin hamınız öz evinizdə namazı
qılsanız, Peyğəmbərinizin sünnəsini tərk etmiĢ olarsınız”.783
.ٕخٜ٣ َل اَٝ ٕخْٛ ِْٖٓ اى... ن
َّ  ِْٖٓ هِظخٍ َْٖٓ هخَُقَ ح ُْ َل٢َّ َِ ٓخ َػ١َْٔ َُ َؼَٝ
“And olsun canıma, haqqa qarĢı çıxanlara, azğınlıq yoluna
qədəm basanlara qarĢı vuruĢmaqda süstlük və yumĢaqlıq göstərməyəcəm”.784
.ىُٞٔ  ِٖ َػ٣ِّ ٓخ هخ َّ ُِِي،ْْ ُظ٤ْ َ ٓخ آط٢ ًُّ٘خ َٗؤْطْٞ َُ ١َْٔ َُ َؼَٝ
“And olsun canıma, əgər rəftarımız sizin kimi olsaydı,
dinin bünövrəsi qoyulmazdı”.785
َِّ ّ ِْٖٓ ى
ِ  أَ ْر ََأ حُ٘خ٢ّٗ َُظ َِـ َي، َحىَٞٛ َُٕٝ َُجِْٖ َٗظَ َْصَ رِ َؼ ْوِِ َي ى،َُش٣ِٝ خ ُٓؼخ٣ ١َْٔ َُ َؼَٝ
.ِٕ ُػ ْؼٔخ
“Ey Müaviyə, and olsun canıma, əgər nəfsini buraxıb ağılınla baxsan, görərsən ki, Osmanın öldürülməsinə ən uzaq olan
mənəm”.786
ّ  ػزي٢ٔخٕ رٖ هخُي ػٖ أر٤ِٓ ٍٟٝ
ٚ٤ِػ٢ِ ًظخد ػ٢ ك:ٍ حُٔلّ هخٚ٤َِّللاػ
ي؟ٜٗٔخ ُْ أ٤ ك٢٠ق أه٤ً ٍد
ّ خ٣ :ٍ كوخّٚ ٍر٠ُ ا٠ٌٗ خء٤ّخ ً ٖٓ حْلٗز٤حُٔلّ إّ ٗز
.ْٚ رٜ كلِِّل٢ٔٓ ح٠ُْ اٜلٟأٝ ٢ْ رٌظخرٜ٘٤ حكٌْ ر:ٚ٤ُ َّللا ا٠كٝ كؤ:ٍهخ
“Süleyman bin Xalid Ġmam Sadiqdən (ə) nəql edir ki,
Ġmam Əlinin (ə) kitabında yazılmıĢdı: “KeçmiĢ peyğəmbərlərdən biri Allaha Ģikayət edib dedi: “Ey Rəbbim, mən Ģahid olmadığım Ģeyə necə hökm edim?” Allah ona belə vəhy etdi: “Onların arasında kitabım və adıma and içdirərək hökm et”.787
ّ  ػزي٢ٔخٕ رٖ هخُي ػٖ أر٤ِٓ ٍٟٝ
َُلِّقُ حَُؿ٣ َل:ٍ حُٔلّ هخٚ٤َِّللاػ
.َ َّللا٤ رـ٢َٓٞل حُٔـٝ ٢َٗحَُٜ٘ل حٝ ١ىٜٞ٤ُح
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Süleyman bin Xalid Ġmam Sadiqdən (ə) belə nəql edir:
“yəhudilər, xristianlar və məcusilər Allahdan baĢqasına and
içməsinlər”.788
ٚ٤ِٖػ٤َ٘ٓ حُٔئ٤ٓ حُٔلّإّ أٚ٤ِ ػزي َّللاػ٢ ػٖأر٢ٌُٗٞٔ حٙحٍٝ ٓخ
.٠ٓٞٓ ٠ِ أُِٗض ػ٢ٍحس حُظٞخ ً رخُظ٣ىٜٞ٣ حُٔلّحٓظلِق
Səkuni Ġmam Sadiqdən (ə) nəql edir ki, Ġmam Əli (ə) yəhudilərə Musaya (ə) nazil olmuĢ Tövrata and içdirərdi”.789
Aydındır ki, bir belə rəvayətlərin müqabilində heç bir
ictihad və tərif özünü doğrulda bilməz. Heç bir baĢqa dəlil
Allahın Quranda olan rəftarını Peyğəmbərin (s) yaĢayıĢ
üslubunu və o həzrətin Ġmam Əli (ə) kimi ən yaxın səhabələrinin
həyat tərzini səhv hesab edib onları Ģirkdə müttəhim edə bilməz.
Qeyd olunmuĢ dəlillərin hamısından aydın olur ki, Allahdan
baĢqasına and içmək Qurana, sünnəyə və möminlərin həyat
tərzinə görə Ģəri bir məsələdir və Allahın yeganəliyi ilə heç bir
ziddiyyəti yoxdur.
Bəzilərinin Nəsainin (830-915) nəql etdiyi:
ٖ أىٍى ػَٔ رِْٚٗٓ أٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٖٔخ ػٜ٘ػٖ حرٖ ػَٔ ػ
 "أَل:ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ْٛ ك٘خىحٚ٤لِق رؤر٣ َٔػٝ  ًٍذ٢حُوطخد ك
".ٔضٜ٤ُ ٝلِق رخَّلل أ٤ِ كٖٔ ًخٕ كخُلخ ك،ٌْح رآرخثٞخًْ إٔ طلِلٜ٘٣ َؿٝ ِإ َّللا ػ
“Peyğəmbərimiz eĢitdi ki, Ömər bin Xəttab öz atasına and
içir. Peyğəmbər buyurdu: “Allah taala sizi atalarınıza and
içməyə qadağan etmiĢdir və hər kəs and içmək istəyirsə, Allaha
and içsin və ya sakit qalsın”790 hədisi Allahdan baĢqasına and
içməyin düzgün olduğunu isbat edən Quran ayələri və aydın
rəvayətlərin qarĢısında heç bir mane yarada bilməz. Çünki qeyd
etmək lazımdır ki, bu və bu tipdən olan rəvayətlər Peyğəmbərin
(s) bəzi səhabələrinin atalarına and içməyi qadağan etməsi ona
görə idi ki, onların ataları bütpərəst və müĢrik idilər. Kafir və
bütpərəst olan Ģəxs and içilməyə layiq deyillər.791
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26.Bayram mərasimlərini qeyd etmək olarmı?
Dini və ya milli baxımdan xüsusi əhəmiyyəti olan və
kütləvi Ģəkildə qeyd olunan günlər bayram adlanır. 792 Böyük
türk lüğətĢünası KaĢğarlı Mahmudun qeyd etdiyinə görə, sözün
əsli farsca “bezram” olub “sevinc və əyləncə günü” deməkdir və
bayram tələffüzü Oğuzlara aiddir. Bəzi tədqiqatçılar bayram
sözünün farscaya qədim türkcədən geçdiyini yazırlar. Lakin
bütün bu deyilənlərə baxmayaraq sözün etimologiyası tam sübut
edilə bilməmiĢ, hansı dildən gəldiyi və tam mənası elmə məlum
olmamıĢdır. Ancaq mütəxəssislər fars dilində hər vaxt görülə
bilən dəyiĢikliyi nəzərə alaraq kəlmənin əslinin farsca olması və
“bezram” Ģəklində təhlil edilməsini mümkün sayırlar.
Cahiliyyə dövrü ərəbləninin bayramları haqqında kifayət
dərəcədə məlumat mövcud deyil. Ancaq aralarında milli birlik
olmayan və qəbilələr halında yaĢayan ərəblərinin həmiĢə
birlikdə qeyd etdikləri bir bayramlarının olmadığı, hər qəbilə və
Ģəhərin öz ənənələrinə görə mərasimlər tərtib etdiyi məlumdur.
Hər qəbilənin ən az bir bütü və hər bütun də müqəddəs
tutulduğu müxtəlif qeyd etmə günləri vardı. Bu günlərdə ayrıca
bazar və yarmarkalar qurulur, dini bayramlar Ģeir, musiqi, içki
və qadınların iĢtirak etdiyi əyləncələrlə birlikdə (bu günki
karnavallar kimi) qeyd edilirdi. Müxtəlif qəbilələr tərəfindən
ortaq səviyyədə qeyd olunduğu deyilə biləcək tək bayram, Hicaz
bölgəsinin və xüsusilə Məkkənin ən böyük bayramı olan həcdir.
Zilqədə ayında biri Ukazda, digəri Məcənnədə olmaq üzrə iki
yarmarka qurular və oradan Ərafata çıxılardı. Bu günlərdə hər
cür hücum, zülm və haqsızlıqdan uzaq dayanılar, ən gözəl
paltarlar geyilər və məkkəlilər tərəfindən uzaqdan gələn
“Kəbənin qonaqları”na (zuyufül-beyt) ev sahibliyi edilərdi.
Məkkə yaxınlarında ildə bir dəfə qeyd olunan bir bayram da
“Zati-ənvat” bayramı idi. “Zati-ənvat” böyük, yaĢıl bir ağac idi.
Ərəblər hər il gəlib onun altına yığıĢır, qılınclarını budaqlarına
asar, ətrafında qurban kəsərdilər. Yenə qaynaqların yazdığına
792
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görə, Kəbəni təvaf edəcəkləri zaman da əĢyalarını bu ağaca asar
və bunula Kəbəyə olan hörmətlərini göstərərdilər. Bu ağacın
Məkkənin 17 km. Ģimalında olan Hüdeybiyyə vadisindəki,
altında BeyətüĢ-Ģəcərə (Beyətür-rizvan) edildiyi və Hüdeybiyyə
müqaviləsinin imzalandığı, Quranda da adı keçən məĢhur ağac
olduğu güman edilir. Cahiliyə dövründə yanında bir quyu ilə
kiçik bir məbəd olduğu bilinən bu ağac xəlifə Ömər bin Xəttab
tərəfindən kəsdirilmiĢdir. Bunlardan baĢqa, ildə bir dəfə
Zəmzəm quyusunun ətrafında mərasim keçirilər, beləcə suyun
bütün il azalmayacağına inanılırdı.
Mədinəlilərin özlərinə xas bir milli bayramları yox idi.
Mədinəlilərin keçirdikləri mərasimlərə dair kifayətedici
məlumat mövcud deyil. Cahiliyyə dövründə mədinəlilərin
bunlardan baĢqa Ģəhərdəki yəhudilərdən və xiristiyanlardan
götürdükləri aydın olan “yəvmüs-səbi” (yeddinci gün) kimi bəzi
bayramları olduğu məlum olsa da, bunları nə Ģəkildə keçirdikləri
tam məlum deyil.
Ġslam dinində ramazan və qurban olmaq üzrə iki bayram
vardır. Ərəb dilində “eydül-fitr” və “eydül-əzha” Ģəklində
adlandırılan hər iki bayram da hicrətin ikinci ilindən etibarən
qeyd olunmağa baĢlanmıĢdır. Əsasən ramazan orucu ilk dəfə bu
il vacib qılınmıĢ, bu ayı orucla keçirən möminlər sonrakı ayın
(Ģəvval) ilk üç gününü bayram olaraq qeyd etmiĢlər. Bu səbəblə
bu bayrama ramazan bayramı və ya bayramdan əvvəl fitrə (fitir
sədəqəsi) verildiyi üçün fitir bayramı deyilmiĢdir.
Hicri təqvimin son ayı olan zilhiccənin onunda baĢlayan
və dörd gün davam edən qurban bayramı isə bu günlərdə qurban
kəsildiyi üçün bu adla xatırlanmıĢdır. Həcc ibadəti hicrətin
doqquzuncu ilində vacib qılınmaqla birlikdə qurban kəsilməsi və
qurban bayramı namazı, oruc ibadəti və ramazan bayramı kimi
hicrətin ikinci ilində qanuniləĢmiĢdir. Ramazan bayramında
möminlər əvvəlki ayı ibadətlə keçirməyin və Allahın rəhmətinə
nail olma ümidinin sevincini daĢıyırlar. Qurban bayramı isə
Ġbrahimin (ə) oğulu Ġsmayılı (ə) qurban etmək istəməsi və
Ġsmayılın (ə) da buna razı olması, nəhayət Allaha qarĢı
göstərilən böyük sədaqətin qarĢılığı olaraq heyvan qurban edil313

məsinin xatirəsini daĢımaqda və möminlər bu günlərdə qurban
kəsmək surətiylə bu iki peyğəmbərin Allaha qarĢı verdikləri
müvəffəqiyyətli imtahanın sevincini yaĢayırlar. Xüsusilə həccə
gedənlər yerinə yetirdikləri həcc ibadəti əsnasında bu xatirələri
digərləriylə də möhkəmləndirərək qurban bayramının sevincini
daha böyük bir həyəcanla dadırlar. Ayrıca bu iki bayramın Ġslam
cəmiyyətində xüsusi önəmi vardır. Müsəlmanlar bu günlərdə
bir-birlərini ziyarət edər, bayramlaĢar, yeyər-içər və qanuni bir
Ģəkildə əylənərək günlərini sevinc ilə keçirməyə çalıĢarlar.
Peyğəmbər (s): “Ərəfə günü, qurban gönü və təĢriq günləri biz
müsəlmanların bayramıdır. Bu günlər yemə-içmə günləridir”, deyə buyurmuĢdur. Bu səbəblə ramazan bayramının ilk günü,
qurban bayramında da üç-dörd gün oruc tutmaq haram qəbul
edilmiĢdir.
Bayramlara əvvəldən hazırlanılması, bu günlərdə təmiz və
gözəl paltarların geyilməsi, qüsl alınması, diĢlərin fırçalanması,
gözəl ətirlər sürtülməsi, gülər üzlü olunması, namazdan əvvəl
ramazan bayramında xurma və s. Ģirin bir Ģey yeyilməsi, qurban
bayramında isə ilk olaraq qurban ətindən yeyilməsi, namaza
mümkünsə gedilməsi, çoxlu sədəqə paylanması, fitrənin namazdan əvvəl verilməsi, namaza gedərkən təkbir gətirilməsi
müstəhəbdir.
Bayram günlərində Ġslami ölçülər içində əylənilməsi və
bəzi oyunların oynanması caizdir. Bu iki bayramdan baĢqa cümə
gününün də müsəlmanlar üçün həftəlik bir bayram olduğunu
ifadə etmək lazımdır. Bir hədisdə cümə günü üçün “ġübhəsiz
bu, Allahın müsəlmanlara təsis etdiyi bir bayram günüdür.
Cüməyə gələcək kimsə yuyunmalı, varsa gözəl ətir sürtməlidir,
ayrıca misvak istifadə etmənizi də tövsiyə edirəm” - deyilmiĢdir.
Peyğəmbər (s) dövründə qeyd olunan bayramlar bunlardan
ibarət olmaqla birlikdə sonraları Ġslam dünyasında bəzi
əhəmiyyətli gün və gecələrin də bayram kimi qeyd olunduğu
görülür. Bəlkə də bu səbəbdəndir ki, bəzi alimlər bayramları dini
və dünəyi olmaqla iki qismə ayırmıĢ və dini bayramların da iki
növ olduğunu qeyd etmiĢlər. Bunlardan birincisinə mənsus
(Quran və sünnəyə əsaslanan) bayramlar deyilir. Buna misal
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Qurban və Fitr (orucluq) bayramlarını göstərmək olar. Ġkinci
qism bayramlar isə qeyri-mənsus bayramlar deyilir ki, buna da
misal olar merac gecəsinin bayramı, mövlud günlərinin qeyd
edilməsi və s. göstərmək olar.
Dünyəvi bayramlar da iki qismə bölünür. Bunlardan
birincisinə Ġslam etiqadına zidd olan bayramlar, ikincisinə isə
Ġslam etiqadı ilə ziddiyyət təĢkil etməyən bayramlar deyilir.
Novruz bayramı da bəzi istisnalarla ikinci qismə aid olan və
milli-mənəvi mədəniyyətimizdə özünəməxsus yer etmiĢ
bayramlardandır. Növruz sözünün əsli farsca olub “yeni gün”
deməkdir. GünəĢin qoç bürcünə girdiyi 22 mart günü qeyd
olunur və hicri-Ģəmsi təqviminin ilk günüdür. Sonradan Sultan
MəlikĢahın 1078-ci ildə baĢlatdığı hicri-Ģəmsi təqviminin də
(Uluğ Bəy təqvimi) ilk günü olmuĢdur. Bu bayram hələ də
Azərbaycan daxil olmaqla bəzi müsəlman ölkələrinin rəsmi
bayramıdır.
Novruz bayramı islami motivlərlə uyğunluğu olan və
mənəvi amillərlə zəngin olan bayramlardan biridir. Bu haqda
çoxlu sayda rəvayətlər vardır ki, ġeyx Səduq (915-991), Əllamə
Məclisi (1628-1700) və Hürr əl-Amili (öl. 1695) kimi alimlər
onları öz kitablarında qeyd etmiĢlər. Onlardan bəzilərini burada
qeyd etmək əlbəttə ki, faydalı olardı.
ٖ ػٖ أكٔي رٖ ٓلٔي ر،ٍ رٖ رل٢ِ ػٖ ػ،٢ٔ حُو٢ُٔٗٞٔ ح٢ِأكٔي رٖ ػ
ٖ ر٠ِ ػٖ ٓؼ،ٚ٤ ػٖ أر،خثؾُٜٖ ح٤ٔ ػٖ ٓلٔي رٖ حُل،َ٤ذ حُو٤ ػٖ كز،ٓقٞ٣
ٍ كوخ،َُٝ٤ُّ٘ حٞ٣ ّ حُٔلٚ٤ِخىم ؿؼلَ رٖ ٓلٔي ػُٜ ح٠ِ ىهِض ػ:ٍ هخ،ْ٤٘ه
ٟخىٜطظٝ ْ حُؼـّٚٔ طؼظٞ٣ ٌحٛ ، ؿؼِض كيحى:ّ ؟ هِضٞ٤ٌُح حٛ  أطؼَف:ّ حُٔلٚ٤ِػ
.ٚ٤ك
ٌح اَلٛ  رٌٔش ٓخ١ٌُن ح٤ض حُؼظ٤حُزٝ :ّ حُٔلٚ٤ِخىم ػُٜػزيَّللا حٞكوخٍ أر
.ٜٚٔ طل٠ ُي كظَْٙٔ حك٣َلَٓ هي
صٞٔطٝ ٢حطٖٞٓ أ٤ؼ٣ ٕ ٖٓ أ٢ٌُح ٖٓ ػ٘يى أكذ اٛ ِْ! إ ػ١ي٤ٓ خ٣ :هِض
ٕن حُؼزخى أ٤حػٞٓ ٚ٤ أهٌ َّللا ك١ٌُّ حٞ٤ُ حٞٛ َُٝ٤ُّ٘ حٞ٣ ٕ! ا٢ِخ ٓؼ٣ :ٍ! كوخ٢أػيحث
ْٜ٤ِح رخَلثٔش ػٞ٘ٓئ٣ ٕأٝ ،ٚكــٝ َِٚٓح رٞ٘ٓئ٣ ٕأٝ ،جخ٤ٗ ٚح رًَٞ٘٣ َلٝ ٙٝؼزي٣
َسُٛ ٚ٤هِوض كٝ ،خف٣َُ حٚزض رٛٝ ،ُْٔ٘ حٚ٤ِؼض ك١ ّٞ٣ ٍٝ أٞٛٝ ّحُٔل
.ٍٝحَل
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ٞٛٝ ،١ىٞ حُـ٠ِ حُٔلّ ػٚ٤ِف ػٞٗ ٘ش٤ ٓلٚ٤ص كٞ حٓظ١ٌُّ حٞ٤ُ حٞٛٝ
ُْٜ ٍص كوخُٞٔف كٌٍ حُْٞ حٛٝ ٍْٛخ٣ح ٖٓ ىٖٞ هَؿ٣ٌُ حٚ٤ َّللا ك٠٤ أك١ٌُّ حٞ٤ُح
.ْٛخ٤ح ػْ أكٞطٞٓ َّللا
ّٞ٤ُ حٞٛٝ ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ حُ٘ز٠َِ ػ٤ ؿزَثٚ٤ ٍِٗ ك١ٌُّ حٞ٤ُ حٞٛٝ
ٚ ٌٓ٘ز٠ِ حُٔلّ ػٚ٤ِٖ ػ٤َ٘ٓ حُٔئ٤ٓ أُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٚ٤ كَٔ ك١ٌُح
ٚ٤ِْ ػ٤ًٌُٛي ارَحٝ ،خٜٜٔ٘ض حُلَحّ ك٤م حُزٖٞ ٖٓ ك٣َ٘خّ هٛ أ٠ٍٓ ٠كظ
ٚ٤ِخ ػ٤ِح ػٞؼ٣زخ٣ ٕ أٚلخرٛ أُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ أَٓ حُ٘ز١ٌُّ حٞ٤ُ حٞٛٝ ،ّحُٔل
ٚ٤ِخ ػ٤ِ ػُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ حُ٘زٚؿٝ ١ٌُّ حٞ٤ُ حٞٛٝ ،ٖ٤٘ٓحُٔلّ ربَٓس حُٔئ
ٖ٤َ٘ٓحُٔئ٤ٓغ َل٣ٞ ر١ٌُّ حٞ٤ُ حٞٛٝ ،ُٚ ؼش٤ْ حُزٜ٤ِؤهٌ ػ٣ ٖ حُـ١حىٝ ٠ُحُٔلّ ا
هظَ ًحٝ ٕحََُٜٝ٘ حٛ رؤٚ٤ ظلَ ك١ٌُّ حٞ٤ُ حٞٛٝ ،ش٤ٗؼش حُؼخ٤ حُزٚ٤ حُٔلّ كٚ٤ِػ
 هخثٔ٘خٚ٤ظلَ ك٣ ١ٌُّ حٞ٤ُ حٞٛٝ ََٓلس حَلٝٝ  هخثٔ٘خٚ٤َ كٜظ٣ ١ٌُّ حٞ٤ُ حٞٛٝ ش٣حُؼي
، حُلَؽٚ٤هغ كٞٗلٖ ٗظٝ ُ اَلَٝ٤ٗ ّٞ٣ ٖٓ ٓخٝ ،كشٌُٞ ً٘خٓش ح٠ِ ػِٚزٜ٤رخُيؿخٍ ك
.ْ أٗظٙٞٔؼظ٤ٟٝ ْ حُؼـٚ كلظظ،ؼظ٘خ٤ٗ ّخ٣أٝ خٓ٘خ٣ ٖٓ أَٚٗل
حٖٞ هَؿ٣ٌُّ حٞئَلء حُوٛ ٢٤ل٣ ق٤ً ٚخء ٓؤٍ ٍر٤خ ٖٓ حَلٗز٤ إ ٗز:ٍهخٝ
ٖٓ ّٞ٣ ٍٝ أٞٛٝ ،ّٞ٤ٌُح حٛ ٢ْ كٜخؿؼ٠ٓ ٢ْ كٜ٤ِذ حُٔخء ػٜ٣ ٕ أٚ٤ُ َّللا ا٠كٝكؤ
.ُ ٓ٘شَٝ٤ُ٘ ح٢ذ حُٔخء كٛ ٍخٜ ك،ٕ أُلخٞ ػلػٞٛٝ حٞٗٓ٘ش حُلَّ كؼخ
ٚ٤ِش ؟ كوخٍ ػ٤ٍٓخّ رخُلخ٣ ؿؼِض كيحى أٓٔخء حَل٢٘! أَل طؼَك١ي٤ٓ خ٣ :كوِض
خىس٣ُ ٓخ َلٞ٣ َٕٞ ػلػٜٗ ًَ ،ٔش٣ٍ حُويُٜٞ٘ٔش ٖٓ ح٣خّ هي٣ أ٢ٛ !٠ِخ ٓؼ٣ :ّحُٔل
.ٕخَٜل ٗوٝ ٚ٤ك
Əllamə Məclisi yazırdı: “Müəlla bin Xüneys Ġmam
Sadiqin (ə) yanına daxil olduğu zaman Ġmam (ə) ona belə dedi:
“Bilirsənmi bu gün nə günüdür?” Xüneys dedi: “Sənə fəda
olum, bu elə bir gündür ki, əcəmilər onu böyük tutar, birbirlərinə hədiyyələr verərlər”. Ġmam (ə) buyurdu: “And olsun
Məkkədəki Beytül-ətiqə, bu qədim bir iĢdir ki, indi bunu sənə
izah edəcəyəm. Ey Müəlla, Novruz bir gündür ki, Allah bu
gündə bəndələrindən yalnız ona ibadət edəcəklərinə və ona heç
bir Ģeyi Ģərik qoĢmayacaqlarına, onun peyğəmbərlərinə,
hüccətlərinə və Ġmamlarına iman edəcəklərinə möhkəm əhd
almıĢdı. Bu gündə günəĢ ilk dəfə çıxmıĢdı... Biz fərəci bu gündə
gözləyirik, çünki bu gün bizim və tərəfdarlarımızın günüdür. Bu
günü əcəmilər qorudu, siz isə onu tərk etdiniz..”.793
Hürr Amili sənədli Ģəkildə Ġmamdan (ə) belə nəql edir:

793

Biharül-ənvar, c. 59, “babu-novruz və təyinihi”, səh. 92
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ْأُزٝ َُٔ كخؿظَٝ٤ُّ٘ حٞ٣ ٕ (( اًح ًخ:ٍُ هخَٝ٤ُّ٘ حٞ٣ ٢خىم كُٜػٖ ح
َحكُٞ٘ض ح٤ِٛ  كبًح،ًخثٔخٛ ّٞ٤ُٕ ًُي حٌٞطٝ ،زي٤١ ذ٤١ذ رؤ٤ططٝ خري٤أٗظق ػ
...َ رؼي ًُي أٍرغ ًٍؼخصَٜ كٜحُؼٝ َٜحُظٝ
“Novruz günü olduqda qüsl edin, paltarınızı təmizləyin,
ətirlənin və o günü oruc olun..”.794
Görkəmli fəqih və hədisĢünas ġeyx Səduq nəql edir:
خ٣ :حٌُٞح ؟ هخٛ  ٓخ: - َُٝ٤ُ٘ش ح٣يٜ ر٢ ُٔخ حط- )ّ حُٔلٚ٤ِ (ػ٢ِحإلٓخّ ػ
.ُحَٝ٤ٗ ّٞ٣ ًَ ح ُ٘خٞ٘ؼٛ ح:)ّ حُٔلٚ٤ِ كوخٍ (ػ،َُٝ٤ُّ٘ حٞ٤ُٖ! ح٤َ٘ٓ حُٔئ٤ٓأ
“Ġmam Əliyə (ə) Novruz hədiyyəsi gətirilən zaman
soruĢdu: “Bu nədir?” Dedilər: “Bu Novruz hədiyyəsidir”. Ġmam
buyurdu: “Hər günü bizim üçün Novruz qərar verin”.795
Alim digər bir hədisdə Ġmam Əlinin (ə) “ :)ّ حُٔلٚ٤ِ (ػٚ٘ػ
ّٞ٣ ًَ ُٗخَٝ٤ٗ - hər günümüz Novruzdur” hədisini də qeyd
etmiĢdir.796
Bundan baĢqa hənəfi məzhəbinin ən görkəmli
alimlərindən biri olmuĢ Qazi Əbu Hənifə əl-Məğribi belə nəql
edir: “Rəvayət olunur ki, bir gün həzrət Əli (ə) üçün “paludə”
adlı xörək gətirirlər. Həzrət bu hədiyyənin nə münasibətlə
gətirildiyini soruĢduqda ona belə deyilir ki, Novruz münasibətilə
gətirilib. Ġmam (ə) buyurur: Əgər qədrini bilsəniz, hər günü
novruz edin”. 797 Xatırladaq ki, buna oxĢar digər bir rəvayəti
Xətib əl-Bağdadi (öl. 1071) “Tarixi-Bağdad” 798 adlı məĢhur
əsərində də qeyd etmiĢdir.
Lakin bütün bu qeyd edilən rəvayətlərə baxmayaraq böyük
alimlər, o cümlədən Seyid Əbülqasım əl-Xoyi (1899-1992) və
baĢqaları Novruz bayramının dini bayram olmadığını, amma
Allaha yaxınlaĢmaq və savab qazanmaq niyyəti ilə bu bayramda
hədiyyələĢmək və s. qeyd etməyin də caiz olduğunu demiĢlər.
Unutmayaq ki, bayramları olduğu kimi keçirmək, onu islami abhava ilə bəzəmək bəyənilmiĢ əməllərdəndir. Peyğəmbər (s)
794

VəsailüĢ-Ģiə, c. VII, səh. 346
əl-Fəqih, c. III, səh. 300, hədis № 4073
796
həmin mənbə
797
Dəaimul-Ġslam, c. II, səh. 326
798
Tarixi-Bağdad, c. XV, səh. 448. (Rəvayət üçün bax QMĠ-nin “Axund və
Ġmamlar üçün xütbə nümunələri” Bakı, 2013 kitabına)
795

317

buyurmuĢdur: “Bayramlarınızı təkbir, təhlil, təqdis və təmhidlə
bəzəyin”.
Ġmam Əli (ə) belə buyurmuĢdur: “Ramazan bayramı orucu
qəbul olanların bayramıdır. Hansı gündə Allaha qarĢı günah
etmiriksə, o gün bayramımızıdır”.799

799

Ġbn Əbilhədid, ġərhi-Nəhcil-bəlağə, c. XX, səh. 73
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27.Nə üçün AĢura mərasiminini qeyd edirik?
Məlum olduğu kimi, AĢura məhərrəm ayının onuncu gününə deyilir. Bu gündə Peyğəmbərin (s) əziz nəvəsi, reyhanım,
yer əhlini batmaqdan qoruyan, Nuhun (ə) gəmisi, əhli-beytim və
s. bu kimi adlarla andığı Ġmam Hüseynin (ə) və onun yaxın tərəfdarlarının Kərbəla çölündə zülmlə Ģəhadətə yetirildiyi
gündür. Bu günün müsəlmanlar yanında xüsusi əhəmiyyəti və
dəyəri vardır. Çünki bu günün baĢ verəcəyi məhz Allah taala
tərəfindən Cəbrayıl (ə) mələyin vasitəsilə Peyğəmbərimizə (s)
bildirilmiĢdir. Bu xəbəri alan Peyğəmbər (s) hönkürtü ilə
ağlamıĢ, onun ağlamağı Cəbrayılı (ə), həzrət Əlini (ə), həzrət
Fatiməni (ə) və digər səhabələri belə, ağlatmıĢdı. Biz bunu aĢağıda nəql ediləcək ən mötəbər hədis mənbələrində də görməkdəyik.800
ٖ ػ،ٙ ٓٔ٘ي٢ أكٔي كٍٟٝ  كوي،ٚ٤ِ) ػُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٢أٓخ رٌخء حُ٘زٝ
ٟٞ٘٤ٗ ًٟ كِٔخ كخ،َٚطٜخكذ ٓطٛ ًٕخٝ ،)ّ حُٔلٚ٤ِ (ػ٢ِ ٓخٍ ٓغ ػٚٗ أ٢ٗـ
زَ أرخ ػز ِيٛ
ْ ِ ح،زَ أرخ ػز ِي َّللاٛ
ْ ِ ح:)ّ حُٔلٚ٤ِ (ػ٢ِ ػٟٖ ك٘خى٤لٛ ٠ُ ٓ٘طِن اٞٛٝ
. حُلَحص٢َّ٘للا ر
.ٓخًح؟ٝ :هِض
ٙ٘خ٤ػٝ ّٞ٣ ) ًحصُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٢ حُ٘ز٠ِ ىهِضُ ػ:)ّ حُٔلٚ٤ِهخٍ (ػ
، حُلَحص٢ُ٘وظََ ر٣ ٖ٤ٔ إٔ حُل٢َ٘ كَل َّيػ،ََ هز٣َ ؿز١ رَ هخّ ٖٓ ػ٘ي:ٍ هخ،ٕخ٠٤طل
.؟ٚٗ َّٔي ٖٓ طَرظ
ِ ُ إْٔ أ٠َُ ُي اٛ
.ْ ٗؼ:هِض
ِْ ك،خٜ٤ٗ كؤػطخ،ش ٖٓ طَحد٠ هزٞ كوز،ٙي٣ )ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( كٔ َّي
.ظَخٟ
َ  إٔ كَخ٢٘٤أِٓي ػ
“Ġmam Əli (ə) Siffin döyüĢünə gedərkən Kərbəla
ərazisində dayandı. O, buranın hara olduğunu soruĢduqda
dedilər: bura Neynəvadır. Ġmam Əli (ə) dedi: səbr et ey Əba
Adullah! Səbr et ey Əba Abdullah! Ona dedilər: nə baĢ verir? O,
dedi: bir gün Peyğəmbərin (s) yanına daxil oldum və onu gözü
yaĢlı gördüm. Dedim: səni kim qəzəbləndirib ki, gözlərindən
belə yaĢ gəlir ya Rəsulallah? Dedi: Cəbrayıl (ə) mənim yanımda
idi. O, mənə dedi ki, Hüseyni (ə) Fəratın sahilində öldürəcəklər.
800

Bax: 9-cu suala
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Onun türbəsindən iyləmək istəyirsənmi? Dedim: bəli. O, əlini
uzadıb o torpaqdan götürdü mənə verdi. Buna görə gözlərim
yaĢarıb”.801
،َ ر٘ض حُلخٍع٠ٖ ػٖ أّ حُل٤ل٤لُٜ ح٠ِ حُٔٔظيٍى ػ٢ حُلخًْ كٍٟٝٝ
ض٣ ٍأ٢ٗ ا،ٍ َّللاٍٞٓ خ٣ :) كوخُضُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍ َّللاٍٞٓ ٠ِخ ىهِض ػٜٗأ
.ِش٤ُِكِٔخً ُٓ٘ ٌََحً ح
.َٞ ُٛ  َٓخ:)ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍهخ
.ي٣ ٗيٚٗ ا:هخُض
.ٞٛ  ٓخ:)ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍهخ
.١َ ِك ْـ٢ؼض كٟ
ِ ُٝ َٝ ،ض ًؤََّٕ هطؼش ٖٓ ؿٔيى هطؼض٣ ٍأ:هخُض
ٔش إ ٗخء َّللا١ طَِِي كخ،ًَح٤ض َه
ِ ٣ ٍَأ:)ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍ َّللاٍٞٓ ٍكوخ
. ِكـَى٢ُٕ كٌٞ٤ ك،ًُؿلٓخ
٢ كٌخٕ ك،)ّ حُٔلٚ٤ِٖ (ػ٤ٔحُل
ُ ّخ حُٔلّ) حإلٓخٜ٤ِٔش (ػ١ُيص كخَٞ َك
.(ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍ َّللاٍٞٓ ٍ ًٔخ هخ١َكـ
ْ ػ،َٙ ِكـ٢ُ كُٚؼظٟٞ ك،)ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍ َّللاٍٞٓ ٠ُٓخ ً اٞ٣ ُكيهِض
.عٞٓوخٕ ٖٓ حُي٣َٜ) طُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍ َّللاٍٞٓ ٘خ٤ كبًح ػ، حُظِلَخطَش٢ِِّ٘ٓ ْكخَٗض
. ٓخ َُيَ ؟،٢ٓأٝ ٢ رؤر، َّللا٢خ ٗز٣ :كوِض
،ّحُٔلٝ لسُٜ حٚ٤َِ ػ٣َ ِؿز٢ٗ أطخ:)ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍهخ
َّٕ أ٢َٗكؤهز
َ
.ٌحٛ ٢٘ ٓظوظَُ حر٢أُ َّٓظ
!!ٌحٛ :كوِض
.ْ ٗؼ:)ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍكوخ
. حُٔلّ) كَٔحءٚ٤ِ (ػٚ) رظَرش ٖٓ طَرظُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٢ٗأطخٝ
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Müsnədi-Əhməd, c. I, səh. 86, hədis № 648; Hənbəli Müqəddəsi, əlƏhadisil-Muxtarə, c. II, Məkkə çapı, səh. 375, hədis № 758; Nuriddin Əli bin
Əbi Bəkr əl-Heysəmi, Məcməüz-zəvaid, c. IX, Beyrut, 1408/1988, səh. 187188. (Hədis haqqında Hüseyn Salim Əsəd yazır: “isnad həsəndir.” Hədisi Ġbn
Kəsir “əl-Bidayə vən Nihayə” (c. VIII, səh. 218) əsərində də Əhməd bin
Hənbəldən nəql etmiĢdir. Həmçinin, hədisi Heysəmi, “Məcmə əz-Zəvaid”də
rəvayət etdikdən sonra yazırdı: “Əhməd, Əbu Yəla, Bəzzar və Təbərani
rəvayət etmiĢlər və raviləri etibarlıdır (Heysəmi, “Məcmə əz-Zəvaid”, c. IX,
səh. 300, hədis № 15112). Əllamə Eyni ilə Büseyri bu hədisi nəql etdikdən
sonra deyir: “Əbu Bəkr bin Əbu ġeybə, Əhməd bin Hənbəl və Əbu Yəla
səhih isnad ilə rəvayət etmiĢlər. (Büseyri, “Ġthafül-xiyaratil-məharə”, c. VII,
səh. 237-238, hədis № 6753). əl-Albani “Silsiləti əhadis əs-səhihə” əsərində
1171-ci hədisdə bunun səhihliyini təsdiq etmiĢdir. (Əbu Yəla əl-Mövsili,
“Müsnəd”, c. I, səh. 298, hədis № 363).
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Hakim NiĢapuri “əl-Müstədrək” əsərində Fəzl bint
Harisdən nəql edir ki, o, Peyğəmbərin (s) yanına daxil olmuĢ və
ona demiĢdir:
“-Ey Allahın Rəsulu, mən gecə qorxulu yuxu görmüĢəm.
Peyğəmbər (s) dedi:
-Nə görmüsən?
-Gördüm ki, sənin bədənindən bir hissə kəsilib mənim
otağıma qoyulur.
-Sən xeyirli yuxu görmüsən. ĠnĢallah ki, Fatimə sənin
otağında oğlan uĢağı dünyaya gətirəcək.
Peyğəmbərin (s) dediyi kimi, Fatimə (ə) Hüseyni (ə)
mənim otağımda dünyaya gətirdi. Bir gün Peyğəmbərin (s)
otağına daxil oldum... Onu gözü yaĢlı gördükdə soruĢdum:
-Sizə atam-anam fəda olsun, nə olub ey Allahın Rəsulu?
-Cəbrayıl (ə) nazil olub dedi ki, sənin ümmətin bu oğlunu
öldürəcəklər.
-Dedim: bu!!
-Dedi: bəli.
Sonra o, Kərbəla torpağından mənə verdi”.802
ٖ كيػ٘خ ػٔخٍس ر:ٍم هخَٝزخٕ رٖ ك٤ٗ  كيػ٘خ:ٍخٕ هخ٤أهزَٗخ حُلٖٔ رٖ ٓل
ٕ أٚ حٓظؤًٕ ِٓي حُوطَ ٍر:ٍ ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي هخ: كيػ٘خ ػخرض:ٍ هخ:ٍُحًحٕ هخ
 َّللا٠ِٛ ٢ّ أّ ِٓٔش كوخٍ حُ٘زٞ٣ ٢ كٌخٕ كُٚ ًٕ ِْٓ كؤٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ٍ حُ٘زِٝ٣
 حُزخد اً ؿخء٠ِ ػ٢ٛ ٖ٤ كز.٘خ أكي٤ِيهَ ػ٣ ٘خ حُزخد َل٤ِ ػ٢ حكلظ:ِْٓ ٝ ٚ٤ِػ
٠ِٛ ٢َ حُ٘زٜ ظ٠ِػذ ػٞظ٣ َ كظلَ كخهظلْ كلظق حُزخد كيهَ كـؼ٢ِٖ رٖ ػ٤ٔحُل
 أٓخ:ٍ هخ.ْ ٗؼ:ٍ؟ هخٚ أطلز: حُِٔيُٚ ٍ كوخِٚوز٣ٝ ٚٔظِؼ٣ ٢ؿؼَ حُ٘زٝ ِْٓ ٝ ٚ٤َِّللا ػ
ٖٓ ش٠ هزٞ كوز.ْ ٗؼ:ٍ؟ هخٚ٤وظَ ك٣ ١ٌُظي حٌُٔخٕ ح٣ٍ إ ٗجض أِٚإ أٓظي ٓظوظ
ٚ أّ ِٓٔش كـؼِظٚ طَحد أكَٔ كؤهٌطِٝش أٜٔ رٙ كـخءٙخ٣ اٙ كؤٍحٚ٤وظَ ك٣ ١ٌُحٌُٔخٕ ح
.خ ًَرلءٜٗ ا:ٍٞ ً٘خ ٗو:خ هخٍ ػخرضٜرٞ ػ٢ك
...Ənəs bin Malik dedi: “yağıĢ mələyi Peyğəmbərin (s)
yanına gəlmək üçün icazə istədi. (Peyğəmbər (s) icazə verdikdə
mələk içəri girdi. Peyğəmbər (s) Ümmi-Sələməyə “qapını bağla
və qapıda dur ki, heç kim yanımıza gəlməsin” dedi. Ancaq
Hüseyn bin Əli (ə) gəldi, qaçaraq içəri girdi və Peyğəmbərin (s)
çiyninə çıxdı. Mələk Peyğəmbərə (s) “sən bunu sevirsən?” dedi.
802

Hakim NiĢapuri, əl-Müstədrək ələs-səhiheyn, c. III, səh. 176
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Peyğəmbər (s) “bəli” dedi. Mələk “sənin ümmətin onu
öldürəcəkdir. Ġstəyirsənsə öldürüləcəyi yeri də sənə göstərim”
dedi və bundan sonra əlini atdı və Peyğəmbərə (s) qırmızı bir
torpaq göstərdi. Ümmi-Sələmə də o torpağı alıb paltarının bir
ucuna düyümlədi. Biz Hüseynin (ə) Kərbəlada öldürüləcəyini
əvvəllər eĢidərdik.803
ٖي ػ٤ ػزي َّللا رٖ ٓؼ٢٘غ هخٍ كيػ٤ًٝ  هؼ٘خ٢ أر٢٘كيػ٘خ ػزي َّللا هخٍ كيػ
ٍِْٓ هخٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ إٔ حُ٘زٞٛ غ ٗي٤ًٝ ٍ أّ ِٓٔش هخٝ ػٖ ػخث٘ش أٚ٤أر
ٖ٤ٌٔح كٛ  إ حر٘ي٢ُ ٍخ كوخِٜ هز٠ِيهَ ػ٣ ُْ ض ِٓي٤ حُز٠ِٔخ ُوي ىهَ ػْٛلكيح
. طَرش كَٔحء٠ُخ هخٍ كؤهَؽ اٜوظَ ر٣ ٢ حُظٍٝي ٖٓ طَرش حْل٤ٍ كبٕ ٗجض آطٞٓوظ
...Səid AiĢə və ya Ümmi-Sələmədən rəvayət etdi:
“Peyğəmbər (s) dedi: “evə heç kimi buraxma, mələk ilə
danıĢacağam” sonra dedi: (mələk) Hüseynin (ə) öldürüləcəyini
və əgər istəsəm onun öldürüləcəyi yerin torpağını göstərə
biləcəyini dedi. Sonra qırmızı bir torpaq gətirdi”.804
ٖ ػ٘خ ػزي حَُكٖٔ ػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش ػٖ ػٔخٍ ر٢ أر٢٘كيػ٘خ ػزي َّللا كيػ
قٜ٘ حُٔ٘خّ ر٢ ِْٓ كٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ض حُ٘ز٣ ٍأ:ٍ ػٔخٍ ػٖ رٖ ػزخّ هخ٢أر
ٍٍٞٓ خ٣ جخ هخٍ هِض٤ٗ خٜ٤ظظزغ ك٣ ٝ أِٚظوط٣ ّخ ىٜ٤ٍس كٍٝ هخٚخٍ أٗؼغ أؿزَ ٓؼُٜ٘ح
ّ هخٍ ػٔخٍ كللظ٘خ ًُيٞ٤ُ ٌٓ٘ حٚ ُْ أٍُ أطظزؼٚلخرٛأٝ ٖ٤ٌٔح هخٍ ىّ حُلٛ َّللا ٓخ
.ّٞ٤ُ هظَ ًُي حٙؿيٗخّٞ كٞ٤ُح
...Əmmar bin Əbu Əmmar Ġbn Abbasa dedi: “Peyğəmbəri
(s) günün ortasında yuxu halında tozlu və saçı-baĢı dağınıq
803

Ġbn Hibbanın nəzərinə görə hədis səhihdir, çünkü o bu kitabında ancaq
səhih hədisləri toplamıĢdır. Həmçinin, kitabın mühəqqiqi ġüeyb əl-Arnaut
deyir: “hədis həsəndir.” (Ġbn Hibban, “əs-Səhih”, c. V, səh. 142, hədis №
6742). Bu hədisi Əhməd bin Hənbəl də rəvayət etmiĢdir. (Əhməd bin Hənbəl,
“Müsnəd”, hədis № 13473). Kitabın mühəqqiqi Əhməd ġakir hədisdən sonra
deyir: “isnadı səhihdir.” (Əbu Yalə əl-Mövsili, “Müsnəd”, c. VI, səh. 129,
hədis № 3402).
804
Əhməd bin Hənbəl, “Fəzail əs-Səhabə”, c. II, səh. 770, hədis № 1357.
(Kitabın mühəqqiqi Vəsiyullah bin Məhəmməd Abbas deyir: “isnad
səhihdir”). Hədisi Ġbn Kəsir “əl-Bidayə vən-Nihayə”, (c. VIII, səh. 218-də)
Əhməd bin Hənbəldən rəvayət etmiĢdir. Təəssüflər olsun ki, türklər kitabı
tərcümə edərkən bu hədisi çıxarıblar. Həmçinin, Hakim NiĢapuri
“Müstədrək” əsərində biraz fərq ilə rəvayət etmiĢdir. Hakim və əz-Zəhəbi
deyirlər: “hədis Ģeyxeynin (Buxari və Müslümün) Ģərtlərinə görə səhihdir,
amma rəvayət etməmiĢlər. (Hakim, “Müstədrək”, c. IV, səh. 440, hədis №
8202).
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halda gördüm. Əlində içi qan dolu bir ĢüĢə var idi. dedim ki “Ey
Peyğəmbər, bu nədir?” Buyurdu ki: “Hüseynin və əshabının
qanıdır”. Ġbn Abbbas deyir: “mən o gündən etibarən bu
hadisənin nə zaman olacağını gözləyirdim”.
Əmmar dedi: “biz o günü hesabladıq və sonradan baĢa
düĢdük ki, Hüseyn (ə) o gün öldürülmüĢdü”.805
٠َٔ ِْ ٓ
َ ٢ٌِٖ٘ هَخ ٍَ َك َّيػَ ْظ٣ُِ ٍَ  َهخُِ ٍي ْحْلَ ْك َٔ َُ َك َّيػََ٘خُٞ ٍي ْحْلَٗ َُّؾ َك َّيػََ٘خ أَر٤ٓ ِؼ
َ َُٞك َّيػََ٘خ أَر
َّ ٠َِّٛ
َّ ٍَ ٞٓ
ُ ٍَ ُْض٣َي هَخَُضْ ٍَأ٤
َ َِّللا
َ ِّّ ُ أ٠َِهَخَُضْ ى ََه ِْضُ َػ
ِ ٌِ ُ ْز٣  كَوُ ِْضُ َٓخ٢ٌِ  طَ ْز٢َ ِٛ َٝ ََِٓ َٔش
َُّللا
ْ
َّ ٍَ ٞٓ
ٍَ َّللاِ هَخ
ُ ٍَ َخ٣ َحد كَوُ ِْضُ َٓخ َُي
ُ ََ ُّ حُظِٚ َِظ٤ُِ ْلَٝ ِٚ ٓ
َ َٝ ِٚ ٤ْ ََِػ
ِ  ٍَأ٠َِ َػَٝ ّ ح ُْ ََٔ٘ ِخ٢ِ ك٢َِِّ٘ٓ َْ طَ ْؼ
ْ
ْ
. ِٖ آِٗلًخ٤ْ ٔ
ل
ُ
ح
َ
ظ
َ
َ ُ َ َيْصُ هِٜ ٗ
...Səlma dedi: Ümmi-Sələmənin yanına getmiĢdim,
ağlayırdı. “nə üçün ağlayırsan?” dedim. Dedi: “Peyğəmbəri (s)
yuxuda gördüm, saçı və saqqlaı torpaqlı idi. Sənə nə oldu ey
Allahın Rəsulu?” dedim. Buyurdu ki: “biraz əvvəl Hüseynin
öldürülməyinə Ģahid oldum”.806
ٖ ػ، ػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش،ٍخُٜ٘ٔ ػ٘خ كـخؽ رٖ ح،ِ٣ِ رٖ ػزي حُؼ٢ِكيػ٘خ ػ
٠ِف ػٞ٘ ٓٔؼض حُـٖ ط:خ هخُضٜ٘ َّللا ػ٢ٍٟ  ػٖ أّ ِٓٔش،ٍ ػٔخ٢ػٔخٍ رٖ أر
.ٚ٘ َّللا ػ٢ٍٟ ٢ِٖ رٖ ػ٤ٔحُل
...Əmmar bin Əbu Əmmar Ümmi-Sələmədən belə nəql
edib: “Cinlərin Hüseyn bin Əli (ə) üçün ağladıqlarını
eĢitdim”.807
خٓخ٣ش كٌٔؼض حُٔٔخء أ٣َ٣ٞٓجٌ ؿٞ٣ أٗخٝ ٖ٤ٔ هظَ حُل:ْ هخُض٤ٌػٖ أّ كٝ
.ٓؼَ حُؼِوش
“Ümmi-Həkimdən rəvayət olunur ki: “Hüseynin (ə) Ģəhid
edildiyi gün mən balaca qız idim və o günü göyün üzü bir neçə
gün qırmızı rəngdə qalmıĢdı”.808
ٚٔ ًظخد أكٔي رٖ ٓلٔي رٖ ك٘زَ ٍك٢ض ك٣َ هخٍ ٍأ٤كيػ٘خ أكٔي رٖ آَحث
:ٍ هخٚ٤غ رٖ ٌٍٓ٘ ػٖ أر٤ ػزي حَُكٖٔ هؼ٘خ حَُرٞى رٖ ػخَٓ أرٞٓ ٗخ حٙي٣ ٢َّللا رو
805

Əhməd bin Hənbəl, “Müsnəd”, c. I, səh. 242, hədis № 2165. (Hədisdən
sonra mühəqqiq ġüeyb əl-Arnaut deyir: “Müslümün Ģərtlərinə görə isnadı
güclüdür”).
806
Tirmizi, “Sünən”, Mənaqib, hədis № 3771. (əl-Alabni deyir ki: “hədis
səhihdir”).
807
Təbərani, Möcəm əl-Kəbir, c. III, səh. 121, hədis № 2862
808
Heysəmi deyir: “Təbərani rəvayət etmiĢdir və ricalları “Səhih”in
ricallarıdır.” (Heysəmi, “Məcmə əz-Zəvaid”, c. IX, səh. 316, hədis № 15161)
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ٙحٞ٘خ هطَس حػ٤ كٙ٘خ٤ هطَص ػٝ٘خ ىٓؼش أ٤ كٙ٘خ٤ٍ ٖٓ ىٓؼظخ ػٞو٣ ٢ِٖ رٖ ػ٤ًٔخٕ ك
. ؿَ حُـ٘شٝ َِّللا ػ
Əhməd bin Ġsrail bizə rəvayət etdi və dedi: Mən Əhməd
bin Hənbəlin öz Ģəxsi əlyazmasından oxudum ki, bizə Əsvəd bin
Amir Əbu Əbdürrəhman rəvayət etdi və dedi: ər-Rübey bin
Münzir atasından onun belə dediyini rəvayət etdi: Hüseyn bin
Əli (ə) deyərdi: “Hər kim bizim üçün ağlasa, yaxud bir damla
göz yaĢı töksə, Allah onu Cənnətlə mükafatlandırar”.809
Digər bir hədis ummulmöminin AiĢədən rəvayət olunur:
“Peyğəmbərə (s) vəhy nazil olan zaman Hüseyn bin Əli (ə)
Peyğəmbərin (s) yanına daxil olub onun kürəyinə çıxdı. Cəbrayıl
(ə) dedi: ya Məhəmməd! Onu çox istəyirsənmi? Peyğəmbər (s)
buyurdu: ey Cəbrayıl! Ondan sevimli mənim üçün heç nə
yoxdur. Cəbrayıl (ə) dedi: Onu səndən sonra ümmətin öldürəcəkdir. Sonra Cəbrayıl (ə) əlini uzadıb ona ağ torpaq verdi və
dedi: bu torpaq Tif ərazisindəndir, sənin oğlunu bu torpaqda
öldürəcəklər. Cəbrayıl (ə) getdikdən sonra Peyğəmbər (s) evdən
çıxdı. O, əlindəki torpağa baxıb ağlayırdı. O, deyirdi: ey AiĢə!
Cəbrayıl (ə) mənə xəbər gətirdi ki, Tif adlı yerdə oğlumu
öldürəcəklər. Sonra Peyğəmbər (s) ağlaya-ağlaya səhabələrinin
yanına getdi. Orada Əli (ə), Əbu Bəkr, Ömər, Hüzeyfə, Əmmar
və Əbuzər var idi.
Onlar dedilər: sənə nə olub ey Allahın Rəsulu! Peyğəmbər
(s) buyurdu: Həqiqətən oğlum Hüseyn (ə) məndən sonra Tif adlı
yerdə qətl ediləcəkdir, bu da onun torpağındandır. Mənə xəbər
verildi ki, o, orada düĢüb qalacaqdır”.810
Bütün bu deyilənlərdən əlavə Əhli-beytin (ə) Ġmam
Hüseyn (ə) üçün matəm saxlamaları və bu iĢi öz ardıcıllarına
tövsiyə etmələri hədisi-Ģəriflərdə öz əksini tapmıĢ ən doğru
xəbərlərdəndir. Bunu biz aĢağıdakı hədislərdə görməkdəyik.
Belə ki, ġeyx Səduq (915-991) “Ġləl əĢ-Ģərae” əsərində belə
yazırdı: “Ġmam Cəfər Sadiqdən (ə) AĢura gününün Peyğəmbərin
809

Əhməd bin Hənbəl, Fəzail əs-səhabə, c. II, səh. 675, hədis № 1154
Nuriddin Əli bin Əbi Bəkr əl-Heysəmi, Məcməüz-zəvaid, c. IX, Beyrut,
1408/1988, səh. 187-188; Təbərani, “Möcəmül-Əvsət” əsərində də nəql edib.
810
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(s), həzrət Fatimənin (ə), Ġmam Əlinin (ə) və Ġmam Həsənin (ə)
vəfat günlərinə nisbətən daha da müsibətli və kədərli bir gün
kimi qeyd olunmasının səbəbləri haqqında soruĢulduqda, Ġmam
(ə) belə cavab vermiĢdir: “Ġmam Hüseynin (ə) müsibəti digər
müsibətli günlərin hamısından daha böyük və daha əzəmətlidir.
Çünki Allahın yaratdıqlarının hamısından daha üstün olan və
beĢ nəfərdən ibarət Əhli-əbanın sonuncusu yalnız Ġmam Hüseyn
(ə) idi və insanlar üçün ondan daha üstün və daha əzəmətli biri
yox idi. Onun qətlə yetirilməsi o birilərinin də qətlə yetirilməsi,
onun sağ qalması isə o birilərinin də sağ qalması demək idi”.811
Ġmam Rza (ə) bu mövzuda belə buyurmuĢdur: “AĢura
günü hər kəsin müsibətli və kədərli günü olarsa, Allah taala
Qiyamət gününü o Ģəxs üçün fərəh və sevinc günü qərar
verəcəkdir”.812
Həmçinin, Ġmam (ə) digər bir hədisində belə buyurmuĢdur: “Ağlayanlar gərək Ġmam Hüseynə (ə) ağlasınlar. Ona
ağlamaq böyük günahları silib aparar. Məhərrəm ayı daxil olduqda, heç kəs atamı gülən görməzdi. On gün ötdükcə, onun
ağlamağı daha da Ģiddətlənər, AĢura günü olduqda isə atamın ən
müsibətli, ən kədərli günü olardı. O, deyərdi: “Bu o gündür ki,
bu gündə Hüseyni (ə) qətlə yetirdilər”.813
Ġmam Əli (ə) buyurmuĢdur: “Qiyamət günü hər bir göz
ağlayacaq və bərələcəkdir, yalnız Allahın ikram etdiyi və AliMəhəmmədə (ə) ağlayan gözlərdən baĢqa”.814
Ġmam Cəfər Sadiq (ə) Cəfər bin Əffan ət-Taiyə buyurdu:
“EĢitmiĢəm ki, Hüseyn (ə) haqqında Ģeirlər yazır, onu
tərifləyirsən?” ət-Tai dedi: “Sənə fəda olum, bəli.” Ġmam
buyurdu: “Yaz”. Bunu dediyi zaman göz yaĢları onun üzünü və
saqqalını islatdı”.815

811

ġeyx Səduq, ĠləlüĢ-Ģərae, səh. 225
Həmin mənbə
813
Hürr Amili, VəsailüĢ-Ģiə, c. X, səh. 394
814
ġeyx Səduq, əl-Xisal, səh. 625
815
Ayətullah Məhəmməd ReyĢəhri, Mizanül-hikmət (ərəbcəsi), c. III, səh.
1985
812
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Ġmam (ə) digər bir hədisində buyurmuĢdur: “Hər kəs
Hüseyn (ə) haqqında bir beyt Ģeir deyib ağlasa və ya on nəfəri
ağlatsa, onların hamısı üçün Cənnət vardır”.816
Bütün bu hədislər Peyğəmbərimizin (s), onun əhli-beytinin
(ə) və hətta mələklərin belə, Ġmam Hüseynə (s) xüsusi Ģəkildə
ağladıqlarını, ona yas tutduqlarını göstərir. Əgər Qurani-kərim
“Peyğəmbər sizə nəyi verirsə, onu alın, nədən çəkindirirsə,
ondan çəkinin”, - deyə buyurursa, Peyğəmbərimizin (s) sünnəsini yaĢamaq və yaĢatmaq biz müsəlmanların mənəvi borcu
deyilmi? Əlbəttə ki, borcudur.

816

ġeyx Səduq, Savabül-əmal, səh. 110
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28.AĢura günü oruc tutmaq olarmı?
AĢura orucunun tutulması Müaviyə bin Əbu Süfyan, Ġbn
Abbas və s. səhabələr vasitəsilə nəql olunmuĢ hədisə dayanılır.
“Səhihi-Buxari”nin nəql etdiyi hədisə görə (Buxari bu haqda
təqribən on hədis nəql edib) Mədinəyə gələn Müaviyə bin Əbu
Süfyan AĢura orucu haqqında hədis nəql etmiĢdir. Adı çəkilən
əsərə Ģərh yazan Əllamə əl-Qari “Ümdətül-qari” əsərində
yazırdı: “Sələfdən bəziləri AĢura orucunun fərz olduğunu və heç
vaxt nəsx edilmədiyini deyiblər”.817
Ġbn Abbas rəvayət edir: “Peyğəmbər (s) Mədinəyə gəldi və
gördü ki, yəhudilər AĢura günü oruc tuturlar və dedi ki, bu
nədir? Dedilər: “Bu saleh bir gündür, bu gündə Allah Ġsrail
oğullarını düĢmənlərindən qurtardı və Musa (ə) bu gündə oruc
tutdu. (Peyğəmbər) dedi: “Musaya haqqım sizdən də çoxdur.
(Peyğəmbər həmin günü) Oruc tutdu və həmin günü oruc
tutmağı əmr etdi”.818
Əhli-beytdən (ə) nəql olunmuĢ çoxsaylı hədislərdə isə
AĢura gününün orucu doğru hesab edilmir. Buna görə də
Ġmamiyyə alimləri bu gündə oruc tutmağı caiz görmürlər. Belə
ki, bir rəvayətdə AĢura orucu barəsində Ġmam Sadiqdən (ə)
soruĢarkən belə buyurmuĢdur:
ٍ إ آ:ٍ ػْ هخ.ْٜ كبٕ ً٘ض ٗخٓظخ ك،ّ حُٔلٚ٤ِٖ ػ٤ٔ حُلٚ٤ّ هظَ كٞ٣ ًحى
ٕح ٌٍٗح اٌٍٝٗ ،َّ حُ٘خٖٛ ٖٓ أ٤ٔ هظَ حُل٠ِْ ػٜٖٗٓ أػخٝ ْ ُؼ٘ش َّللاٜ٤ِش ػ٤ٓأ
خٍص حُولكشٛٝ ّ حُٔلٚ٤ِٖ ػ٤ٔ حُل٠ُِْٓ ٖٓ هَؽ اٝ ّ حُٔلٚ٤ِٖ ػ٤ٔهظَ حُل
، ٌَٗحٚ٤ح كٜٞٓٞ٣ ٕأٝ ،ُْٜ يح٤ّ ػٞ٤ُح ًُي حٌٝظو٣ ٕ أ،ٕخ٤ ٓل٢ آٍ أر٢ك
ٟحهظيٝ ،ّ حُ٘خ٢ّ كٞ٤ُ ح٠ُخٕ ّٓ٘ش ا٤ ٓل٢ آٍ أر٢خٍص كٜ ك،َْٛلىٕٝ أٞلَك٣ٝ
ْ حُلَف ًُيٜ٤ُخٛأٝ ْٜخَلط٤ ػ٠ِٕ ػِٞيه٣ٝ ٜٚٗٞٓٞ٣  كٌُِي،ؼخ٤ْٔ حُ٘خّ ؿٜر
ٕاٝ ،ٕ اَل ٌَٗح ُِٔلٓشٌٞ٣ َلٝ ،زش٤ُِٜٔ ٌٕٞ٣ ّ َلُٜٞ إ ح:ٍ ػْ هخ.ّٞ٤ُح
إ ً٘ض ٗخٓظخٝ ،ْٜ كل طٚزض رٛ كبٕ ً٘ض ٖٓٔ أ،ذ٤ٛ حُٔلّ أٚ٤ِٖ ػ٤ٔحُل
.٠ُْ ٌَٗح َّلل طؼخٜش ك٤ٓ أ٢ٖ٘ٓٔ َٓى ٓلٓش ر
“AĢura günü Ġmam Hüseynin (ə) Ģəhadətə çatdığı gündür.
Əgər Ġmam Hüseynə (ə) Ģəmatət (Onun baĢına gələnlərə sevinc
817
818

c. XI, səh. 118
Səhihi-Buxari Soum-6
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izhar) etmək istəyirsənsə, AĢura günü oruc tut. Əməvilər və
onlara kömək edənlər Ġmam Hüseynin (ə) öldürülməsinə belə
nəzir etdilər ki, əgər Hüseyn (ə) öldürülsə, Hüseynə (ə) qarĢı
olan Ģəxslər salamat qalsa və xilafət məqamı Əbu Süfyan
ailəsinin nəsibi olarsa, AĢura gününü özləri üçün bayram qərar
verərək o günü Ģükranlıq üçün oruc tutsunlar. Buna görə də bu iĢ
bu günə qədər insanlar arasında sünnə olaraq qaldı. Ġnsanlar
ümumi Ģəkildə onlara iqtida etdilər. Bəli, elə buna görə də AĢura
gününü oruc tuturlar və bu gündə öz ailələrini sevindirirlər.
Sonra Həzrət (ə) buyurdu: Bəli bu günün orucu müsibət üçün
deyil, çünki Əməvilərin salamatçılığı üçün olan Ģükranlıqdır.
Ġmam Hüseyn (ə) bu gün müsibət görübdür. Əgər sən də
müsibət görmüsənsə, bu günü oruc tutma. Əgər Əhli-beytə (ə)
Ģəmatət etmək istəyirsənsə və Əməvilərin salamatlığından
razısansa, onda bu günü oruc tut”.819
ّ حُٔلٚ٤ِٔؤٍ أرخ ػزي َّللا ػ٣ ي رٖ ٍُحٍس٤ ٓٔؼض ػز:ٍ هخ٢َُٓ٘ي ح٣ُ ٖػ
ّٖ كع حرٞ٤ُخّ ًُي ح٤ٛ ٖٓ ٚ ًخٕ كظٚٓخٛ ٖٓ :ٍٍح كوخّٞٗ ػخٞ٣ ّٞٛ ٖػ
ٖٓ  حُ٘خٍ أػخًٗخ َّللا:ٍّ؟ هخٞ٤ُْ ٖٓ ًُي حٜٓخ ًخٕ كظٝ : هِض:ٍ هخ.خى٣ُ ٍآٝ َٓؿخٗش
.ٍوَد ٖٓ حُ٘خ٣ َٖٔٓ ػٝ ٍحُ٘خ
Digər bir hədisdə Zeyd ən-Nərsi deyir ki, Übeyd bin
Zürarənin Ġmam Sadiqdən (ə) AĢura orucu haqqında
soruĢduğunu eĢitdim. Həzrət (ə) belə buyurdu: “Hər kəs bu gün
oruc tutsa, Ġbn Mərcanə və Ali-Ziyadın apardığı bəhrəni aparar”.
Dedim: “Onlar bu gün nə bəhrə aparıblar?” Buyurdu:
“Cəhənnəm atəĢini. Nəticəsi Cəhənnəm atəĢi olan əməldən
Allaha pənah aparıram”.820
ٖٖ ػ٤ٔ ػٖ ٓلٔي رٖ حُل٢ٔٗخُٜ ح٢ِٖ رٖ ػ٤ٔد ػٖ حُلٞؼو٣ ٖٓلٔي ر
ٖ حُٔلّ ػٚ٤ِ ٓؤُض أرخ ػزي َّللا ػ:ٍٓلٔي رٖ ٓ٘خٕ (ػٖ أرخٕ ػٖ ػزي حُِٔي) هخ
 اَلٞٛ ٓخٝ .ّٞٛ ّٞ٣ ٞٛ  ٓخ:ٍَ حُٔلَّ؟ كوخٜٗ ٖٓ ٍحءٞٗػخٝ ػخءّٞٓ طخٞٛ
ّٞ٣ٝ .ٖ٤٘ٓغ حُٔئ٤ٔؿٝ ٍَٝ حْلٛأٝ َ حُٔٔخءٛ أ٠ِزش ىهِض ػ٤ٜٓٝ ِّٕ كٞ٣
.ْٜخط٣ًٍ ٠ِػٝ ْٜ٤ِذ َّللا ػ٠ ؿ.َّ حُ٘خٛأٝ خى٣ُ ٍآٝ ٍ َلرٖ َٓؿخٗشَٝٓٝ كَف
BaĢqa bir hədisdə isə Məhəmməd bin Sinan deyir ki,
Ġmam Sadiqdən (ə) məhərrəm ayında Tasua və AĢura gününün
819
820

ġeyx Səduq, Əmali, səh. 667
Küleyni, əl-Kafi, c. IV, səh. 147
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orucu haqqında soruĢdum. Həzrət (ə) belə buyurdu: “Bu günlər
oruc tutmaq üçün deyildir. Çünki bu günlər asiman və yer
əhlinin və bütün möminlərin hüzn və müsibət günüdür, Ġbn
Mərcanə, Ali-Ziyad və ġam camaatının isə sevinc günləridir”.821
ġeyx Səduq nəql edir ki, Məhəmməd bin Müslüm və
Zürarə bin Əyun Ġmam Baqirdən (ə) AĢura günü oruc tutmaq
barədə soruĢurlar. Həzrət (ə) onların cavabında buyurdu:
.خٕ طَى٠ٍٓ َٜٗ ٍِٗ  كِٔخ،ٕخ٠ٍٓ َٜٗ َ هزٚٓٞٛ ًٕخ
“Ramazan ayının orucu vacib olmamıĢdan qabaq AĢura
günü oruc tutmaq vacib idi, lakin ramazan ayının orucu vacib
olan kimi AĢura orucu tərk olundu”.822
Məhəmməd bin Yaqub əl-Küleyni (öl. 941) nəql edir:
.ى ريػشَٝحُٔظٝ ،ٕخ٠ٍٓ َٜٗ ٍِٝ٘ى رَّٝ ٓظٞٛ
“Ramazan ayının vacib olması ilə tərk olunan bir orucdur.
Tərk olunmuĢ orucu tutmaq bidətdir”.823
Deməli, AĢura günü oruc tutmaq, o günü zinət günü adlanmaq, bəzənib-düzənmək Ġmamiyyə ardıcıllarına görə, doğru deyil. Biz bunu Təqyüddin əl-Məqrizinin (1356-1441) “əl-Xitət”,
əl-Biruninin (973-1049) isə “əl-Asar vəl-Baqiyə” əsərlərində də
görürük. Əbu Reyhan Biruni yazır: “AĢura gününü ona görə
əzəmətli sayırlar ki, bu gündə Ġmam Hüseyni (ə) və onun məsləkdaĢlarını qətl etməkdə ittifaq etmiĢdirlər. Bütün ümmətlər
içərisində susuzluqla, qılıncla, yandırıb-yaxmaqla, çarmıxa çəkməklə, baĢları bədənlərdən ayırmaqla qətl etməmiĢlər. Amma
Əməvilər bu iĢləri gördülər və o günü bayram edib əyləndilər,
gözlərinə sürmə çəkdilər, qonaqlığalar təĢkil edib Ģirniyyatlar biĢirdilər”.
Bütün bu deyilənlərdən baĢqa görkəmli alim Məhəmməd
bin Əli əĢ-ġövkaninin (1759-1834) AĢura orucu haqqındakı hə-

821

Hürr Amili, VəsailüĢ-Ģiə, c. X, səh. 460
Mən la yəhzurhül-fəqih, c. II, səh. 51
823
əl-Kafi,c. IV, səh. 146, hədis № 4
822
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disləri müĢkül sayması da diqqəti cəlb edir. O, yazırdı: “AĢura
orucu haqqındakı hədisin rəvayətində üç iĢkal vardır”.824
Ölkəmizdə AĢura günü hüzn və matəm günü kimi qeyd
edilir, insanlar kütləvi Ģəkildə Peyğəmbərin (s) ciyəparəsi olan
Ġmam Hüseynə (ə) matəm və əza saxlayırlar. Bu da xalqımızın
Peyğəmbərin (s) Əhli-beytinə (ə) verdiyi ən böyük dəyərlərdən
biridir.

824

Məhəmməd bin Əli əĢ-ġövkani, ĠrĢadül-fühul, nəĢr: ġaban Məhəmməd
Ġsmail, c. I, Beyrut, 1992, səh. 201-203; Ġbrahim Quliyev, HədisĢünaslığın
əsasları, Bakı, Elm nəĢriyyatı, səh. 605-607
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29.Qiblə əhlini təkfir etmək olarmı?
Təkfir sözü “kafir etmək, bir Ģəxsin kafir olduğuna hökm
vermək” deməkdir. “Mən müsəlmanam” deyən Ģəxsi, inanclarına, sözlərinə və əməllərinə diqqət yetirmədən kafir saymağa təkfir deyilir. Təkfir iki formada özünü göstərə bilər. Birincisi, əgər
bir Ģəxs “Allah yoxdur, Quran yalandır” və s. kimi sözlər iĢlədərsə, bu, Ģəxsin kafir olmasına hökm edilər. Ġkincisi isə, Quranı
ayaq altına ataraq tapdalamaq, qəsdən məscidləri dağıtmaq,
peyğəmbərləri öldürmək və s. kimi əməli məsələlərdir.
Təkfir bir Ģəxsin zahiri əməllərinə baxaraq onun haqqında
hökm verməkdir. Bu hökmün verilməsində Ġslam son dərəcə
həssaslıq göstərir. Çünki bizə görə kafir kimi görünən Ģəxs,
Allah yanında müsəlman ola bilər. Bir Ģəxs ömür boyu kafir olsa
belə, ömrünün son çağlarında müsəlman olub bu inancla ölərsə,
müsəlman sayılır.
Ġslam hüququnda təkfir mühüm nəticələr meydana gətirir:
-Təkfir edən Ģəxs qətl edilər;
-Təkfir ər-arvad arasındakı kəbini batil edər;
-Təkfir edənin qohumlarına varis olması ortadan qalxar;
-Cənazə namazı qılınmaz və müsəlman qəbristanlığında
basdırılmaz;
-Həmin Ģəxs əbədi Cəhənnəmdə qalar.
Yersiz və haqsız yerə təkfir çox təhlükəli və qəbahətli
nəticələr meydana gətirir. Təkfir kin və nifrət toxumlarının əkilməsinə səbəb olur. Bu növ təkfir fitnə-fəsad çıxmasına, Ġslam
cəmiyyəti üçün parçalanma və dağıdıcı hərəkətlərin meydana
gəlməsinə yol açır.
Təkfirin bir neçə səbəbləri ola bilər:
-TəəssübkeĢlik (radikalizm): Müəyyən bir Ģəkildə Ģərtləndirilən təəssübkeĢ Ģəxslər və cəmiyyətlər, Ġslam dinini onlar
kimi baĢa düĢməyən Ģəxsləri kafir sayırlar;
-Cahillik və təqlid: Ġslam dininin ülvi mahiyyətini bilməyən cahil Ģəxslər özlərinə öndər qəbul etdikləri Ģəxslərin yolunu
araĢdırmadan izləyərək, Ġslamı öz beyinlərində olan fikirlərdən
baĢqa cür anlayan Ģəxsləri kafir sayırlar. Bunu da qeyd edək ki,
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elm, təhqiqat və araĢdırmanın olduğu yerdə bu cür hadisələrə
demək olar ki, rast gəlinmir;
-Həsəd və mənfəətçilik: Siyasi və iqtisadi səbəblər, qabaqcıl alimlərin üstünlüyünü həzm edə bilməmək, onları qınamaq və öz mənfəətləri üçün onlara müxalif davranmaq təkfirin
əsas səbəblərindəndir.
Peyğəmbərin (s) dövründə təkfirdən əsər-əlamət yox idi.
Təkfir əsasən xaricilər (xəvaric) dövründə ortaya çıxmıĢ, onlar
öz məzhəblərindən olmayanları kafir saymıĢ və təkfir etmiĢlər.
Halbuki təkfir Ġslamın müqəddəs hökmlərinə ziddir.
Təkfirin irtidaddan yeganə fərqi budur ki, irtidad edən
“mən müsəlman idim, amma indi yəhudi, xristian... oldum” –
deyir. Təkfirdə isə Ġslamdan dönmək və ya bunu söyləmək müzakirə mövzusu deyil. Əksinə, “mən müsəlmanam” deyir. Ancaq söz və davranıĢları onun kafir olduğunu sübut edir.
Ġslama görə, əhli-qiblə heç vaxt təkfir edilməz. Hansı məzhəbdən və firqədən asılı olmayaraq bədəni və ruhu ilə qibləyə
yönələn – daimi olmasa belə – namaz qılan Ģəxs qiblə əhlidir.
Belələrinə kafir demək qətiyyən olmaz. Bunlar müsəlman qəbul
edilir. Bir hədisi-Ģərifdə Məhəmməd peyğəmbər (s): “Qibləmizə
yönələrək bizim kimi namaz qılan və kəsdiyimizi yeyən bir
Ģəxs, Allah və Rəsulunun təminatını qazanmıĢ sayılır. Elə isə
Allahın verdiyi əhdə və əmanətə zidd davranmayın!” - deyə buyurmuĢdur.
Ġslama görə hər Ģəxs müsəlman olaraq dünyaya gəlir. Ġnsanlar üçün əsl və əsas müsəlman olmalarıdır. Qəti bir sübutla
əksi isbat edilənə qədər, müsəlman olaraq tanınan və “mən müsəlmanam” deyən Ģəxslərin sözlərinin doğru qəbul edilməsi əsas
qaydadır.
Bir müsəlman digər bir müsəlman haqqında yaxĢı Ģeylər
zənn etməli və düĢünməlidir. Sui-zənn, yəni pis fikir qadağan
edilmiĢdir. Bir Ģəxsin kafir olduğu müvzusunda zərrə qədər
Ģübhə və tərəddüd olsa, o Ģəxs “mən müsəlmanam” desə, onu
doğru qəbul etmək lazımdır. Ġslam alimləri belə bir söz söyləmiĢlər: “Bir Ģəxsin söz, hal və hərəkətləri, onun 99% kafir
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olmasını, 1% müsəlman olmasını isbat edərsə, məsləhətdir ki,
onun 1%-i əsas götürülərək hökm verilsin”.
Bütün bu deyilənlərdən əlavə onu da qeyd etmək lazımdır
ki, Ģeytan hər zaman insanların, xüsusən də müsəlmanların
qəlbinə pis fikirlər və müxtəlif vəsvəsələr gətirə bilir. Ona görə
də hər bir müsəlman öncə öz xətalarını axtarmalıdır. BaĢqasının
xətalarını ortaya çıxarmaqdan daha xeyirlisi öz xətalarını tapmıb
düzəltməkdir.
Müsəlmanlarla yaxĢı yola getmək, müsəlmanlarla mülayim rəftar etmək, onların abır-həyasını, mal-mülkünü və canını
qorumaq üçün hədisi-Ģəriflərdə çoxsaylı tövsiyələr vardır. X
əsrin ən görkəmli hədis alimlərindən olan Məhəmməd bin Yaqub əl-Küleyni (öl. 941) bu mövzuda aĢağıdakı hədisləri nəql
etmiĢdir.
.ٔخٕ حَُكن٣هلَ حَلٝ ،ء هلل٢ٗ ٌَُ ٕ ا:َهخٍ حُزخه
Ġmam Baqir (ə) buyurub: “Hər bir Ģeyin qıfılı var. Ġmanın
da qıfılı mülayimlikdir”.825
. ّحُوَم ٗئٝ ،ٖٔ٣  حَُكن:)ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍ َّللاٍٞٓ ٍهخ
Peyğəmbər (s) buyurub: “Mülayimlik xoĢbəxtlik, kobudluq isə bədbəxtlikdir”.826
ء اَل٢ٗ ٠ِغ ػٟٞ٣ ُْ  إ حَُكن:)ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍ َّللاٍٞٓ ٍهخ
.ٚٗء حَل ٗخ٢ٗ ٖٓ َل ِٗعٝ ُٚٗح
Həmçinin, Peyğəmbər (s) digər bir hədisində buyurub:
“Mülayimlik nəyin üzərinə qoyularsa, onu bəzəyər, nəyin üzərindən götürülərsə, onu çirkinləĢdirər”.827
Bütün bu hədislər onu göstərir ki, özünü müsəlman bilən
hər bir kəs baĢqalarına qarĢı mülayim olmalı, öz rəftarı, davranıĢı və əxlaqı ilə Ġslamı dünyaya tanıtmalıdır.

825

Əbu Cəfər Məhəmməd bin Yaqub əl-Küleyni, Üsuli-kafi, c. IV, Bakı, tərc:
R. Hümbətov, 2014, səh. 184
826
Həmin mənbə, səh. 185
827
Həmin mənbə
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30.Qədr gecələrində Qurani-kərimi baĢa qoymaq olarmı?
Məlum məsələdir ki, Qurani-kərim oxunmaq, göstəriĢlərinə əməl edilmək üçündür. Bu mübarək kitab Peyğəmbərimizə
(s) ramazan ayının gecələrinin birində, daha doğrusu “qədr” gecəsində nazil olduğundan bu gecənin özünəməxsus əməlləri vardır. Ġstər ölkəmizdə, istərsə də digər müsəlman ölkələrində
yaĢayan müsəlmanlar bu gecələrdə Qurani-kərimi baĢlarının
üzərinə qoyur və xüsusi Ģəkildə dualar edirlər. Lakin təəssüflər
olsun ki, bu əməli bidət və xürafat adlandıranlar müsəlman
yoldaĢlarının belə etmələrinə radikalcasına yanaĢır, onların “əhli-bidət” və “cəhənnəmlik” olduqlarını düĢünürlər. Ancaq mənbələr obyektiv Ģəkildə araĢdırıldıqda, bu əməlin hədisi-Ģəriflərə
istinad edildiyinin Ģahidi oluruq. Həmin hədislərdən aĢağıdakıları qeyd etmək olar:
٢ٔٗخُٜ حُلٖٔ ٓلٔي رٖ أكٔي حٞ أر٢٘ كيػ:ٍ هخ،ّ ٓلٔي حُللخٞأر
ًٕد رٖ آلخم ٓئٞؼو٣ َٖ رٜٓ َُٟٔ حٞ كيػ٘خ أر:ٍ هخ،ٟ رَٔ ٖٓ ٍأ١ٍُٜٞ٘ٔح
 كيػ٘خ:ٍ هخ،ٖ٤ٓخثظٝ ٖ٤طٔؼٝ ٕ ٓ٘ش ػٔخٟق رَٔ ٖٓ ٍأ٤٘ٗ قٜحُٔٔـي حُٔؼِن ر
 ؿخء:ٍ هخٚ٤ ػٖ أر٢ِٔ٣ٔخٕ حُي٤ِٓ ٖ ػٖ ٓلٔي ر،َٜحُلٖٔ رٖ ػزي َّللا رٖ ٓط
٢٘٘خ ًٍز٣ي ى٤ُ اٌٞٗ أ١ي٤ٓ خ٣ :ُٚ ٍ كوخ،)ّ حُٔلٚ٤ِخىم (ػُٜيٗخ ح٤ٓ ٠ٍُؿَ ا
٢أًلٝ ٢٘٣خ ىٜ ر٢٠ٔش أه٤٘ ؿٚ ىػخء حؿظْ٘ ر٢ِ٘ٔي إٔ طؼ٣ٍأٝ ،٢ِ٘ٔ٘ٓطخٗخ ؿٝ
ٔخ حُلٔيٜ٘ٓ ٠ُٝ حْل٢ حهَأ ك،ٖ٤َ ًٍؼظٜ ك،َ٤ُِ اًح ؿ٘ي ح:ٍ كوخ.٢ٗخ ظِْ ِٓطخٜر
٠ٌِح حُوَإٓ ػٛ  أُِٗ٘خُٞ{ َ٘آهَ حُلٝ ش حُلٔي٤ٗ حًَُؼش حُؼخ٢كٝ ،٢ٌَُٓش ح٣آٝ
ٌٕح حُوَآٜ ر:َهٝ  ٍأٓي٠ِ ػٚلق كيػُٜٔ ػْ هٌ ح،ٍسُٞٔ هخطٔش ح٠ُؿزَ} ا
 كل أكي أػَف،ْٜ٤ِرلوي ػٝ ،ٚ٤ كٚرلن ًَ ٓئٖٓ ٓيكظٝ ،ٚ رٚرلن ٖٓ أٍِٓظٝ
َ٘ ػ٢ِخ ػ٣ ،خ ٓلٔي ػَ٘ َٓحص٣ :ٍٞ ػْ طو،خ َّللا ػَ٘ َٓحص٣ رلوي ٓ٘ي ري
٢ِخ ػ٣ ،ٖ ػَ٘ َٓحص٤ٔخ ك٣ ،خ كٖٔ ػَ٘ َٓحص٣ ،ٔش ػَ٘ َٓحص١خ كخ٣ ،َٓحص
َ٘خ ؿؼلَ رٖ ٓلٔي ػ٣ ، ػَ٘ َٓحص٢ِخ ٓلٔي رٖ ػ٣ ،ٖ ػَ٘ َٓحص٤ٔرٖ حُل
ٖخ ٓلٔي ر٣ ، ػَ٘ َٓحص٠ٓٞٓ ٖ ر٢ِخ ػ٣ ، رٖ ؿؼلَ ػَ٘ َٓحص٠ٓٞٓ خ٣ ،َٓحص
خ٣ ، ػَ٘ َٓحص٢ِٖ رٖ ػ٤ٔخ ك٣ ، رٖ ٓلٔي ػَ٘ َٓحص٢ِخ ػ٣ ، ػَ٘ َٓحص٢ِػ
. ػْ طٔؤٍ َّللا طؼخُىلخؿظي.كـش ػَ٘ َٓحص
،ٚٗ ِٓطخُٚ ِقٛٝ ٚ٘٣ ى٠٠ هي ه، رؼي ٓيسٚ٤ُػخى اٝ َ حَُؿ٠٠ٔ ك:ٍهخ
.ٍٙٔخ٣ ْػظٝ
Əbu Məhəmməd Fəhham dedi: Əbülhəsən Məhəmməd bin
Əhməd HaĢimi Mənsuri Samərra Ģəhərində mənə xəbər verdi ki,
Əbu Səriyyə Səhl bin Yəqub bin Ġshaq (Samərra Ģəhərinin “Səffi
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Ģənif” məscidinin azançısı) hicri 298-ci ildə Həsən bin Abdullah
bin Mütəhhərdən və o da Məhəmməd bin Süleyman Deyləmidən
və o da atasından belə rəvayət edib ki, günlərin birində bir kiĢi
Ġmam Sadiqin (ə) yanına gələrək dedi: “Ey mənim ağam, Sənə
ödəyə bilmədiyim borcdan və mənə zülm və zorakılıq edən
sultandan Ģikayətçiyəm. Ġstəyirəm mənə bir dua öyrədəsən ki,
onunla borcumu ödəmək üçün qazanc ələ gətirim və sultanın
zülmündən qurtarım”.
Ġmam Sadiq (ə) o kiĢiyə buyurdu: “Gecə düĢdüyündə iki
rükət namaz qıl. Birinci rükətdə “Fatihə surəsi” və “Ayətəlkürsi” oxu. Ġkinci rükətdə “Fatihə” surəsi və “HəĢr” surəsinin
21-ci ayəsindən «ٍَ َ َؿز٠َِ ٌَح ح ُْوُ َْإَٓ ػٛ  أَ َِْٗ ُْ٘خْٞ َُ» soununadək oxu!
Namazdan sonra Quranı baĢının üzərinə qoy və de: “(Ġlahi)
Səni and verirəm bu Qurana və bu Quranı göndərdiyin kəsin
haqqına, (bu kitabdakı ayələrin haqqına), Quranda təriflədiyin
bütün möminlərin haqqına, Sənin onların üzərində olan haqqına
ki, Sənin haqqını Səndən yaxĢı tanıyan yoxdur!
Ya Seyyidi! (Ey Mənim Ağam – 3 dəfə)! Ya Allah! (10
dəfə). Bikə Ya Allah! (Səni Özünə and verirəm ey Allah). – (10
dəfə). Ya Məhəmməd! (10 dəfə). Ya Əli! Ya Fatimə! Ya Həsən!
Ya Hüseyn! Ya Əli bin Hüseyn! Ya Məhəmməd bin Əli! Ya
Cəfər bin Məhəmməd! Ya Musa bin Cəfər! Ya Əli bin Musa!
Ya Məhəmməd bin Əli! Ya Əli bin Məhəmməd! Ya Həsən bin
Əli! Ya Hüccətu!” Sonra Allah taaladan hacətini istə”.
Həmin kiĢi neçə gündən sonra qayıtdı ki, borcunu ödəmiĢ,
sultanla arasında sülh yaranmıĢ və iĢlərində rifah hasil olmuĢdu”.828
828

ġeyx Əbu Cəfər Tusi, əl-Əmali, səh. 292, hədis: 14-567; Seyid Tavus,
Ġqbalul-əmal, c. I, səh. 187 (346); Seyid HaĢım Bəhrani, əl-Ġnsaf fin-nəssi əla
əimmətil-əthar, səh. 486; Əllamə Məclisi, Biharül-ənvar, c. 88, səh. 346, c.
89, səh. 112, c. 95, səh. 146; Hürr Amuli, VəsailüĢ-Ģiə, c. VIII, səh. 135.
(Qeyd: Ġmam Musa Kazimdən (ə) nəql edilən baĢqa rəvayətdə “Bikə Ya
Allah”dan sonra “ya Məhəmməd” deyil, “bi Məhəmmədin”, “bi Əliyyin”
rəvayət edilmiĢdir. Həmçinin, bu hədisdə deyilir ki, imamların adını hər kəs
öz zamanın Ġmamına qədər desin. Yəni Ġmam Rza (ə) zamanında bu duanı
oxuyanlar Ġmam Rzaya (ə) qədər and verirmiĢlər. Buna görə də ehtimal
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Həmçinin, görkəmli alim ġəmsəddin əz-Zəhəbi (12741348) belə nəql etmiĢdir:
خ٤ِيص ػٜٗ :ٍٞو٣ خُقٛ  ٓٔغ أرخ،٢ي َّللا حُؼول٤ أٗزؤٗخ ٓلٔي رٖ ػز:ٗؼزش
ْ ٓخٜ ٓؤُظ٢ْٗ اُِٜ ح:ٍٍم كوخُٞ ٓٔؼض طوؼوغ ح٠ كظ،ٚٓ ٍأ٠ِلق ػُٜٔغ حٟٝ
٠ِ ػ٢ِٗٞٔكٝ ،٢ٗٞ٠أرـٝ ْٜظ٠أرـٝ ،٢ِٗٞٓٝ ْٜ هي ِِٓظ٢ْٗ اُِٜ ح،٢ٗٞ كٔ٘ؼ،ٚ٤ك
ؼش حُِٔق٤ٓ ْٜرِٞٓغ هٝ ْٜ٘ٓ َح٤ْ هٜ ر٢ُ٘أريٝ ،٢٘ٓ  َٗح٢ْ رُٜ كؤري،٢َ أهله٤ؿ
. حُٔخء٢ك
ġöbə Məhəmməd bin Abdullah əs-Səqəfidən nəql edir ki,
o, Əbu Salehdən eĢitmiĢdi ki, deyirmiĢ: “Əli bin Əbu Talibin
Müshəfi götürüb baĢına qoyduğunu gördüm, hətta Müshəfin
vərəqlərinin hərəkət etdiyini görürdüm. Sonra Əli (ə) dedi: Ġlahi,
onlar bunun içindəkiləri ümmət arasında yerinə yetirməyimə
mane oldular, Sən onun içindəkilərin savabını mənə ver. Sonra
dedi: “Ġlahi, mən onlardan bezdim (usandım), onlar da məndən
bezdilər (usandılar). Mən onlara nifrət etdim, onlar da mənə
nifrət etdilər. Onlar məni öz təbiətimdən və əxlaqımdan baĢqa
bir Ģeyə; məndən görünməyən (baĢqa) bir əxlaqa (davranıĢlara)
vadər etdilər. Mənə onlardan daha xeyirli olanları ver. Onlara da
məndən daha pis olanını ver. Ġlahi, onların qəlblərini duz suda
(əriyib) öldüyü kimi öldür”.829
Bundan baĢqa Süfyan əl-Fəsəvi də həmin hədisi belə nəql
etmiĢdir:
 ػَْٖ َك َّيػََ٘خ َػ ْز ُي،ٓ ْؼ ٍي
َ ُْٖ ُْ ر٤ِٛ  ػ٘خ اِ ْر ََح،٢ُّ ٔ
ِ ٣ْ َٝ َُّللا ْحْل
ِ َّ  ِِ رُْٖ َػ ْز ِي٣ِِ َك َّيػََ٘خ َػ ْز ُي ح ُْ َؼ
َ
َ
َّ  ِِ رُْٖ َػ ْز ِي٣ِِ ح ُْ َؼ
 ٍٕ ُٓ َل َّٔ ِيَْٞ  ػ٢ِ ػَْٖ أر،ٗ ْؼزَش
ُ َْٖ ػ،ٓ ْؼ ٍي
َ ُٖ ُْ ْر٤ِٛ  ػ٘خ اِ ْر ََح،٢ُّ ٔ
ِ ٣ْ َٝ َُّللاِ ْحْل
َ ٢ِ رَْٖ أَر٢َّ ِِْضُ َػ٣َ ٍَأ:ٍَ  هَخ،٢ِّ ِق ح ُْ َلَ٘ل
َّ  ِي٤ْ َْر ِٖ ُػز
ٌَ ذ أَ َه
َ ٢ِ ػَْٖ أَر،٢ِّ َِّللاِ حُؼَّوَل
ٍ ُِخ١
ٍ ُِخٛ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َ
َ
٢ِٗٞ ْْ َٓ٘ ُؼُٜ ِٗ َّْ اُٜ ُِ ح:ٍَ  ػ َّْ هخ،َظَو ْؼو ُغ٣ ُٚ ٍَهَٝ ٍَٟ  َْل٠َّ َكظِٚ ٓ
ْ ُٔ ُْ ح
َ َٞ َ َلقَ كٜ
ِ  ٍَأ٠ُِ َػٚ َؼٟ
ُ
ْْ ُٜ ُ هَ ْي ََِٓ ِْظ٢ِِّٗ َّْ اُٜ َُِّ ح:ٍَ  ػُ َّْ هَخ،ِٚ ٤ِحد َٓخ ك
َ َٞ َ ػ٢ِ٘ كَؤ َ ْػ ِط،ِٚ ٤ِ ْحْل َّٓ ِش رِ َٔخ ك٢ِ َّ كُٞإَْٔ أَه
َ
َ
َ
ُ
َْْ ُ م
ْ
َ
ُ
َ
ْ أَ ْر َـَٝ ،٢َُِِّٗٞٓ َٝ
ُ أَ ْر َـَٝ ْْ ُٜ ُظ٠
ٍ أهلَٝ ،٢ِهِوَٝ ٢ِ َؼظ٤ِز١ َِ ٤ْ  ؿ٠ِ َػ٢َُِِٗٞٔ  َكَٝ ،٢ِٗٞ٠
َ
َ
َ
ْْ ُٜ َرُُِٞ َّْ أ ِٓضْ هُٜ َُِّ ح،٢ِِّ٘ٓ  ٗ ًََّح٢ِ ْْ رُٜ ُْ أ ْر ِيَٝ ،ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  ًَح٤ْ  ْْ َهِٜ ِ ر٢ُِْ٘  كَؤ ْر ِي،٢ُِ ْطَ ٌُْٖ طُ ْؼ ََف
.كَ ِشٌُٞ ُْ  ََ حْٛ َ أ:٢َِ٘ ْؼ٣ :ُْ ٤ِٛ  اِ ْر ََح:ٍَ  هَخ، ح ُْ َٔخ ِء٢ِق ك
ِ ِْ ِٔ ُْ ْضَ ح٤َٓ
Əbdüləziz bin Abdullah əl-Üveysi bizə rəvayət etdi,
Ġbrahim bin Səd bizə ġöbədən, o da Əbu Övn Məhəmməd bin
olunur ki, ġeyx Tusi sonrakı Ġmamları özü duaya əlavə etmiĢdir ki, duanı
oxumaq möminlər üçün rahat olsun).
829
ġəmsəddin əz-Zəhəbi, Siyəru alamin-nübəla, c. III, səh. 144
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Abdullahdan, o da Əbdürrəhman bin Qeysdən, o da Əbu Saleh
Hənəfidən nəql etmiĢdir ki, Əli bin Əbu Talibin Müshəfi
(Qurani-kərimi) götürüb baĢına qoyduğunu gördüm, hətta
müshəfin vərəqlərinin hərəkət etdiyini görürdüm. Sonra Əli
dedi: “Ġlahi, onlar bunun içindəkiləri ümmət arasında yerinə
yetirməyimə mane oldular, Sən onun içindəkilərin savabını mənə ver”. Sonra dedi: “Ġlahi, mən onlardan bezdim (usandım), onlar da məndən bezdilər (usandılar). Mən onlara nifrət etdim, onlar da mənə nifrət etdilər. Onlar məni öz təbiətimdən və əxlaqımdan baĢqa bir Ģeyə; məndən görünməyən (baĢqa) bir əxlaqa
(davranıĢlara) vadər etdilər. Mənə onlardan daha xeyirli olanları
ver. Onlara da məndən daha pis olanını ver. Ġlahi, onların
qəlblərini duz suda (əriyib) öldüyü kimi öldür”. Ġbrahim dedi:
“(Bunula) Kufə əhlini nəzərdə tuturdu”.830
Darimi də “Sünən” əsərində səhih bir sənədlə belə nəql
edib:
َٜ ؿ٢ أر٢ إٔ ػٌَٓش ر:ٌش٤ِٓ ٢ق ػٖ أر٤لٛ  ربٓ٘خىٚ٘٘ٓ ٢ ك٢ٍٓحُيح
.٢ ًظخد ٍر٢ ًظخد ٍر:ٍٞو٣ٝ ٜٚؿٝ ٠ِلق ػُٜٔغ ح٠٣ ًٕخ
əd-Darimi Əbu Məleykədən nəql edir ki, Ġkrimə bin Əbi
Cəhl Müshəfi üzünə qoyub deyirdi: “Rəbbimin kitabı,
Rəbbimin kitabı”.
Bütün bu rəvayətlər onu göstərir ki, Qurani-kərimi baĢın
və ya gözün üzərinə qoyaraq dua etmək bidət deyildir.

830

Bax: http://az.313news.net saytına (09.07.2015). Əbu Yusif Yaqub bin
Sufyan əl-Fəsəvi, əl-Marifə və ət-tarix, c.II, təhqiq: Əkrəm Diya əl-Uməri,
Mədinə, Məktəbə əd-Dar, 1410 h/q, səh.751; Ġbn Kəsir əd-DiməĢqi, əlBidayə vən-Nihayə, c.VIII, Beyrut, Məktəbə əl-Maarif, səh. 12 əsərlərinə
istinadən.
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31.Peyğəmbərlik nədir və peyğəmbərlər məsumdurlarmı?
“Peyğəmbər” sözü dilimizə fars dilindən keçmə bir sözdür. Bu sözün ərəb dilindəki qarĢılığı “nəbi”dir və “yüksək olmaq”, “ucalmaq” mənalarında iĢlənir. 831 Əllamə Məclisi nəbi
kəlməsinin mənası haqqında yazırdı:
“Nəbi nübuvvət kəlməsindən əmələ gəlib və yerdən
hündür olan Ģeylərə deyilir. Deməli, nübuvvət sözünün mənası
“ucalıq” deməkdir. Nəbinin də mənası “uca olan” deməkdir”.832
Deməli, “peyğəmbərlik Allah ilə ağıl sahibləri arasında onların
axirət və dünya həyatlarını müəyyən edən səbəblərin həlli
yolunu göstərmək üçün olan elçilikdir”.
Yuxarıda göstərilən təriflərdən belə məlum olur ki, peyğəmbər Allah tərəfindən bu vəzifəyə məsul edilmiĢ insanlardır.
Fikrimizcə nəbi kəlməsini “ucalıq”, həm də “xəbər vermə”
mənasında baĢa düĢmək lazımdır. Çünki Allah onlara bu böyük
və ağır vəzifəni verməklə onların dərəcəllərini qaldırmıĢ, onların nəfslərini təmizləyərək günahlardan uzaq etmiĢ və bununla
da onları Ģərəfləndirərək bəĢəriyyətin ən ali keyfiyyətli insanları
etmiĢdir. Həmçinin onlar kamil bir insan kimi ucaldıqdan sonra
onlara öz qeybinin bəzi sirlərini xəbər vermiĢ və onları insanlarla öz arasında xəbərçi edərək istədiyini bəĢəriyyətə çatdırmıĢdır. Nəbi olan Ģəxslər də Allah tərəfindən onların üzərinə
qoyulan bu ağır əmanətə lazımınca sahib çıxmıĢ, özlərinin
Rəbbindən aldıqları xəbər (vəhy) hesabına insanları doğru yola
yönəltmiĢlər.
Qurani-kərimə görə peyğəmbərsiz heç bir millət, heç bir
xalq olmamıĢdır. “Heç bir millət yoxdur ki, öz içində (onları
Allah əzabıyla) qorxudan biri (bir peyğəmbər) gəlib keçmiĢ
olmasın”,833 “Hər millətin bir peyğəmbəri vardır”.834
Həmçinin bu və ya digər ayələrdən baĢqa nübuvvəti təsdiq edən çoxlu sayda mütəvatir hədislər də vardır. Belə ki,
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Peyğəmbər (s) buyurub: “Allah taala yüz iyirmi dörd min peyğəmbər yaratmıĢdır və mən onların ən üstünüyəm..”.835
Peyğəmbərliyin hikmətini açıqlayan Ġmam Əli (ə) buyurmuĢdur: “Peyğəmbərlər insanların tövhid və Allahın sifətləri
haqqında bilmədiklərini öyrətmək və Allahın Allahlığına inkar
və inaddan əl çəkib iman gətirmək üçün göndərilmiĢlər”.
Peyğəmbərlərin sayı
Bildiyimiz kimi, dinin tarixinə aid bəzi məsələlər həm elm
aləminə, həm də insanlara bəzi səbəblər üzündən tam bəlli olmamıĢdır. Tarixin bu qaranlıq səhifələrindən biri də heç Ģübhəsiz ki, ilk insanın nə vaxt və nə zaman yaradılmasıdır. Buna
görə də bəzi hədis alimləri mütəĢabih hədislərin növlərindən
danıĢarkən buraya “zaman baxımından mütəĢabih” xəbərləri də
daxil etmiĢlər. Çünki həqiqətən də ilk insanın yaradılması ilə
bizi məlum olmayan zaman fasiləsi ayırmaqdadır. Belə olan
halda çox qədim zamanlarda, yazılı vəsaitin olmadığı bir vaxtlarda keçmiĢ hadisələrlə bağlı olayları, peyğəmbərləri və onların
həyat tərzlərini iĢıqlandırmaq çox çətin və problemli məsələlərdəndir. Buna görə də kainatın yaradılıĢı, keçmiĢ peyğəmbərlərin
əhvalatları, qədim zamanlarda yaĢamıĢ millətlərin ibrətli hekayələri ancaq vəhy yolu ilə bilinə bilər. Quranda Allah bu
mövzular haqqında müəyyən məlumatlar vermiĢ və bunun da
nəticəsində Məhəmməd peyğəmbər (s) və onun Əhli-beyti (ə)
deyilən mövzulara dair hədislər nəql etmiĢlər. Sözsüz ki, mövzumuza aid xəbərləri də yalnız Peyğəmbər (s) və ya onun Əhlibeytinin (ə) verdiyi məlumatlar əsasında iĢıqlandıracağıq.
Bizim əqidəmizə görə və əldə etdiyimiz səhih məlumatlara əsasən peyğəmbərlərin ümumi sayı yüz iyirmi dörd min
(124.000) nəfərdir. Əllamə Məclisi bu barədə Peyğəmbərdən (s)
belə nəql edir:
“Allah taala yüz iyirmi dörd min peyğəmbər yaratmıĢdır
ki, onların da Allah yanında ən üstünü mənəm və mən bununla
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fəxr etmirəm. Həmçinin Allah yüz iyirmi dörd min vəsi (peyğəmbər davamçısı) yaratmıĢdır ki, onların da ən üstünü və ən
fəzilətlisi Allahın yanında Əlidir (ə)”.836
Digər bir hədisində məĢhur səhabə Əbuzər əl-Qiffaridən
belə rəvayət edir: “Əbuzər deyir: Peyğəmbərə (s) dedim:
-Ey Allahın Rəsulu! Peyğəmbərlər nə qədərdir? Həzrət (s)
buyurdu:
-Yüz iyirmi dörd min nəfər.
-Onlardan neçə nəfər mürsəldir?
-Üç yüz on üç nəfər.
-Ġlk peyğəmbər kimdir?
-Adəm.
-O, mürsəl peyğəmbərlərdən idimi?
-Bəli, Allah onu öz qüdrət əli ilə yaratmıĢ və ona öz ruhundan üfürmüĢdür..”.837
Peyğəmbərliyin zəruruliyi
Ġslam dini cəmiyyətin mütərəqqi inkiĢafının tərəfdarıdır.
Bu inkiĢafın ən mühüm əlaməti kimi isə cəmiyyətin əxlaqi
keyfiyyətlərinin yaxĢılaĢmasında görür. Əxlaq isə sırf dini
təlimlərin tərkib hissəsi olduğuna görə, heç vaxt dinsiz təbliğ
edilə və ya inkiĢaf edilə bilməz. Dini təlimlər də sırf ilahi
xüsusiyyət daĢıdığına görə, mütləq Allah tərəfindən
göndərilməlidir. Allah tərəfindən göndərilən din isə hansısa bir
bəĢər övladına ünvanlanmalı və onun vasitəsi ilə bəĢəriyyətə
çatdırılmalıdır. Bunun üçün Allah yaratdığı insanlar içərisində
əxlaq və əqidə baxımından ən üstününü seçib ona öz dinini
göndərmiĢdir. Allahdan gələn vəhyi qəbul edib, onu insanlar
içərisində yayan Ģəxs isə peyğəmbər adlanır ki, bu vəzifəni
öhdəsinə alan Ģəxs digər insanlara nisbətən ən ali məqam sahibidir. Belə insanlar Allahdan gələn elmlə maariflənərək insan
kütlələrinin dini və əxlaqi Ģüuru olmayan hissələrinə göndərilmiĢlər. Peyğəmbərlik missiyasını həyata keçirən insanlar təkcə
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Allah tərəfindən maariflənməklə kifayətlənməyib, eyni zamanda möhkəm iradəyə, böyük cəsarətə və məğlubedilməz Ģücaətə
malik olmuĢlar. Çünki onların göndərildiyi cəmiyyətlərdə dini
təlimlər itib batmıĢ, əxlaqi tənəzzül isə sürətlə inkiĢaf etmiĢdir.
Belə olan halda peyğəmbərlik iĢini həyata keçirəcək Ģəxslərə
əlbəttə ki, böyük ehtiyac vardır. Onlar yaĢadıqları cəmiyyətlər
içərisində bütün əxlaqsızlığı ləğv etməli, onun yerinə isə
Allahın qanunlarına əsaslanan cəmiyyət yaratmalı idilər. Peyğəmbərlər təkcə insanların dünyəvi iĢlərini sahmana salmaqla
kifayətlənməyib eyni zamanda axirət iĢlərinə də məsuldurlar.
Onlar içərisində olduqları insan kütlələrinin qeyri-Ģəri iĢlərini
pisləyib, onları tənqid edir və Ģeytani iĢlərin ləyaqətsiz olduğunu insanlara inandırmağa çalıĢırdılar.
Əqidəmizə görə, peyğəmbərlik tarixi ilk insan, bəĢəriyyətin atası olan Adəmin (ə) yaranması ilə baĢlanır. Allah onu
yaratdıqdan sonra ona öz ruhundan üfürmüĢ, bütün varlıqların
adlarını ona öyrətmiĢ və onu o vaxta yaratmıĢ olduğu bütün
məxluqatdan üstün tutmuĢdur. Sözsüz ki, Adəmin (ə) digər
məxluqatdan üstün tutulmasının səbəblərindən biri də onun ilk
insan kimi ilk olaraq peyğəmbərlik vəzifəsinə yüksəlməsinə
görə olmuĢdur.
Peyğəmbərlərin tanınması
Peyğəmbərlərin tanınması üçün bir neçə amil lazımdır.
Əks halda onların peyğəmbərliyi insanlar tərəfindən qəbul edilməyəcəkdir. Peyğəmbərlərin öz peyğəmbərliyini sübut etmək
üçün aĢağıdakı Ģərtlərin olması labüddür.
a) Xarüquladə möcüzə göstərmək
Buna misal olaraq Musanın (ə) əsasının əjdahaya dönməsini göstərmək olar. Allah bu hadisəni Qurani-kərimdə belə
bəyan edir:
“(Firon bunu deyən kimi) Musa əsasını (yerə atdı) və o,
dərhal (hamının gözünə) aĢkar görünən bir əjdaha oldu.
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(Sonra) əlini (qoltuğunun altından və ya cibindən) çıxartdı və o, bir anda baxanlara nur kəsildi”.838
Həmçinin Ġsanın (ə) beĢikdə ikən danıĢması da mövzumuza ən güclü dəlildir. Ayə belə bəyan edir:
“..Sən beĢikdə olanda da, yetkin çağında da adamlarla
danıĢırdın. Sənə kitabı (yazıb-oxumağı), hikməti, Tövratı və
Ġncili öyrətmiĢdim...!”839
Peyğəmbərimizin (s) möcüzəsinə gəldikdə isə, Ģübhəsiz ki,
onun ən böyük möcüzəsi Qurani-kərimdir. Bu Allahın endirdiyi
kitab Qiyamətə qədər əbədi qalacaqdır. Onun bu möcüzəsi digər
peyğəmbərlərin (ə) möcüzələrindən tamamilə fərqlənməkdədir.
Bu da onun digər peyğəmbərlərdən (ə) daha üstün olduğuna bir
dəlildir.
Qurani-kərim fəsahəti ilə ad çıxarmıĢ ərəblər içində nazil
oldu və onların özlərini üz-üzə söhbətə dəvət etdi. Bu məsələni
ayə belə bəyan etməkdədir:
“(Ya Peyğəmbərim!) De: “Əgər insanlar və cinlər bir
yerə yığıĢıb bu Qurana bənzər bir Ģey gətirmək üçün bir-birinə kömək etsələr, yenə də ona bənzərini gətirə bilməzlər”.840
Nəhayət Quran insanları bircə ayə gətirməyə dəvət etmiĢ
və bununla da onların Öz kalamının qarĢısında aciz olduqlarını
sübut etmiĢdir.
b) Əvvəlki peyğəmbərin gələcək peyğəmbəri xəbər
verməsi
Necə ki, Yaqub (ə) gələcək peyğəmbər olacaq Yusifin (ə)
peyğəmbərliyini qabaqcadan xəbər vermiĢdir. Bu hadisəni Qurani-kərim belə bəyan edir:
“(Yuxuda gördüyü kimi) Rəbbin səni (baĢqalarından) seçib üstün tutacaq, sənə yuxu yozmağı öyrədəcək, bundan əvvəl babaların Ġbrahimə və Ġshaqa nemətini tamamlayıb
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(peyğəmbərlik) verdiyi kimi, sənə və Yəqub nəslinə də tamamlayıb verəcək. Həqiqətən, Rəbbin (hər Ģeyi) biləndir,
hikmət sahibidir!”841
Beləcə, etiqadımıza görə bütün peyğəmbərlərə inanmaq
dinin əsaslarından və Ġslamın təməl qanunlardandır. Bu baxımdan, hər müsəlman icmalı olaraq (qısaca) baĢda həzrət Məhəmməd (s) olmaq üzrə, daha əvvəl göndərilən bütün peyğəmbərlərə, təfsili olaraq da Qurani-kərimdə adları zikr edilən peyğəmbərlərin hər birinə ayrı-ayrı iman gətirmələri, ayrıca, Allah
tərəfindən əvvəlki millətlərə göndərilən və adları bildirilməyən
bütün peyğəmbərlərə toplu olaraq iman gətirmələri lazımdır.
Qurani-kərimdə bildirildiyinə görə, bütün insanlıq aləminə
və bütün millətlərə xitab etmək üzrə göndərilən peyğəmbər tək
həzrət Məhəmməddir (s). Həzrət Məhəmməd (s) ilk peyğəmbər
həzrət Adəmdən (ə) etibarən zaman-zaman müxtəlif millətlərə
göndərilən peyğəmbərlərin ən böyüyü və sonuncusudur. O,
peyğəmbərlər zəncirinin son qızıl həlqəsidir, Xatəmül-ənbiyadır.
Ondan sonra artıq peyğəmbər göndərilməyəcək. Bu Ġslamın və
ən son müqəddəs kitab olan Quranın bildirdiyi bir gerçəkdir.
“Biz səni ancaq bütün insanlara müjdəçi və (Allah
azabı ilə) qorxuducu olaraq göndərdik”.842
Beləliklə, etiqadımıza görə, bütün peyğəmbərlər Allah
taala tərəfindən seçilib ilahi elçilər olaraq insanlara göndərildiklərinə görə, hamısı bir-biriylə qardaĢ kimidirlər. Onlar bir
ailədəndir və bir camaatdır. Bütün peyğəmbərlər doğru sözlü,
sadiq, əmin, ağıllı, möhkəm xarakterli, oyaq qəlbli, yüksək
əxlaqlı, dünyada və axirətdə etibarlı və Allaha ən yaxın olan
sevimli bəndələr, ilahi elçilərdir. Bütün bunlardan əlavə etiqadımıza görə, bütün peyğəmbərlər günahsızdırlar. Onlar istər kiçik,
istərsə də böyük yaĢlarında, istər qəsdən, istərsə də səhvən heç
bir günah iĢləməmiĢlər. Çünki onların günahkar olmaları mümkün olsa, bu zaman onlar cəmiyyət tərəfindən yalançı adlandırılacaq və onların insanlar içində heç bir etibarları qalmayacaqdır.
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Peyğəmbərlərin məsumluğu
Peyğəmbərlərin məsum (günahsız) olması inkaredilməz
bir həqiqətdir.843 Bizim əqidəmizə görə, Allah tərəfindən göndərilən hər bir peyğəmbər mütləq mənada məsumdurlar və
kiminsə onların günahkar olmasına və ictimaiyyətdə xətakar
Ģəxs kimi yaĢamalarına aid dediyi sözlərin heç bir əsası yoxdur.
Buna görə də müsəlmanların peyğəmbərlərin günah etmələri
haqqında dediyi sözlərdən çəkinmələri vacib bir iĢdir. Bu əxlaqi
bir göstəriĢdir və fikrimizcə Ġslam əqidəsində olan hər bir fərd
üçün bu göstəriĢə əməl etməsi zəruridir.
Əllamə Məclisi peyğəmbərlərin və bu kimi müqəddəs
varlıqların günahkar olmamaları barədə yazırdı:
“Ənbiyalar, rəsullar, Ġmamlar və mələklər barədə
əqidəmiz budur ki, onlar böyük-kiçik hər bir pislikdən uzaq və
məsumdurlar. Onlar heç bir günah etməmiĢ, Allaha qarĢı üsyan
etməmiĢ və onlara əmr olunan hər bir Ģeyə əməl etmiĢlər.
Həmçinin etiqadımız budur ki, doğrudan da onlar kamil, tamam
və elm sifətləinə yiyələnmiĢ, iĢlərinin əvvəlindən tutmuĢ sonuna
qədər hər bir Ģey barədə məlumatlı olmuĢlar. Onların etdikləri
iĢlərdə nə naqislik, nə də nadanlıq vardır və onlar bu kimi
sifətlərlə tanına bilməzlər”.844
Həmçinin, o ġeyx Səduqun “Amali” əsərinə istinadən
belə nəql edir:
“Əbu Səlt əl-Hərəvi nəql etmiĢdir ki, xəlifə Məmun Ġmam
Rza (ə) ilə mübahisə etmək üçün müsəlman, yəhudi, xristian,
məcusi, sabii dinlərindən olan alimləri topladıqda onlardan heç
biri Ġmamla (ə) mübahisəyə giriĢmir, ona qarĢı heç bir dəlilsübut gətirmirdilər. O, bir qaya parçası kimi möhkəm dayanmıĢdı. Bu zaman Əli bin Məhəmməd bin Cəhm adlı birisi ayağa
qalxıb belə dedi: Ey Peyğəmbərin oğlu! Peyğəmbərlərin məsum
olduqlarını qəbul edirsənmi? Ġmam (ə) “bəli”, - deyə buyurdu.
Ġbn Cəhm dedi: “Elə isə “Adəm Rəbbinə asi oldu və yoldan
843

GeniĢ məlumat üçün bax: Əllamə Təbatəbai, əl-Mizan təfsiri, c. II, Bakı,
Qələm nəĢriyyatı, 2011, səh. 211-246
844
Biharül-ənvar, c. XI, səh. 549

344

çıxdı” 845 ayəsini necə baĢa düĢürsən?” Ġmam (ə) buyurdu:
“Ehtiyatlı ol, ey Əli! Allahdan qorx və Peyğəmbərə pis iĢləri aid
etmə. Allahın kitabını öz rəyinlə izah etmə. Allah buyurmuĢdur:
“Halbuki onların (ayələrin) yozumunu Allahdan və elmdə
qüvvətli olanlardan baĢqa kimsə bilməz”. 846 Allahın buyurduğu: “Adəm Rəbbinə asi oldu və yoldan çıxdı” – ifadəsinə
gəldikdə, Allah Adəmi (ə) Cənnət üçün deyil, yer üzündəki
hüccət və məmləkətlərdəki xəlifə olması üçün yaratmıĢdır.
Adəmin (ə) etdiyi günah da dünyada deyil, Cənnətdə baĢ
vermiĢdir. Bu isə Allahın əmri ilə olan təqdirin tamamlanması
üçün olmuĢdur. Adəm (ə) yer üzünə endirildikdən sonra Allah
onu öz hüccəti, xəlifəsi etdi və məsum qıldı.
Allah buyurur: “Allah Adəmi, Nuhu, Ġbrahim övladını
və Ġmran ailəsini aləmlər üzərində seçilmiĢ etdi”.847
“Üyuni-əxbarir-Rza (ə)” əsərində Əli bin Məhəmməd bin
Cəhmin bunları söylədiyi nəql edilir: “Məmunun məclisində
iĢtirak edirdim. Ġmam Rza (ə) da orada idi. Məmun ona dedi: Ey
Peyğəmbər övladı, sən peyğəmbərlərin məsum olduğunu
söyləmisənmi? Ġmam: Bəli, söyləyirəm. Məmun dedi: “Elə isə
“Adəm Rəbbinə asi oldu və yoldan çıxdı” ayəsinin mənası
nədir? Ġmam (ə) buyurdu: “Allah Adəmə (ə): “Ey Adəm, sən
zövcənlə Cənnətdə qal və hər ikiniz meyvələrdən istədiyiniz
kimi bol-bol yeyin, yalnız (buğdanı göstərərərk) bu ağaca
yaxın gəlməyin yoxsa zülm edənlərdən olarsınız”,848 - deyə
buyurmuĢdur. Allah onlara: “Bu ağacdan yeməyin” - deməmiĢdir. O ağacın növündən olan digər ağaclara aid də bir Ģey
buyurmamıĢdır. Onlar da həmin ağaca yaxınlaĢmır və meyvəsindən də yemirdilər. BaĢqa ağacların meyvəsindən yeyirdilər.
Sonra Ģeytan Adəmlə Həvvaya vəsvəsə edib dedi: “Rəbbiniz
sizə bu ağacı qadağan etməyib. O, sizə baĢqa ağacı qadağan
edib. Ondan da yeməyi yalnız mələk olmamağınız və ya əbədi
Cənnətdə qalmamağınız üçün qadağan etmiĢdir. Sonra da
845

Taha, 121
Ali–Ġmran, 7
847
Ali-Ġmran, 33
848
Bəqərə, 35
846
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ġeytan Adəmlə Həvvaya: “Mən sizin xeyirxah məsləhətçilərinizəm”, - deyə and içdi. O vaxta qədər Adəmlə Həvva Allaha
yalandan and içən birini görməmiĢdilər. Beləliklə, ġeytan onları
aldatı və onlar da Allaha and içdiyini doğru sayaraq həmin
ağacın meyvəsindən yedilər. Bu hadisə hələ Adəm peyğəmbər
olmamıĢdan əvvəl baĢ vermiĢdir və bu iĢ Cəhənnəm oduna
səbəb olacaq böyük bir günah da olmamıĢdır. Bu, vəhy nazil
olmadan öncə peyğəmbərlər üçün caiz olan bağıĢlanacaq xəta
idi. Allah onu seçib peyğəmbər qərar verdikdə isə o, artıq
məsum idi”.849
Bütün hədislər bir daha göstərir ki, peyğəmbərlərin heç
biri günah və ya xəta etməmiĢ və məsum kimsələrdir. Quranda
isə onlar haqqında iĢlədilən bəzi ifadələr zahiri məna ilə
yozulmaz. Onlar haqqında iĢlədilən ifadələrin bu kimi mənasını
dürüst baĢa düĢmək üçün isə mütləq mötəbər rəvayətlərə və ya
səhih hədislərə əsaslanmaq lazımdır. Əks təqdirdə insanın
xətaya və günaha düĢməsinə səbəb olar.
Peyğəmbərlərin sifətləri
Peyğəmbərlərin sifətləri onların məsum olmalarına Allah
tərəfindən göndərilmələrinə dəlil ola bilər. Məlum olduğu kimi,
peyğəmbərlərin bəzi sifətləri vardır ki, bunun vasitəsi ilə onlar
insanların ən üstün Ģəxsləridir. Allah onlara peyğəmbərlik,
tükənməz elm, bəzi qeybi xəbərlər vermiĢ və hamısını nəcib
nəsildən dünyaya gətirərək məxluqatın ən Ģərəfli varlıqlarına
çevirmiĢdir.
Məlumdur ki, bütün peyğəmbərlər adi insanlar kimi
doğular, böyüyər, yeyər, içər, evlənər və nəhayət dünyadan köçər. Bu onların adi bir bəĢər olduqlarına və insanlarla bu kimi
iĢlərdə ortaq olduqlarını göstərir. Həmçinin peyğəmbərlər malik
olduqları bəzi sifətlərə görə insanlarla həm müĢtərək, həm də
fərqli ola bilərlər. Onların daĢıdıqları sifətlər aĢağıdakılardır:

849

GeniĢ məlumat üçün bax: Əllamə Təbatəbai, əl-Mizan təfsiri, c. I, Bakı,
Qələm nəĢriyyatı, 2010, səh. 230-235
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1.KiĢilik, 2.Doğruluq, 3.ĠnanılmıĢ, 4.Allahdan aldıqları
xəbərləri insanlara təbliğ etməli, 5.Ağıllı və bacarıqlı, 6.Açıqlama, 7.Öyrətmə, 8.Təmizləmə, 9.Günahdan uzaq olma,
10.Güclülük, 11.Siyasətcil, 12.Tədbirli, 13.Səbirli.850
ġübhəsiz ki, peyğəmbərlərdə bu və ya digər sifətlər olmasaydı, onlar camaatı nə doğru yola yönəldə, nə də ki, onlara
rəhbərlik edə bilərdilər. Peyğəmbərlərin sifətləri haqqında böyük Ġslam alimləri müxtəlif fikirlər söyləmiĢ və onlarda aranan
sifətlərin kamil olduğunu demiĢlər. Belə ki, məĢhur Azərbaycan
alimi Nəsrəddin Tusi “Təcridül-etiqad” əsərində yazırdı: “Onlar
kamil ağıla, bacarığa, güclü rəyə, xətadan uzaq olmağa, həmçinin hər növ nifrət edilən Ģeylərdən uzaq olmağa və zinakar,
dinsiz analardan doğulmaqdan uzaqdırlar”.

850

Seyid Möhsün əl-Xərrazi, Bidayətu-maarifil-ilahiyyə fi Ģərhi əqaidilimamiyyə, c. I, Müəssisə təhqiqat, səh. 27
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32.Müctəhidə təqlid etmək vacibdirmi?
Müəyyən məsələlərə əsaslanaraq müctəhidin hökm çıxarması ictihad, baĢqalarının o hökmü izləmələri də təqlid adlanır.
Hədis mənbələrində Ģəri hökmü bilinməyən bir məsələ ortaya
çıxanda fəqihin Qurani-kərimin geniĢ çərçivəli, izaha əlveriĢli
ayələri üzərində düĢünərək məsələyə Ģəri baxımdan həll gətirilə
biləcəyi qeyd edilmiĢdir.
Təqlid sözü lüətdə “yamsılama” mənasını bildirir. Ġslam
hüquq (fiqh) elmindəki mənası isə dəlilini araĢdırmadan bir
müctəhidin ictihadına əsasən hərəkət etməkdir. Özü müctəhid
olmadığı, məsələnin hökmünü dəlil-sübutundan birbaĢa çıxara
bilmədiyi üçün biləndən öyrənən və buna əsasən icra edən Ģəxsə
müqəllid deyilir.
Təqlid yalnız fiqhi məsələlərdədir. Etiqad mövzularında
təqlid etmək düzgün deyildir. Mömin inandığı mövzunun
dəlilini də bilməli və imana bu dəlillərlə yəqin etməlidir. Dindən
olduğu dəqiq olaraq bilinən və dəlili dəqiq olan ibadət və əməl
mövzularında da təqlid caiz deyildir. Bunlardan baĢqa məsələlərdə ictihad edə bilməyənlərin müctəhiddən soruĢması və
onun verəcəyi fitvaya əsasən əməl etməsi caizdir və icazə zərurətdən meydana gəlir.
Müctəhidin daĢıması lazım olan Ģərtlər vardır ki, bunlardan onun həyatda olması, təqvalı, ən bilikli və s. qeyd etmək
olar. Müctəhid həyatda ikən onun ictihadını qəbul edən müqəllidlər o vəfat etdikdən sonra da bu ictihadları tətbiq etməyə
davam edə bilərlər. Ancaq yeni məsələlər ortaya çıxdıqda yaĢayan bir müctəhidə müraciət etməlidirlər. YaĢayan müctəhidlər
hər hansı bir mövzuda ixtilaf edib müxtəlif hökmlər çıxararlarsa,
müqəllid onların ən alim olanına təqlid etməli və onun ictihadı
ilə əməl etməlidir.851
Təqlidin çoxsaylı dəlilləri vardır ki, onlardan da aĢağıdakıları qeyd emək olar:

851

Karaman, ġiada ġeri Deliller, səh. 349-350
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ِْ حؿ: هخٍ ْلرخٕ رٖ طـِذّٚٗ حُٔلّ) أٚ٤ِ ؿؼلَ (ػ٢ش ُْلٓخّ أر٣حٍٝ ٢كل
. ٓؼِي٢ؼظ٤ٗ ٢ كَُٟ٣ ٕكذ أ
ّ ُ أ٢ّٗ كب،ّحكض حُ٘خٝ  حُٔٔـي٢ك
Ġmam Əbu Cəfər (ə) Əban bin Təğlibə dedi: “Məsciddə
otur və insanlar fitva ver. Mən tərəfdarlarımı sənin kimi görmək
arzusundayam”.852
:ْٖٔٗ رٖ ػزي حَُكٞ٣ ٖ حُٔلّ) ػٚ٤ِخ (ػَُٟحس حإلٓخّ حَُٝٔؤٍ أكي ح٣ٝ
.ْ ٗؼ:ٍ؟ كوخ٢٘٣ ٖٓ ٓؼخُْ ىٚ٤ُ ٓخ أكظخؽ اْٚ٘ٗ رٖ ػزي حَُكٖٔ ػوش آهٌ ػٞ٤أك
Bir ravi Ġmam Rzadan (ə) soruĢur: “Yunus bin Əbdürrəhman siqədir, ondan ehtiyac duyduqlarım dini məsələləri soruĢa
bilərəmmi?
Ġmam (ə) buyurdu: Bəli.853
On ikinci Ġmam (ə) qeybəti-suğrada olanda onun dörd
səfiri Ġmamın (ə) adından hökm veriblər.
،ٚٔخث٘خً ُ٘لٛ خءٜ (ٖٓ ًخٕ ٖٓ حُلو:)ّ حُٔلٚ٤ِخىم (ػُٜهخٍ حإلٓخّ ح
.)ٙٝوِّي٣ ٕحّ أٞ كِِؼ،َٙلٞٓ َٓؼخً ْل٤ ٓط،ٙحٞٛ ٠ِ ٓوخُلخ ً ػ،ٚ٘٣كخكظخ ً ُي
Ġmam Sadiq (ə): Fəqihlərdən kim öz nəfsini qoruyarsa, öz
həva-nəfsinə müxalif olarsa, Allahın əmrinə boyun əyərsə, gərək
camaat ona təqlid etsin.854
Bu və ya digər hədislər təqlidin vacibi əhəmiyyətindən
bəhs edir. Belə olduğu halda insan özü müctəhid olmalı, yaxud
da bir müctəhidə təqlid etməlidir.

852

NəcaĢi, Rical, X bab, səh. 10
Ġxtiyaru-mərifətir-rical, c. II, “Əshabür-Rza (ə)” bölümü, səh. 784 (935)
854
Təbərisi, əl-Ehticac, c. II, “Ġhticacu-Əbil-Həsən əl-Əskəri (ə)”, səh. 263;
Hürr Amili, VəsailüĢ-Ģiə, c. XXVII, səh. 131, hədis № 33401
853
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33.Salavat necə göndərilir və Əhli-beytin (ə) adından sonra
salavat göndərmək lazımdırmı?
Salavat göndərmək, yəni Peyğəmbərimizin (s) və ya onun
Əhli-beytindən (ə) birinin adı çəkilərkən (və ya yazılarkən) hər
bir müsəlmanın əsas vəzifələrindən biridir. Müsəlmanların salavat gətirmələri onların Peyğəmbərimizə (s) və onun Əhli-beytinə (ə) vəfa borcudur. Allah taala bu barədə belə bəyan etmiĢdir:
َّ َِّٕا
حُٞٔ ِِّٓ
َ َٝ ِٚ ٤ْ َِح َػُِّٞٛ
َ حَُٞ٘ٓ َٖ آ٣ٌِ َُّخ حَٜ ٣ُّ ََخ أ٣ ۚ ٢ِّ ِ حَُّ٘ز٠ََِٕ َػُِّٜٞ
َ ُ٣ َُٚ َٓ َلثِ ٌَظَٝ ََّللا
. ًٔخ٤ِِٔ
ْ َط
“Həqiqətən, Allah və Onun mələkləri Peyğəmbərə
salavat göndərirlər (xeyir-dua verirlər). Ey iman gətirənlər!
Siz də ona salavat göndərib (onun üçün salavat deyib)
layiqincə salamlayın!”855
Peyğəmbərə (s) salavat göndərməyin çoxlu savabları vardır. Onun özündən nəql olunmuĢ hədisi-Ģəriflərdə “Cəbrayıl
yanıma gələrək dedi: “Ey Məhəmməd! Allah taala sənə bir dəfə
salavat göndərən insan üçün on həsənə (yaxĢı əməl) yazar, onun
on pis iĢini isə əməl dəftərindən silər və məqamını on dəfə
artırar”, 856 “Allah və onun mələkləri mənə salavat göndərən
Ģəxsə salam göndərər” 857 salavatın əhəmiyyəti izah edilmiĢdir.
Bunu da qeyd edək ki, Peyğəmbərə (s) salavat göndərmək Allahın ona rəhmət etməsi mənasına gəlir. Mələklərin və bizlərin
salavat etməsi isə rəhmət duası mənasındadır. Bəs salavat necə
göndərilməlidir sualını aydınlaĢdırmaq üçün heç Ģübhəsiz ki,
hədisi-Ģəriflərə müraciət olunmalıdır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz
ayənin təfsiri ilə əlaqədar aĢağıdakıları qeyd etmək olar.
“Əhzab” surəsinin 56-cı ayəsi nazil olduqda, səhabələr
soruĢdular: “Ey Allahın Rəsulu, sənə necə salavat göndərək?”
Peyğəmbər (s) buyurdu:

855

Əhzab, 56
Səhihi-Müslüm, c. I, səh. 306
857
Üsuli-kafi, c. II, səh. 492
856
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ٍ ح٠ِ ػٝ ْ٤ٛ حرَح٠ِض ػ٤ِٛ  حٍ ٓلٔي ًٔخ٠ِ ػٝ  ٓلٔي٠َِ ػٛ ُِْٜح
٠ِ حٍ ٓلٔي ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ػٝ  ٓلٔي٠ِ رخٍى ػٝ ُِْٜي ح٤ي ٓـ٤ْٔ حٗي ك٤ٛحرَح
.ي٤ي ٓـ٤ْٔ حٗي ك٤ٛ حٍ حرَح٠ِ ػٝ ْ٤ٛحرَح
“Allahummə səlli əla Muhəmmədin və Ali-Muhəmmədin,
kəma səlleytə əla Ġbrahimə və Ali-Ġbrahim, innəkə Həmidun
Məcid. Və barik əla Muhəmmədin və əla Ali-Muhəmmədin,
kəma barəktə əla Ġbrahimə və əla Ali-Ġbrahim, innəkə Həmidun
Məcid”.858
Həmçinin, Peyğəmbərə (s) salavat göndərmək haqqında
ayə nazil olan zaman, müsəlmanlar salavatın necəliyini soruĢdular. Peyğəmbər (s) buyurdu: “Mənə yarımçıq salavat göndərməyin!” SoruĢdular: “Yarımçıq salavat nədir?” Peyğəmbər (s)
buyurdu: “Yarımçıq salavat budur ki, « ٓلٔي٠َِ ػٛ ُِْٜ »حAllahummə səlli əla Muhəmməd” deyib, mənim Əhli-beytimə
salavat və salam göndərməyəsiz. Ona görə də salavatı belə
deməlisiniz: «  حٍ ٓلٔيٝ  ٓلٔي٠َِ ػٛ ُِْٜ »حAllahummə səlli əla
Muhəmməd və Ali-Muhəmməd”.859
Ġmam Məhəmməd Baqir (ə) bu mövzuda Peyğəmbərin (s)
belə buyurduğunu nəql etmiĢdir:
ؿيٞخ ُظٜل٣ٍ ٕ حٝ ٚ٘ق حُـ٣ٍ ـي٣ ُْ ٢ِٛ ح٠َِ ػٜ٣ ُْ ٝ ٢ِ ػ٢ِٛ ٖٓ
.ّ ػخٙ هْٔ ٓؤَٙ٤ٔٓ ٖٓ
“Mənə
salavat
göndərib,
Əhli-beytimə
salavat
göndərməyən Ģəxs, Cənnətin ətrini belə duymaz. Həqiqətən
Cənnətin ətri beĢ yüz il fasilə ilə duyular”.860
Bütün bu deyilənlərin fonunda onu da bildirək ki, Əhlibeytin (ə), xüsusilə də Ġmam Əlinin (ə), həzrət Fatimənin (ə),
Ġmam Həsənin (ə) və Ġmam Hüseynin (ə) adından sonra “əleyhis-salam” sözündən istifadə etmək yuxarıda qeyd etdiyimiz ayə
və hədisi-Ģəriflərə dayanır və bunun da nəticəsidir ki,
Peyğəmbərin (s) səhabələri və onlardan sonra gələn alimlər
858

Səhihi-Buxari, c. II, səh. 159; Səhihi-Müslüm, c. I, səh. 305; Sünəni-Nisai,
c. III, səh. 47-48; əd-Dürrul-mənsur, c. V, səh. 217; Kənzul-ümmal, c. II, səh.
176
859
Cəlaləddin Süyuti, əd-Dürrul-mənsur, “Əhzab” 56-cı ayənin təfsiri; əlHeysəmi, Səvaiqül-mühriqə, səh. 146
860
Əllamə Məclisi, Biharül-ənvar, c. 94, səh. 56

351

Əhli-beytin (ə) adlarını çəkərkən (və ya yazarkən) onlara salavat
və salam göndərmiĢlər. Bunu aĢağıdakı hədislərdə görmək
mümkündür:
...ّ حُٔلٚ٤ِ ػ٢ِهخٍ ػ
Məhəmməd bin Ġsmayıl Buxari (810-870) belə nəql etmiĢdir: “Əli əleyhis-salam buyurmuĢdur..”.861
“ ّخ حُٔلٜ٤ِٔش ػ١ – رخد ٓ٘خهذ كخFatimə əleyha-salamın
fəzilətləri babı”862
Həmçinin, ummulmöminin AiĢənin həzrət Fatimənin (ə)
adından sonra “əleyha-salam” deməsi də “Səhihi-Buxari” əsərində öz əksini tapmıĢdır. Həmin hədisdə deyilir: “AiĢə dedi:
“Peyğəmbər (s) Fatimə əleyha-salama buyurdu: “xoĢ gördük
səni, ay qızım!”863
َٖ ػ٣َٖ رٖ ٓلٔي كيػ٘خ ؿ٤ٔ ك٢ْ٘ هخٍ كيػ٤ٖٛ رٖ ارَح٤ٔ ٓلٔي رٖ حُل٢٘كيػ
ٚ٤ِٖ ػ٤ٔخى رَأّ حُل٣ُ ٖي َّللا ر٤ ػز٢ أطٚ٘ َّللا ػ٢ٍٟ ٓلٔي ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي
ْٜٜجخ كوخٍ أْٗ ًخٕ أٗز٤ٗ ٚ٘ٔ ك٢هخٍ كٝ ٌ٘ض٣ َٔض كـؼ١ ٢حُٔلّ كـؼَ ك
 َّللا٠ِٛ ٍ َّللاَٞٓر. ِْٓٝ ٚ٤ِػ.ٓٔشُٞرخ رخٞ٠ًخٕ ٓوٝ
“Bizə Məhəmməd bin əl-Hüseyn bin Ġbrahim rəvayət etdi
və dedi, bizə Hüseyn bin Məhəmməd rəvayət etdi, bizə Cərir,
Məhəmməddən rəvayət etdi ki, Ənəs bin Malik dedi: “Hüseyn
əleyhissəlamın baĢı Ubeydullah bin Ziyada gətirildi. O, əlindəki
çubuqla (Hüseynin) burnuna, gözlərinə vurmağa baĢladı və
gözəlliyi barədə söz söylədi.” Ənəs: “O, Peyğəməbərə (s) ən çox
bənzəyən Ģəxs idi” - dedi. Bu zaman Hüseynin baĢı vəsmə
bitkisi ilə boyalı idi.”864
Bütün bu və ya digər məlumatlar Əhli-beytin (ə) adlarının
çəkilməsindən sonra onlara salavat və salam göndərməyin doğru
olduğunu bildirməsilə yanaĢı, həm də Peyğəmbərimizin (ə)
bizim üçün bir sünnə olduğunu bildirir.
861

Səhihi-Buxari, “Quranın təfsiri” fəsli, “Zariat” surəsinin təfsiri babı, səh.
1837
862
Həmin mənbə, c. II, Daru Ġbn Kəsir, “Səhabələrin fəzilətləri babı”, səh.
1374; ər-Riyadı, Beyt əl-Əfkar çapı, 1419/1998, səh. 717;
(http://hadis.313news.net saytına istinadən).
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Həmin mənbə
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Həmin mənbə, səh. 1370; (http://hadis.313news.net saytına istinadən).
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34.Əhli-beytin (ə) hədislərinin dəlil
sayılması səbəbləri nədir?
Əqidəmizə görə Əhli-beyt (ə) tam olaraq məsumdurlar.
Onlar heç bir irili-xırdalı günaha belə meyl etməmiĢlər. Bunu
həm Qurani-kərimdən, həm də Peyğəmbərimizin (s) hədisiĢəriflərindən də anlamaq mümkündür. Belə ki, Allah Quranikərimdə belə bəyan edir:
ْ َ ََ ًُ ْْ طِّٜ َُط٣َٝ ض
ّ ٰ  ُي٣َ۪ ُ٣ حَِّٗ َٔخ
. ًَح٤ٜ۪ ط
ِّ ُْ ٌُ ْ٘  َذ َػِٛ ٌْ ُ٤ُِ َُّللا
َ حَُ ْؿ
ِ ٤ْ َ ََ ح ُْزْٛ َْ ح
“... Siz ey (Peyğəmbərin) ev əhli! Allah sizdən çirkinliyi
(günahı) yox etmək və sizi tər-təmiz (pak) etmək istər!”865
Bu ayənin nazil olmasından sonra Peyğəmbər (s) ən
yaxınları olan Ġmam Əli (ə), Xanım Fatimə (ə), Ġmam Həsən (ə)
və Ġmam Hüseyni (ə) çağıraraq üzərilərinə bir örtük örtmüĢ, özü
də içərisinə girərək “Ey Rəbbim! Bunlar mənim Əhli-beytimdir.
Mənə vəd etdiyini onlar üçün də vəd et. Onları hər cür nöqsandan qoru və tər-təmiz et”, - deyə dua etmiĢdir. Bu haqda hədis
qaynaqlarında bir çox hədislər vardır. Onlardan aĢağıdakıları
qeyd etmək olar:
Abdullah bin Cəfər bin Əbu Talib belə nəql edir: “Peyğəmbər (s) ilahi rəhmət mələyinin nazil olduğunu gördükdə buyurdu: “Yanıma çağırın! Yanıma çağırın!” Səfiyyə dedi: “Ya
Rəsulullah, kimi çağıraq?!” Peyğəmbər (s) buyurdu: “Əhli-beytimi - Əlini, Fatiməni, Həsəni və Hüseyni”. 866 Bu rəvayət
Ümmi-Sələməyə aiddir.867
Zeyd bin Ərqəmdən nəql edildiyinə görə, Peyğəmbər (s)
Qədir-Xum deyilən yerdə ayağa qalxdı və buyurdu: “Sizin
aranızda iki qiymətli əmanət qoyub gedirəm”. Peyğəmbər (s)
sonra “Diqqət edin insanlar! Mən də bir bəĢərəm, Rəbbimin
Elçisinin (Əzrailin) gəlməsi və mənim də onun dəvətini qəbul
etməyim yaxınlaĢdı. Mən sizin aranızda iki qiymətli əmanət
865

“əl-Əhzab”, 33.
Hakim NiĢapuri, əl-Müstədrək, c. III, səh. 147
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Təfsiri-Süyuti, c. III, səh. 198-199; Sünəni-Tirmizi, c. XIII, səh. 248;
Müsnədi-Əhməd, c. VI, səh. 306; Üsdul-qabə, c. IV, səh. 29, c. II, səh. 297;
Ġbn Həcər, Təhzibüt-təhzib, c. II, səh. 297; Sünəni-Beyhəqi, c. II, səh. 150
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qoyub gedirəm. Onlardan biri Allahın Kitabıdır. Onda mütləq
nur və hidayət vardır. Siz Allahın Kitabına möhkəm sarılın.
Digəri isə Əhli-beytimdir. Onlara sarıldığınız zamanadək əsla
yolunuzu azmazsınız”, - deyə buyurdu və üç dəfə “Əhli-beytim
haqqında sizə Allahı xatırladıram”, - deyə təkrar etdi.868
Peyğəmbər Əhli-beytini (ə) Nuhun (ə) gəmisinə bənzədərək onların haqqında buyurmuĢdur:
خٜٖ٘ٓ طوِّق ػٝ ٠خ ٗـٜف ٖٓ ًٍزٞٗ ٘ش٤ٌْ ٓؼَ ٓل٤ ك٢ظ٤َ رٛأَل حّٕ ٓؼَ أ
.ؿَم
“Agah olun! Əhli-beytim sizin aranızda Nuhun gəmisi kimidir. Ona minən nicat tapar, ondan uzaqlaĢan isə qərq olar”.869
خٜ٘ ٖٓ طوِّق ػٝ ٠خ ٗـٜف ٖٓ ًٍزٞٗ ٘ش٤ٌْ ًٔؼَ ٓل٤ ك٢ظ٤َ رٛحّٗٔخ ٓؼَ أ
.ُٚ َ ؿلَِٚ ٖٓ ىه٤ آَحث٢٘ ر٢ٌْ ٓؼَ رخد كطش ك٤ ك٢ظ٤َ رٛ حّٗٔخ ٓؼَ أٝ ، ؿَم
“Əhli-beytim sizin aranızda Nuhun gəmisi kimidir. Ona
minən nicat tapar, ondan uzaqlaĢan isə qərq olar. Əhli-beytim
sizin aranızda Ġsrail övladının Hittə qapısı kimidir. Hər kəs
oradan daxil olsa, bağıĢlanar”.870
، ٖٓ حَلهظلف٢ أٓخٕ َلُ ّٓظ٢ظ٤َ رٛأٝ  ٖٓ حُـَمٍَٝ حْلّٛ أٓخٕ ْلٞحُ٘ـ
.ْ٤ِح كِد حرٍٝخٜح كِٞش ٖٓ حُؼَد حهظِل٤خ هزٜكبًح هخُلظ
“Ulduzlar Yer əhlini batmaqdan qoruduqları kimi, Əhlibeytim də ümmətimi ixtilafa düĢməkdən qoruyar. Ərəb qəbilələrindən hansı biri onlarla ixtilafa düĢsə, ġeytanın dəstəsindən
olar”.871
Uca Rəbbimiz digər bir ayəsində belə bəyan etmiĢdir:
ِٕ حْلَ ْٓ َِ ِٓ٘ ٌُ ْْ كَب٢ُُِٝأَٝ ٍَ ٞٓ
ُ ََّ ُ ْح حٞ ُؼ٤١ِ َأَٝ َّللا
َ َّ  ْحٞ ُؼ٤١ِ َ ْح أَُٞ٘ٓ َٖ آ٣ٌِ َُّخ حَٜ ُّ٣ََخ أ٣
َ
ْ
َّ
ُ
َه َِ ًُِي٥ح
ُ ََّ ُحَٝ َّللا
ِ ِّ ْٞ َ٤ُحَٝ خَّلل
ِ َِٕ رِٞ٘ٓ ْ ٍِ إِ ًُ٘ظُ ْْ طُئٞٓ
ِ َّ ٠َُُِ اُّٙٝ ٍء كَ َُى٢َ
ْ ٗ ٢ِطََ٘خ َُ ْػظُ ْْ ك
.ًل٣ِٝ ُْٖٔ طَؤ
َ أَ ْكَٝ ٌَ ٤ْ َه
“Ey iman gətirənlər! Allaha, Peyğəmbərə və özünüzdən olan ixtiyar (əmr) sahiblərinə itaət edin! Əgər bir iĢ
barəsində mübahisə etsəniz, Allaha və Qiyamət gününə

868

Səhihi-Müslüm, Fəzailüs-səhabə, 44
Hakim NiĢapuri, Müstədrək ələs-səhiheyn, c. III, səh. 151
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Cəfər Sübhani, əl-Əqaidül-Ġslamiyyə, “səfinə hədisi”, səh. 56
871
Ġbn Həcər əl-Heysəmi, əs-Səvaiqül-mühriqə, XI fəsil, səh. 91, 142
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inanırsınızsa, onu Allaha və Peyğəmbərə həvalə edin! Bu daha xeyirli və nəticə etibarilə daha yaxĢıdır”.872
Bu ayədə Allah insanları Özünə, Peyğəmbərə (s) və
Ġmamlara (ə) itaət etməyə dəvət edir. Belə olan halda Ġmamlar
(ə) məsum olmasalar, onlara itaət etmək necə mümkün ola
bilər?!
Bu ayə və hədisləri belə xülasə etmək olar ki, Quranikərim və Əhli-beyt (ə) bir-birindən ayrılmaz olan bir varlıqdır.
Çünki Peyğəmbər (s) əshabına ikisini birdən vəsiyyət etmiĢdir.
Quran Allah kəlamıdır, xətadan uzaqdır, yəni məsumdur. Elə isə
onun ayrılmaz bir parçası olan Əhli-beyt (ə) də məsumdur.
Beləcə, onlarla bağlı icma meydana çıxmıĢdır. Bunlardan hər
ikisinə birdən tabe olmaq lazımdır. Yalnız birinə tabe olmaq
doğru deyildir. Çünki Peyğəmbər (s) yalnız birinə deyil, ikisinə
birdən tabe olmağı əmr etmiĢdir.
Bütün bu deyilənlərin fonunda bildirmək istəyirəm ki,
hidayətdən ayrılmamağımız üçün Quran və Əhli-beytə (ə) möhkəmcə sarılmağımız lazımdır. Bu mütəvatir hədisi-Ģərifə və Əhli-beyt (ə) məsumiyyətinə istinadən onların söz, əməl, davranıĢ
və təqrirləri (yanlarında edilən bir Ģey və ya deyilən bir sözə
müdaxilə etməyərək onu yeri gəldikdə təsdiqləmələri) biz müsəlmanlar üçün sənəd və höccətdir. Buna görə də Quran və sünnədən sonra bir baĢqa fiqh qaynağımız Peyğəmbərin (s) pak
Əhli-beytindən olan Ġmamların (ə) söz, hərəkət və təqrirləridir.
Eyni Ģəkildə, Əhli-beyt Ġmamlarının (ə) “söylədikləri hər
Ģeyin ataları vasitəsiylə babaları Peyğəmbərdən (s) onlara çatmıĢ
olduğu” hədisinə görə, onların rəvayəti əslində Peyğəmbərin (s)
rəvayətidir. GüvənilmiĢ və etibarlı birinin Peyğəmbərdən (s)
rəvayət etdiyi hədis və rəvayətin bütün Ġslam alimləri tərəfindən
səhih və mötəbər qəbul edildiyi də hər kəs tərəfindən yaxĢı
bilinməkdədir.
Ġmam Məhəmməd Baqir (ə) Cabirə belə buyurmuĢdur: “Ey
Cabir! Əgər biz öz həva və həvəsimizə görə (arzu və ehtiraslarımızla, kefimiz istədiyi Ģəkildə) hədis uydurub sizə rəvayət
872
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etməyə cəhd etsək, həlak olacağmızdan qorxarıq. Bizim sizə rəvayət
etdiyimiz bütün hədislər Ģəxsən Peyğəmbərdan (s) bizə çatıb, eynilə
qiymətli bir xəzinə kimi sizlər üçün saxladığımız Ģeylərdir”.
Ġmam Cəfər Sadiqdən (ə) çatan baĢqa bir hədisdə belə nəql
edilmiĢdir:
“Biri Ġmamdan (ə) bir sual soruĢdu, Ġmam (ə) da cavablandırdı. Amma həmin Ģəxs Ġmamın (ə) fikrini dəyiĢdirmək üçün
mübahisəyə və bəzi səbəblər qarĢıya qoymağa baĢladı. Ġmam
(ə): “Bu sözləri bir kənara burax”, - deyə buyurdu. “Sənə hansı
mövzuda bir cavab verdimsə, bil ki, o Ģəxsən Peyğəmbərin (s)
özündən çatmıĢdır”.
Deməli, belə olduğu təqdirdə Peyğəmbərin (s) əmr etdiyi
kimi, Əhli-beytin (ə) hədislərinə əməl etmək fərzdir. Çünki hər
Ģeydən öncə mötəbər kitabların bir çoxunda olan və mütəvatir
dərəcəsinə yetiĢən, bizim də burada “Səhihi-Tirmizi”dən nəql
edəcəyimiz məĢhur “Səqəleyn” hədisində Peyğəmbər (s) belə
buyurmaqdadır: “Ey insanlar! Aranızda iki bahalı əmanət
qoyub gedirəm, bu ikisinə sarılırsanız əsla yoldan sapmazsınız:
Allahın Kitabı və mənim soyum olan Əhli-beytim!”873
Müxtəlif mətnlərlə nəql olunmuĢ “Səqəleyn” hədisini sadəcə Əhli-beyti (ə) sevmək və onlara ehtiram etmək kimi təfsir
etmək dolğun məna verməz. Əsas məna budur ki, bu hədislərə
əsasən, Əhli-beytin (ə) əmrlərinə itaət etmək və onların yolunu
getmək vacibdir.
Yenə də, bu hədislərə əsasən, Əhli-beytin (ə) Qurani-kərimlə birlikdə zikr edilməsi Qurana ehtiram göstərib öpərək onu
yuxarı baĢa qoymaq deyil, daim ona müraciət etmək və bu Kitabda qeyd olunan əmrlərə tabe olmaqdır. Beləliklə, qeyd olunan
hədislərdə Qurandan məqsəd ona itaət etməkdirsə, Əhli-beytdən
(ə) məqsəd də bu məsumlara (ə) itaət etməkdir.874
Burada diqqət yetirəcəyimiz lazım olan baĢqa bir əhəmiyyətli nöqtə də bizim “Kafi”, “Təhzib”, “Ġstibsar”, “Mən la
873

Ġbn Hibban əl-Farsi, Səhihi-Ġbn Hibban, c. V, II nəĢri, 1414/1993, səh. 662
GeniĢ məlumat üçün bax: Hacı Fuad Nurullah, Ġmam Əli (ə): insanlıq
məktəbinin ustadı, Bakı, Nurlar, 2015
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yahzuruhül-fəqih”, “əl-Vafi”, “Biharül-ənvar”, “VəsailüĢ-Ģiə” və s.
kimi əhəmiyyətli və mötəbər hədis kitablarımızın olmasıdır. Amma
bu kitabların bizim tərəfimizdən mötəbər olmasını demək, onlarda
yazılan bütün rəvayətlərin mütləq səhih və doğru olduğunu qəbul
etdiyimiz mənasına da gəlmir. Bu rəvayət və hədis kitablarının
yanında onları rəvayət edən ravilərin bütün sənədlərdəki əhvalı,
tərcümeyi-halı və vəziyyətinin təfərrüatıyla qeydli olduğu rical
kitablarımız da vardır. Buna görə də yalnız bütün sənədlərdəki ravi
və Ģəxslərin əmin, etibarlı və güvənilən (siqə) olduğu rəvayət və
hədislər bizim nəzərimizdə səhih və doğru qəbul edilməkdədir.
Yəni bu mötəbər və tanınmıĢ kitablarda olub haqqında danıĢılan
ölçü və meyara uyğun gəlməyən hədis və rəvayətlər alimlərimiz
tərəfindən səhih və etibarlı sayılmır.
Qaldı ki, sənəd baxımından doğru olduğu halda, ta ilk baĢdan
bu yana bütün alimlərimizin etibar etmədiyi rəvayətlər də vardır.
Çünki sənədləri doğru olsa belə, baĢqa bucaqlardan bunları iĢkallı
görmüĢlər. Biz bu cür rəvayətləri etibarsız saymaqdayıq.
Yuxarıdakı nöqtə bizim əhəmiyyətli kitablarımızdakı hədis və rəvayətlərin sənədinə baxmadan və lazımlı araĢdırmalar
aparmadan tam bu rəvayətlərdən bəzisinə istinadla inanc və
əqidələrimiz haqqında fikir bildirənlərin necə yanıla biləcəklərini açıq-aĢkar gəstərməyə kifayətdir.
BaĢqa bir deyiĢlə, bəzi tanınmıĢ “Sihah” kitabları vardır
ki, müəllifləri bu kitablarda yazılı hər Ģeyin qətiliklə “səhih”
olduğunu söyləmiĢ və digərləri də bunu olduğu kimi təsdiqləmiĢlər. Ancaq bizim mötəbər kitablarımız belə deyil, bu kitabların müəllifləri hər nə qədər tanınmıĢ alimlərimizdən ibarətdirsə
də, kitablarındakı rəvayətlərin istisnasız hamısının doğru olduğunu iddia edən olmayıb. Bu kitablardakı hədis və rəvayətlərin
sənədlərinin səhih olub olmadığı ancaq rical elminin araĢdırdığı
rical kitablarına müraciətlə aydın ola biləcək xüsusiyyətdədir.875
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Hədisin əhəmiyyəti, tarixi inkiĢaf mərhələləri, növləri və s. üçün bax:
Ġbrahim Quliyev “HədisĢünaslığın əsasları” (Bakı, Elm nəĢriyyatı, 2013)
kitabına.
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35.Abdullah bin Səba kimdir?
Abdullah bin Səba Ġslam tarixinin yəhudi mənĢəli ən
saxtakar ravilərindəndir. Hətta bəzi mötəbər qaynaqlar belə bir
Ģəxsin həyatda olmasını Ģübhə altına almıĢlar. Görünür ki, belə
bir Ģəxsin uydurulması və ya belə bir Ģəxsin uydurmaları vaxtilə
kiminsə siyası iĢlərinə yaradığından ondan bəhs etmiĢlər. ĠĢ o
yerə çatmıĢdır ki, bəzi qərəzkar tarixçilər bir az da irəli gedərək
Abdullah bin Səbanın müsəlmanlar içində yeni bir məzhəb
yaratdığı fərziyyəsini irəli sürmüĢlər. Bu qrupdan olan tarixçilərə görə, guya Ġmam Əlinin (ə) Pеyğəmbərin (s) vəsisi və
caniĢini olması əqidəsini ilk ortaya atan və təbliğ еdən Abdullah
bin Səba olmuĢdur. Bu fərziyyə bir qrup tarixçilərin, o cümlədən
Ġbn Əsirin (1160-1233), Ġbn Kəsirin (1301-1373), Ġbn Xəldunun
(1332-1406) və digərlərinin əsərlərində özünü göstərməkdədir.
Qeyd etməliyik ki, bu fərziyyə zəif və əsassızdır. Abdullah
bin Səbanın müsəlmanlar arasında təfriqə və ixtilaf yaratmaq
üçün hər hansı bir məzhəbin bünövrəsini qoyması və həmin
məzhəbin öz əqidələrində onun fikir və ètiqadına tabe olmaları
iddiasının ağ yalan və iftira olması gün kimi aydındır. Digər
tərəfdən əgər bir məzhəbin banisi həqiqətən də Abdullah bin
Səbadırsa, gərək bu Ģəxs yaratdığı məzhəb tərəfindən bir əqidə
rəhbəri, möhtərəm bir Ģəxs kimi qəbul olunsun. Sözsüz ki, hər
hansı bir məzhəbin banisi, o məzhəb tərəfdarları tərəfindən həmiĢə tərif və sitayiĢ olunmalıdır. Lakin, Ġslam tarixinin mənbələrinə baxsaq, bu Ģəxsi tərif və sitayiĢ edən bir cümləyə də rast
gəlmərik. Əksinə, Abdullah bin Səba və onun əqidəsi bütün
müsəlman kitablarında tənqid olunmuĢ, hətta o, ifratçı Ģəxsə
lənət yağdırılmıĢdır.
Mötəbər kitablarda nəql olunmuĢ hədislərdə Abdullah bin
Səbanın kafir və məlun bir Ģəxs olduğu göstərilir. Əllamə
Məclisinin (1628-1700) “Biharül-ənvar” kitabında, həmçinin,
onlarla digər kitablarda səhih sənədlərlə göstərilir ki: “Ġmam Əli
(ə) Abdullah bin Səbanı üç gün həbsdə saxladıqdan sonra, o Ģəxs
tövbə etmədiyi üçün onu odda yandırdı”. Bəzi mənbələrdə onun
Ġmam Əli (ə) tərəfindən Mədinə kənarına sürgün edilməsi də
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qeyd edilir. 876 Həmin kitablarda Ġmam Cəfər Sadiqin (ə)
Abdullah bin Səba barəsində buyurduğu aĢağıdakı hədis təkrartəkrar yazılmıĢdır:
“Allah Abdullah bin Səbaya lənət etsin, o kiĢi Ġmam Əlinin (ə) Allah olduğunu iddia etdi. Allaha and olsun ki, Ġmam Əli
(ə) Allahın itaətkar bəndəsi idi. Vay olsun bizim haqqımızda
yalan söyləyənlərə...!”
ġeyx Səduq (915-991) “Əqaidi-Səduq” kitabında Ġmam
Cəfər Sadiqin (ə) səhabəsi Ġbn Əyundan belə nəql edir:
“Bir gün Ġmam Sadiqin (ə) hüzuruna gedib soruĢdum:
-Abdullah bin Səbanın nəslindən bir Ģəxs deyir ki, Allah
taala Məhəmməd (s) və Əlini (ə) yaradıb bütün iĢləri onlara
tapĢırdı. Onlar yaradar, ruzi verər, öldürər və dirildərlər. Sizin
bu barədə fikriniz necədir?” Ġmam Sadiq (ə) buyurdu:
-Yalan deyir o Allahın düĢməni”.
Belə bir Ģəxsin tarixdə mövcud olması və bir məzhəbin
bünövrəsini qoyması ilə iĢimiz yoxdur. Lakin o kafir və iftiraçı
Ģəxsin bəyan etdiyi heç bir əqidə Ġmamiyyə məzhəbinə aid
deyildir.
Bütün bu deyilənlərdən əlavə, mühüm bir məqam bundan
ibarətdir ki, Abdullah bin Səba rəvayətini Əbu Cəfər Təbəri
(838-923) Səriy bin Ġsmayıl adlı birindən nəql etmiĢdir. Halbuki
Səriy hicri 183-cü (miladi 785) ildə vəfat etmiĢdir. Təbəri isə
hicri 224-cü (miladi 838) ildə doğulub. Necə olur ki, Təbəri
Səriyinin ölümündən 53 il sonra doğulduğu və onu görmədiyi
halda ondan vasitəsiz rəvayət edir. Hədis elminin prinsiplərinə
görə, belə rəvayətlər zəifdir və ona etibar etmək olmaz. Zəhəbi
(1274-1348) kimi böyük rical aliminin “Mizanül-etidal” adlı
əsərində Səriyini yalançı bilməsi də onun rəvayətinin uydurma
olduğundan xəbər verir.
Abdullah bin Səba haqqında son olaraq bu nəticəyə gəlirik
ki, birincisi, Abdullah bin Səba həm bütün məzhəb alimləri
876

Məhəmməd Sadiq Ali Bəhrülülum, FirəqüĢ-Ģiə, Nəcəfül-Heydəriyyə
mətbəəsi, 1355 h/q, səh. 22-23; Abdullah əl-Maməqani, Tənqihül-məqal fi
əhvalir-rical, c. II, Nəcəf, 1349 h/q, daĢbasması, səh. 183-184

359

tərəfindən rədd еdilmiĢ və lənətlənmiĢ bir Ģəxsdir. Bеlə olduğu
təqdirdə onun sözünə əsaslanmaq olarmı? Ġkincisi, Abdullah bin
Səba haqqında qədim tarix kitablarından yalnız Təbərinin
tarixində məlumat vardır. Onun haqqında nə Bəlazuri (öl. 892),
nə də Ġbn Səd (784-845) hеç bir məlumat vеrməmiĢlər. Bеlə
olan halda yalnız Təbərinin məlumatına güvənmək olarmı?
Üçüncüsü, Abdullah bin Səbanın harada doğulması və haraya
mənsub olması haqqında dəqiq məlumat yoxdur və olan
məlumatlar tam ziddiyyətlidir. Bеlə olduğu halda əsil-nəsəbi və
məkanı bilinməyən bir Ģəxsin həyatda mövcud olmasına inanmaq olarmı? Dördüncüsü, əgər fərz еtsək ki, bеlə bir Ģəxs Ġslam
rеgionlarını gəzib xürafi əqidə yaymaqla yеni bir məzhəb qurur.
Bəs bеlə Ģəxsin qarĢısı nə üçün müsəlmanların xəlifəsi tərəfindən alınmır? Yoxsa bu iĢin qarĢısında raĢidi xəlifələri aciz
qalmıĢdı? Yaxud da xəlifələrin özləri buna Ģərait yaradırdı?
Xəlifələrin bu iĢ qarĢısında aciz qalması, yaxud bеlə bir bidətə
Ģərait yaratması bizcə mümkün dеyildir.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz hədislərdən və tarixi faktlardan
belə məlum olur ki, Abdulllah bin Səba Ġmam Əlinin (ə) Allah
olduğunu iddia edirdi. Bu fikir “Ğulat” yəni, “Əliallahilər”
firqəsinin bünövrəsini qoydu. Əliallahilər firqəsinin heç bir
əqidəsi müsəlman məzhəbləri tərəfindən qəbul olunmamıĢ və
onlar kafir hesab olunmuĢlar. Onlar yəhudi əsilli bir iftiraçının
yalanlarına uyub kor-koranə Ģəkildə Qurani-kərimin göstəriĢlərinə qarĢı çıxır, Ġmam Əlinin (ə) Allah olduğuna etiqad
bəsləyirlər.
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36.Muxtar Səqəfi kimdir?
Muxtar bin Əbu Übeyd əs-Səqəfi Ģanlı Ġslam tarixinin ən
tanınmıĢ Ģəxsiyyətlərindən biridir. O, 622-ci ildə görkəmli ərəb
sərkərdəsi Əbu Übeydə əs-Səqəfinin ailəsində doğulmuĢdur.
Atası Əbu Übeydə Peyğəmbərin (s) yaxın səhabələrindən olmuĢ,
Peyğəmbərin vəfatından sonra da II xəlifə Ömər bin əl-Xəttabın
(634-644) təyinatı ilə müsəlman ordusunun baĢ sərkərdəsi olaraq
Sasanilər üzərinə göndərilmiĢdir. Lakin “Cisr” adı ilə məĢhur
olan bu döyüĢdə Sasanilərin fillərdən ibarət süvari qoĢununu
görən müsəlmanlar qorxularından geri qaçmıĢ, Əbu Übeydə isə
qılıncını sıyıraraq düĢmənə hücum etmiĢ və nəticədə fillərin
ayaqları altında qalıb həlak olmuĢdur. Bu zaman Muxtarın on üç
yaĢı varmıĢ. 877 Əbu Übeydə kimi bir qəhraman sərkərdənin
ailəsində böyüyən Muxtar II xəlifənin hakimiyyəti zamanı
Mədinəyə gəlmiĢdi. Hələ gənc yaĢlarında ikən atasından öyrəndiyi xüsusi döyüĢ hazırlığı nəticəsində öz dost-tanıĢları içində ən
Ģücaətli və həm də ən tədbirli Ģəxs kimi tanınmıĢdı. O, daim
Ġmam Əli (ə) ilə görüĢər, onun xüsusi tövsiyələrini dinləyər və
Ġmamın (ə) yanından ayrılmazdı. Buna görə də o, Ġmamın (ə) ən
çox sevdiyi yeniyetmələrdən biri idi.
Muxtar Səqəfi 661-ci ildə Ġmam Əlinin (ə) Ģəhadətindən
sonra Ġmam Həsənə (ə) beyət etmiĢdi. Sonra isə Mədain Ģəhərinə getmiĢ və orada məskunlaĢmıĢdı. Onun əmisi Səd bin Məsud o zaman Mədainin hakimi idi.
680-cı ilində baĢ vermiĢ Kərbəla faciəsi ərəfəsində Muxtar
Səqəfi Kufədə olmuĢdur. Onun həyat yoldaĢı Ümrə Kufə valisi
Nöman bin BəĢir əl-Ənsarinin qızı idi. Muxtar Ġmam Hüseyn (ə)
tərəfindən Kufəyə göndərilən elçi Müslüm bin Əqili öz evində
qonaq saxlamıĢ, ona çox böyük ehtiram göstərmiĢdi. 878 Lakin
xəlifə Yezid bin Müaviyənin (680-683) təyinatı ilə Nöman
vəzifəsindən götürülmüĢ, onun yerinə qaniçən Übeydullah bin
Ziyad təyin edilmiĢdir. O, valilik kürsüsünə oturar-oturmaz
877
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Ġbn Kəsir, əl-Bidayə, “Muxtarın həyatı” fəsli
Ġbn Əsir, əl-Kamil fit-tarix, c. III, səh. 22
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Müslüm bin Əqili qətlə yetirmiĢ və Muxtar da daxil olmaqla bir
çox Ġmam Əli (ə) tərəfdarlarını həbsə atdırmıĢdı. Muxtar həbsdə
Ġmam Hüseyn (ə) Ģəhadətə yetiĢəndən sonra xilas ola bilmiĢdir.
Onun həbsdən qurtarmasına səbəb xilas olması üçün bacısı
Səfiyyənin yoldaĢı Abdullah bin Ömərə göndərdiyi məktubdur.
Belə ki, bu məktubunda o, Abdullahdan xahiĢ etmiĢdir ki, xəlifə
Yezidə məktub yazıb onun xilasını Yeziddən istəsin. Abdullah
Muxtarın xahiĢini nəzərə almıĢ və Yezidə məktub göndərmiĢdi.
Yezid Abdullahın istəyini yerinə yetirmiĢ və Kufənin valisi
Übeydullaha Muxtarı həbsdən buraxması üçün göstəriĢ vermiĢdir.879
Kufədə hakimiyyət quran Muxtar Səqəfi hicri 67-ci (miladi 686-cı) ildə Müsəb bin Zübeyrin komandanlığı altında
Kufəyə gələn ordu tərəfindən öldürülmüĢdür.880 Onun qəbri halhazırda Kufə məscidindədir.
Təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, bəzi müsəlmanlar
Muxtar Səqəfini “yalançı” adlandırmıĢ, guya bu sözün Peyğəmbərin (s) buyurduğu “Səqifdə yalançı insan vardır” hədisinə
bağlamıĢlar. Amma qeyd etmək lazımdır ki, bu hədisin Muxtara
deyil, məhz Həccac bin Yusif əs-Səqəfi ilə əlaqəli olduğu gün
kimi aydındır. Çünki iyirmi illik hakimiyyəti boyu Həccac
müsəlmanlara zülm etmiĢ və 120 mindən artıq insanın qətlinə
səbəb olmuĢdur. Buna görə də onun Ġslam tarixindəki adı “Həccac zalım”dır.
Muxtar Səqəfi adının Ġslam tarixində əbədi həkk olunmasına səbəb isə, heç Ģübhəsiz ki, Ġmam Hüseyn (ə) qatillərindən
intiqam alması və bu yolla Əhli-beytə (ə) etdiyi xidmətləri
sayəsində olmuĢdur. O, Kərbəla faciəsində Əhli-beytin (ə)
qatillərindən olan Übeydullah bin Ziyadı, Ömər bin Səd bin Əbi
Vəqqası, ġimr bin ZilcövĢəni, Hərmələ bin Kəhhaləni və baĢqalarını öldürmüĢdür.881 Məhz onun bu kimi xidmətlərinə görə Əh-
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Həmin mənbə, c. III, səh. 129
Tarixi-Təbəri, c. VI
881
Ġbn Əsir, əl-Kamil fit-tarix, c. IV
880
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li-beyt (ə) Ġmamları tərəfindən öyülmüĢ, haqqında layiqli hədislər buyurulmuĢdur.
Ġmam Zeynülabidinə (ə) Übeydullah bin Ziyadın baĢı
gətirildikdə, buyurdu:
“...Allah Muxtara mükafat versin!”
Ġmam Məhəmməd Baqir (ə) onun haqqında buyurub:
“Muxtarı söyməyin! Çünki o, qatillərimizi öldürmüĢ, qanımızın intiqamını almıĢ, subaylarımızı evləndirmiĢ və çətinlikdə
olduğumuz zaman bizə mal ayırmıĢdı”.882
Həmçinin, nəql olunur ki, bir qrup Ġmam Məhəmməd
Baqirin (ə) yanına daxil olurlar. Onlardan bir nəfər Ġmamın (ə)
əlindən öpmək istədikdə, Ġmam (ə) əlini geriyə çəkərək deyir:
“Sən kimsən?” Həmin Ģəxs deyir: “mən Muxtar Səqəfinin oğlu
Əbu Həkəməm. Ġnsanların çoxu atamın yalançı olduğunu iddia
edirlər. Sizin bu haqda sözünüz nədir?” Ġmam (ə) onun cavabında buyurdu: “Sübhanallah! Atam mənə xəbər verib bildirmiĢdi
ki, anamın mehriyyəsini Muxtarın ona göndərdiyi maldan verib.
O, bizim evlərimizi təmir edib, qatillərimizi öldürüb və qanımızı
alıb. Allah sənin atana rəhmət eləsin! (Ġmam bunu üç dəfə
təkrarladı)...”883
Əhli-beytdən (ə) nəql olunan bu və ya digər hədislər onu
göstərir ki, Muxtar Səqəfinin yalançılığı haqqında deyilmiĢ sözlərin heç bir əsası yoxdur. Bəlkə də bu sözlər onun düĢmənləri
tərəfindən uydurulmuĢ iftiradan baĢqa bir Ģey deyil.

882
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Əllamə Məclisi, Biharül-ənvar, c.45, səh. 350
Həmin mənbə, səh. 351
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37.Xüms vermək vacibdirmi?
Xümsun vacib olması Qurani-kərim və hədisi-Ģərifdə öz
əksini tapmıĢdır. Belə ki, Allah belə bəyan edir:
٠َ ح ُْوُ َْر١ٌِ ُِ َٝ ٍٞ
ُ ََّ ُِِ َٝ ُٚٔ
َ ُٔ  ٍء كَؤََّٕ ِ ََّّللِ ُه٢َ
ِ ٓ
ْ ٗ ِّٖٓ ُْ ْح أََّٗ َٔخ َؿِ٘ ْٔظُٞٔ َِح ْػَٝ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َّ ْٞ َ٣  َػ ْز ِيٗخ٠ِ َٓخ أَِٗ ُ٘خ َػَٝ َِ إِ ً٘ظُ ْْ آ َٓ٘ظُ ْْ رِخَّلل٤
َّ ُح ْر ِٖ حَٝ ٖ٤
َ َٔ ُْ حَٝ ٠َٓ َظَخ٤ُْ حَٝ
ِ ِٔز
ِ ًِ ٔخ
َّ َٝ ِٕ  ح ُْ َـ ْٔ َؼخ٠َ َّ ح ُْظَوْٞ َ٣ ِٕ ح ُْلُ َْهَخ
.ٌَ ٣ ٍء هَ ِي٢َ
ْ ٗ َِّ ًُ ٠ََِّللاُ َػ
“(Ey möminlər!) Əgər siz Allaha və haqla batilin ayırd
edildiyi gün-iki dəstənin bir-birləri ilə qarĢılaĢdıqları gün
bəndəmizə nazil etdiyiymiz ayələrə iman gətirmiĢsinizsə, bilin ki, ələ keçirdiyiniz hər hansı qənimətin beĢdə biri Allahın, peyğəmbərin, onun qohum-əqrəbasının, yetimlərin, yoxsulların və yolçularındır.”884
Xümsun verilməsinə dəlil olan ikinci ayə “Ənfal” surəsinin birinci ayəsidir ki, Allah taala bu ayədə belə buyurur:
“(Ya Peyğəmbərim!) Səndən (müharibədə əldə edilmiĢ)
qənimətlər (onların kimə çatması) haqqında soruĢarlar. De:
“Qənimətlər Allahın və Peyğəmbərinindir (onun bölünməsi
Allaha və Peyğəmbərinə aiddir). Buna görə də əgər (həqiqi)
möminsinizsə, Allahdan qorxun, aranızdakı münasibətləri
düzəldin, Allaha və Onun Peyğəmbərinə itaət edin!”
Xümsun verilməsini vacib edən digər ayə isə “Ġsra” surəsinin 26-cı ayəsidir. Allah bu mübarək ayədə belə bəyan
etmiĢdir:
“Qohum-əqrəbaya da, miskinə də, (pulu qurtarıb yolda
qalan) müsafirə də haqqını ver. Eyni zamanda (mal-dövlətini
əbəs yerə) sağa-sola da səpələmə!”
Bu müqəddəs ayələr Ġslam Ģəriətində ödənilməsi vacib
olan xümsu aĢkar Ģəkildə ortalıya qoydu. Buna görə də xüms
verməyə qüdrəti olan müsəlmanlar Allahın bu əmrinə etinasızlıq
etməməli və onu aĢkar olan mənasını müxtəlif yerlərə yozaraq
bu ilahi hökmdən boyun qaçırmamalıdırlar.
Xümsun hədisi-Ģəriflərdə olan dəlili isə sayılmayacaq dərəcədə çoxdur. Bu hədislər Ġbn Abbasdan, Əbu Hüreyrədən,
884

Ənfal-41
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Cabir bin Abdullahdan, Übadə bin Samitdən, Ənəs bin Malikdən və digər səhabələrdən, həmçinin Əhli-beytdən (ə) nəql olunmuĢdur. Bu hədislər hədis ədəbiyyatı tarixinin ən mötəbər qaynaqlarında, o cümlədən Buxarinin və Müslümün “Səhih”, Ġbn
Macənin, Əbu Davudun, Tirmizinin “Sünən”, Malikin “Müvətta”885, Əhməd bin Hənbəlin “Müsnəd”, ġeyx Tusinin “Təhzibül-əhkam”, ġeyx Səduqun “əl-Fəqih”, Küleyninin “Üsulikafi”, Əllamə Məclisinin “Biharül-ənvar”, Feyz KaĢaninin “əlVafi”, Hürr Amilinin “VəsailüĢ-Ģiə” əsərlərində qeyd edilmiĢdir.
Hətta bu alimlər (məsələn Buxari) adı çəkilən əsərlərində xüsusi
olaraq “Xümsun vacib olması” fəsli açmıĢ və mövzuya uyğun
hədisləri orada yerləĢdirmiĢlər. Həmin hədislərdən aĢağıdakıları
qeyd etmək olar:
Peyğəmbər (s) buyurur: “Ey Əli! Əbdülmüttəlib cahiliyyə
dövründə beĢ Ģeyin əsasını qoymuĢ və Ġslam da onu təsdiqləmiĢdir: Ataların arvadlarını övladlarına haram etmiĢdir, xəzinə
taparkən onun beĢdə birini (xümsunu) çıxarıb vermiĢdir, Həccə
gələnlərə yolda su paylamıĢdır, Ġnsanın qanbahasını yüz dəvə
qərar vermiĢdir, Kəbəni yeddi dəfə təvaf etmiĢdir”.886
Ġbn Abbas rəvayət edir: “Peyğəmbər (s) qızıl və gümüĢ
mədənləri üçün xüms təyin etdi”.887
Peyğəmbər (s) buyurub: “Sizə dörd Ģeyi əmr edir və dörd
Ģeydən çəkindirirəm: Allaha iman edib Məhəmməd Allahın rəsuludur deməyi, namaz qılmağı, zəkat ödəməyi və qənimətlərinizin xümsunu verməyi”.888

885

Əbu Hüreyrədən: Rəsulullah (s) belə buyurmuĢdur: “Xəzinələrin zəkatı
beĢdə birdir” (Bax: Ġmam Malikin “əl-Müvətta” əsərinə (Bəyan yayınları,
“zəkat fəsli”)).
886
Əllamə Məclisi, Biharül-ənvar, c. XV, səh. 127, hədis № 67
887
Əhməd bin Hənbəl “Müsnəd”, Ġbn Macə “Sünən” əsərində nəql etmiĢlər.
888
Səhihi-Müslüm, II nəĢri, ər-Riyad, 1421/2000, səh. 30, hədis № 115;
Səhihi-Buxari, II nəĢri, ər-Riyad, 1419/1999, səh. 513, hədis № 3095
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Əbu Hüreyrə nəql edir: “...Qızıl və gümüĢ mədəninin
xümsu vardır.” 889 Həmçinin o, Peyğəmbərin (s) belə buyurduğunu nəql edir:
“Əcmaya (buraxılmıĢ heyvanlara) və mədənə dəyən
xəsarət hədərdir. Rəkazın, yəni qızıl-gümüĢ mədəninin xümsu
vardır”.890
Bu hədisin Ģərhində Əbu Yusif yazır: “Cahiliyyə dövründə
bir nəfər quyuya düĢdüyü zaman o quyunu onun qan bahası, bir
kəsin heyvanını öldürürdülərsə, o heyvanı onun qan bahası və
əgər mədən bir Ģəxsin baĢına uçurdusa, o mədəni onun cəriməsi
qərar verirdilər. Onların barəsində Peyğəmbərdən (s) soruĢulduqda həzrət buyurdu: “Heyvanın xəsarəti və mədənin uçmasının cəriməsi yoxdur, rəkazın isə xümsu vardır.” SoruĢdular: ey
Allahın rəsulu! Rəkaz nədir? Həzrət buyurdu: Qızıl və gümüĢdür ki, Allah yerin xilqətinin əvvəlində xəlq etmiĢdir”.891
Ġbn Əbi ġeybə “əl-Müsənnəf” əsərində yazır ki, Ġbn Abbasdan anbar haqqında soruĢulduqda buyurdu: “Əgər orada bir
Ģey varsa, onun xümsu vardır”.892
ġəbi və Cabir bin Abdullah Peyğəmbərdən (s) rəvayət
edirlər: “Saimədən (əhlilləĢmiĢ heyvandan) gələn xəsarət hədərdir, quyu nahiyəsindən gələn xəsarət hədərdir. Mədənə gələn
xəsarət hədərdir, qızıl və gümüĢ mədənlərinin xümsu vardır.”893
Həmçinin, Əhməd bin Hənbəl rəvayət edir ki, Peyğəmbərdən (s) Məzinə qəbiləsi bəzi suallar soruĢdular. O suallardan biri
də bu idi: “Xaraba yerlərdə daĢların altından tapdığımız dəfinənin hökmü nədir? Həzrət buyurdu: Həm dəfinənin, həm də
qızıl və gümüĢ mədənlərinin xümsu vardır”.894
889

Əhməd bin Hənbəl “Müsnəd”, Ġbn Macə, “Sünən” əsərində rəvayət
etmiĢdir.
890
Əhməd bin Hənbəl, Müsnəd, c. II, Beyrut, Darus-sadir, tarixsiz, səh. 228;
Səhihi-Müslüm, II nəĢri, ər-Riyad, 1421/2000, səh. 758, hədis № 4465 və
4468; Səhihi-Buxari, c. II, səh. 34
891
Kitabül-xərac, Qahirə, 1346 h/q, səh. 26
892
Müsənnəf, səh. 425
893
Əhməd bin Hənbəl, Müsnəd, Beyrut, c. III, Darus-sadir, tarixsiz, səh. 335336 və c. V, səh. 326
894
Həmin mənbə, c. II, səh. 186; Sünəni-Tirmizi, c. I, səh. 219
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Görkəmli hədis alimi Tirmizi yuxarıdakı hədislərdə keçən
kəlmələri izah edərkən demiĢdir: “Əcma öz sahibinin əlindən
buraxılmıĢ heyvana deyilir ki, onun qaçdığı və fərar etdiyi dövrdə vurduğu xəsarətlər sahibinin öhdəsində deyildir. «Mədənin
vurduğu xəsarət» sözünün mənası budur ki, əgər bir Ģəxs mədən
qazsa, baĢqası da ora düĢüb ölsə, o mədən sahibinin boynunda
heç bir cərimə yoxdur. Həmçinin, insan su quyusu qazsa, baĢqası da ora düĢüb ölsə, quyu qazan Ģəxsin öhdəsində heç bir
cərimə yoxdur. Rəkaz isə cahiliyyə dövründə basdırılmıĢ dəfinəyə deyilir ki, hər kəs tapsa, onun xümsunu Ģəriət sahibinə verməlidir”.895
Bura qədər olan rəvayətlər onu göstərir ki, Qurani-kərimdə
qeyd edilən xüms ayəsi təkcə müharibədə olan qənimətlərə aid
olmayıb, həm də qızıl-gümüĢ mədənlərinə və tapılan dəfinələrə
də aiddir. Buna görə də Ġslam hüquqĢünasları qənimətdən əlavə
yuxarıda qeyd edilən digər Ģeylərdən də xüms verməyi vacib
bilmiĢlər.896 Həmçinin, Əbu Yusif deyir:
“Dəryadan çıxarılan Ģeylər, bəzək alətləri və ənbərin də
xümsu vardır.”897 Bu cümləni Əbu Übeyd də olduğu kimi qeyd
etmiĢdir.
Bu qrupdan olan hədislər eyni zamanda Əhli-beytdən (ə)
də rəvayət edilmiĢdir. Belə ki, ġeyx Tusi Məhəmməd bin Müslümün belə dediyini rəvayət edir: Ġmam Sadiqdən (ə): “Qızıl,
gümüĢ, tunc, dəmir, qurğuĢun və mərmər haqqında soruĢdum.”
Həzrət buyurdu: “onların xümsu vardır”.898
Əbu Übeydə əl-Həzza deyir: “Ġmam Sadiqdən (ə) eĢitdim
ki, deyirdi: “zimmi nə vaxt müsəlmandan torpaq alarsa, onun
xümsunu verməlidir”.899

895

Sünəni-Tirmizi, c. VI, səh. 145-146
Əbu Yusif Yəqub bin Ġbrahim Ənsari, Kitabül-xərac, Qahirə, 1346 h/q,
səh. 25, 27
897
Həmin mənbə, səh. 83
898
ġeyx Tusi, Təhzibül-əhkam, II nəĢri, c. III, Beyrut, 1429/2008, səh. 667,
hədis № 4533
899
Həmin mənbə, hədis № 4543
896
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Əli bin Əbi Abdullah deyir: “Əbül Həsəndən (ə) dənizdən
çıxan mərcan, yaqut, zəbərcəd, qızıl və gümüĢ mədənləri haqqında soruĢdum. O, mənə dedi: “əgər onların miqdarı bir dinara
yetiĢərsə, xümsu verilməlidir”.900
Ġmam Sadiq (ə) deyir: “Bir kiĢi Əmirəlmömininin (ə) yanına gəlib dedi: “ey möminlərin əmiri! Mən qazanc (mal-dövlət)
əldə etmiĢəm, amma onun halalını haramından seçə bilmirəm.
Həzrət ona buyurdu: “get onun xümsunu çıxar! Həqiqətən Allah
xüms verilən mal-dövlətdən razı qalar”.901
Həmçinin Ġmam (ə) digər bir hədisində buyurmuĢdur:
“Xüms təkcə qənimətə aid deyildir”.902
Hələbi deyir: “Ġmam Sadiqdən (ə) xəzinə haqqında soruĢdum. Həzrət buyurdu: “Xümsu var”.903
Ġmam Musa Kazimdən (ə) soruĢuldu: “Dənizdən çıxan,
mərcan, yaqut, zəbərcəd və həmçinin qızıl və gümüĢ mədənlərinə zəkat gəlirmi? Həzrət buyurdu: “onların xümsu vardır”.904
Ġmam Sadiq (ə) buyurur: “Allahdan baĢqa heç bir məbud
yoxdur. O, biz əhli-beytə sədəqəni haram etmiĢ, əvəzində isə
xümsu vacib etmiĢdir. Sədəqə yemək bizə haram, xüms isə bizə
vacibdir”.905
Xüms haqqında olan ayə və hədislərdən belə görünür ki,
xüms insanın kamilləĢməsi, mənəvi saflığı və ruzisinin artamsı
səbəbidir. Buna görə də o dünyəvi məqsədlər üçün deyil, Allahın rizası üçün verilməlidir. Onun mahiyyət və fəlsəfəsini
Ġmam Rza (ə) belə açıqlayır: “Xüms vermək insanın ruzisinin
artmasına və günahlarının bağıĢlanmasına səbəb olur”.906

900

Həmin mənbə, hədis № 4544
Həmin mənbə, hədis № 4546
902
Həmin mənbə, hədis № 4547
903
Həmin mənbə, hədis № 4534
904
ġeyx Səduq, “Mən la yəhzuruhül-fəqih”, c. II, Beyrut, 1429/2008, I nəĢri,
səh. 202, hədis № 1645
905
Həmin mənbə, hədis № 1650
906
Hürr Amili, VəsailüĢ-Ģiə, c. VI, Beyrut çapı, Daru ihyau-turasil-ərəbi, nəĢr
ili yoxdur, xüms fəsli, səh. 148
901
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Allah xüms ayəsini nazil etməklə cahiliyyə dövründə
mövcud olmuĢ “mirba” (dörddə bir) qanununu ləğv etmiĢdir.
Çünki tarixdən də məlumdur ki, cahiliyyə dövründə mirba
deyilən bir vergi sistemi var idi ki, ərəblərin qəbilə rəisləri
xalqın malının dörddə üçünü özlərinə götürürdülər. Rəisin
götürdüyü bu mal “mirba” adlanırdı.907 Buna iĢarə edən hədisiĢəriflər də vardır. Belə ki, Ədi bin Hatəm Ġslamı qəbul etdikdən
sonra Peyğəmbər (s) ona buyurmuĢdur: “Sən mirba yeyirdin,
halbuki, o sənin dinində halal deyildi”. 908 Həmçinin, Ədi bin
Hatəm demiĢdir: “Cahiliyyə dövründə mirba yeyirdim, Ġslam
dövründə isə xüms”.909 Deməli, Ġslam dini cahiliyyə dönəmində
mövcud olmuĢ feodal vergi sistemini ləğv etmiĢ, var-dövlətin
zənginlərin əlində toplanmasının qarĢısını almıĢ və onun bir
hissəsinin kasıb təbəqənin əlində cəm olmasına zəmin yaratmıĢdır. Çünki yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, cahiliyyə dövründə
mirba deyilən vergi qanunundan istifadə edən qəbilə rəisləri
gəlirin dörddə üçünü özlərinə götürür, bir hissəsini isə xalqa
verirdilər.
Həmçinin, Allah taala xümsun Peyğəmbər (s) və onun əhli-beytinə (ə) verilməsini vacib etməklə onların məqam və
Ģərəfini bir az da qaldırmıĢ və onların digər insanlardan
üstünlüyünü göstərmiĢdir. Çünki bəzi insanların sədəqə və zəkat
verməklə psixoloji olaraq özlərini qarĢı tərəfdən üstün
tutmaqları mümkündür. Amma Allah Peyğəmbər (s) ailəsi üçün
baĢqa bir dini vergi ayırmaqla onlara xüsusi məziyyət vermiĢ və
beləliklə, onların daha böyük fəzilət əhli olduğunu isbat etmiĢdir. Bundan əlavə xüms Ġslam dövlətinin iqtisadi cəhətdən güclənməsinə və cəmiyyətin maddi problemlərinin həll olunmasına
güclü təsir edən bir vergi növüdür. Bəlkə də bu səbəbdəndir ki,
bəzi rəvayətlərdə xüms hökümət vergisi kimi qeyd olunmuĢdur.
Çünki bu növ vergi dövlət baĢçısı olan Peyğəmbər (s) və
Ġmamın (s) əlində toplanır və birbaĢa onların izni ilə xərclənir.
907

Əllamə Seyid Mürtəza Əsgəri, Məalimül-mədrəsəteyn, c. III, Bakı, 2006,
səh. 99
908
Ġbn Mənzur, Lisanül-ərəb, “rəbəə” maddəsi
909
Əhməd bin Hənbəl, Müsnəd, c. IV, səh. 294
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Məlumdur ki, baĢında peyğəmbər və ya Ġmam dayanan dövlət
mütləq Ģəkildə ilahi qanunlarla idarə olunur. Belə olduğu halda
isə dövlət baĢçısı daha da rahat Ģəkildə ilahi hökmləri cəmiyyətə
çatdırmıĢ olur. Bəlkə də bu səbəbdəndir ki, Ġmam (ə): “Xüms
bizim ilahi dinə yardımımızdır” deyir. Həmçinin buna görə də
Qurani-kərimdə nəzərdə tutulmuĢ vergilər içərisində ən ümdəsi
xüms hesab olunur.
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38.Zəkat nədir?
Zəkat lüğətdə “böyümək”, “çoxalmaq”, “pak olmaq” və
“öymək” mənalarındadır.910 Terminoloji mənada isə “Xüsusi bir
Ģəkildə nisab həddinə yetiĢən doqquz malın Allah yolunda
Ģəriətin göstərdiyi çərçivədə və yerdə verilməsidir”. Zəkatın
vacib olması Quran, sünnə və icma ilə sabitdir. Buna görə də
onu inkar etmək küfrdür.911
Ġslam dini təkcə zəkatı ödəməklə insanların boynundan
məsuliyyətin düĢmədiyini, eyni zamanda onu ödəyərkən bir çox
insani keyfiyyətlərə riayət edilməsini də Ģərt qoĢur. Bu isə
insanlararası psixoloji faktorların mühümlüyünü göstərir. Belə
ki, Allah buyurur:
َّ َٝ ًًٟ َخ أَٜ َ ْظزَ ُؼ٣  َيهَ ٍشٛ
.ٌْ ٤ِِ َك٢ٌّ َِّ٘للاُ َؿ
َ ِّٖٓ ٌَ ٤ْ  َٓ ْـلِ ََسٌ َهَٝ ٌفَُٝ  ٌٍ َّٓ ْؼْٞ َه
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
ُ ٍِثَخءُٚن َٓخ
ُ ُِ٘ل٣ ١ٌِ ُ ًَخًٟحْلَٝ َِّٖٔ ُ َيهخطِ ٌُْ رِخٛ
َ  ْحُِٞ ْح َلَ طُ ْز ِطَُٞ٘ٓ َٖ آ٣ٌِ َُّخ حَٜ ُّ٣ََخ أ٣
َّ ُِئْ ُِٖٓ ر٣ ََلَٝ ّ
ٌَ ِحرَٝ َُٚخرٛ
ِّ ْٞ َ٤ُْ حَٝ ِخَّلل
ٌ ََُ  طِٚ ٤ْ َِحٕ َػ
َ َ حد كَؤ
َ َِ َُ ًَ َٔؼَُِٚه َِ كَ َٔؼ٥ح
ِ
ٍ َٞ  ْلٛ
ِ حَُّ٘خ
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
َ
َ
. َٖ٣َِ ِ َّ حٌُخكْٞ  حُو١ ِيْٜ َ٣ َّللاُ َلَٝ حُٞٔز
َ ً  ٍء ِّٓ َّٔخ٢َ
َ ًَُٚ ََ َكَظ
ْ ٗ ٠َِٕ َػٍَُٝو ِي٣ ِيًح َلٛ
“XoĢ bir söz və günahları bağıĢlamaq əziyyətlə (minnətlə) verilən sədəqədən daha yaxĢıdır. Allah ehtiyacsızdır, həlimdir!
Ey iman gətirənlər! Sədəqələrinizi malını riyakarlıqla
(özünü xalqa göstərmək üçün) sərf edən, Allaha və axirət
gününə inanmayan Ģəxs kimi, minnət qoymaq və əziyyət
verməklə puça çıxarmayın. Belə Ģəxslərin halı, üzərində bir
az torpaq olan qayaya bənzər ki, Ģiddətli bir yağıĢ o torpağı
(yuyub) aparar və qayanı çılpaq bir daĢ halına salar. Onlar
qazandıqlarından bir Ģeyə qadir (nail) olmazlar. ġübhəsiz ki,
Allah kafirləri haqq yoluna yönəltməz!”912
Yuxarıdakı ayələrdən açıq-aĢkar Ģəkildə bəlli olur ki, varlı
Ģəxs zəkatı ödəyərkən bu iĢi sırf Allaha xatir etməli, onu könüllü
verməli və ödəyərkən qarĢı tərəfə minnət qoymamalıdır. Həm910

Əllamə Əbülfəzl Cəmaləddin Ġbn Mənzur, Lisanül-ərəb, nəĢri ədəbilhovzə, Qum, 1405 h/q, “zəkat” maddəsi
911
Əbu Davud Süleyman bin ƏĢəs, Sünəni-Əbi Davud, məktəbətu-Ġbn Həcər,
DəməĢq, 1424/2004, “zəkat” bölümü
912
Bəqərə, 263-264
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çinin zəkatı alan Ģəxs bunun Allah tərəfindən onun yaĢayıĢının
davamlı olması və ehtiyaclarının ödənilməsi üçün bir vergi sistemi olduğunu dərk edərək bu iĢdən utanmamalı və heç bir
psixoloyi sıxıntı çəkməməlidir. Çünki zəkatı ödəyən Ģəxs ilahi
əmri yerinə yetirir, onu alan Ģəxs isə öz haqqına çatmıĢ olur.
Bununla da dediyimiz həmin insan cəmiyyəti ictimai formada
yaĢamağı sığortalamıĢ olur.
Zəkatın vacib olmasının azad olmaq, müsəlman olmaq,
ağıllı olmaq, həddi buluğ olmaq, malın zəkata aid olan mallardan olması, malın nisab miqdarına yetiĢməsi, mala tam olaraq
sahib olmaq və nisab miqdarının mal üzərindən bir il ötməsi
kimi Ģərtləri vardır.
Zəkat doqquz maldan verilir: buğda, arpa, xurma, kiĢmiĢ
(üzüm), qızıl, gümüĢ, dəvə, inək, qoyundan.913
)ِْٓٝ ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍ َّللاٍٞٓ غٟٝ :)ّ حُٔلٚ٤ِخىم (ػُٜ هخٍ حٝ
ٝ ش٠ حُلٝ ذٌُٛ حٝ ذ٤ حُِرٝ َٔ حُظٝ َ٤ حُ٘ؼٝ خء حُل٘طش٤ٗ طٔؼش أ٠ِحًُِخس ػ
.ْ٘ حُـٝ َ حُزوٝ َحإلر
Ġmam Sadiq (ə) buyurur:
“Allahın Rəsulu (s) zəkatı doqquz Ģeyə: qızıla, gümüĢə,
buğdaya, arpaya, xurmaya, kiĢmiĢə, dəvəyə, inəyə və qoyuna
vacib etmiĢdir”.914
Əgər yuxarıda sadaladığımız doqquz Ģeydən birinə insan
sahib olarsa, gərək onların zəkatını versin. Zəkat o zaman vacib
olur ki, o nisab həddinə yetiĢmiĢ olsun və onun sahibi azad olsun. Əgər insan on bir ay müddətində inək, qoyun, dəvə, qızıl və
gümüĢü olsa, on ikinci ayın əvvəlində onun zəkatını verməlidir.
Hətta onların hamısına bir dəfədə malik olmuĢ olsa, hamısının
zəkatını ayrı-ayrılıqda ödəməlidir.
Ġmam (ə) digər bir hədisində buyurur: “Allah zəkatı vardövlət üzərinə namazla birlikdə vacib etmiĢdir...”.915

913

Məhəmməd bin Yaqub Küleyni, Üsuli-kafi, c. III, Beyrut, I nəĢri,
1429/2008, səh. 266, hədis № 1957
914
ġeyx Tusi, Təhzibül-əhkam, c. II, Beyrut, II nəĢri, 1429/2008, səh. 261,
hədis № 1890
915
Həmin mənbə, c. III, səh. 661, hədis № 4193
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“Allah namazı vacib etdiyi kimi zəkatı da vacib etmiĢdir.
Zəkat ödəməsi vacib olan Ģəxs onu ən ali səviyyədə ödəməli və
onda heç bir eyib qoymamalıdır. Allah fağırların dolanıĢacağını
zənginlərin mallarında qərar vermiĢdir..”.916
.لء حُ ُّيػَخ َء
َّ ُخ ًُ ْْ رِخٟ
ِّ َك
َ َْ َٓ حْٝ َٝ ىَحَٝ ،حَُ ٌُ ْْ رِخُ َِّ ًَخ ِسَٞ ْٓ َح أُٜٞ٘
ِ َح ُِ ِْزُّٝأَ ِػيَٝ ، َيهَ ِشٜ
“Mallarnızı zəkat ödəməklə qoruyun, xəstələrinizə sədəqə
ilə Ģəfa verin və bəlaları dualarınızla dəf edin”.917
Davud əs-Sərmi rəvayət edir: “Ġmamdan (ə) soruĢdum:
içki içənə zəkat verilərmi? Həzrət buyurdu: Xeyr!”918
 ػََ٘خ أَ ْك َٔ ُي،٠٤َ َ ْل٣ ِٖ  رُْٖ ُٓ َل َّٔ ِي ْر٠َ٤َ ْل٣  ػََ٘خ،٢ُّ ِٗ زَخ٤ْ ٘
َّ ُد حٞ
َ َُ ْؼو٣ ُْٖأَ ْهزَ َََٗخ ُٓ َل َّٔ ُي ر
َ
َ
َ
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َ َََ  ْْ إَّٔ َّللاَ حكظُٜ ْٔ ِِ ْح ٌُُِِ َي كؤػُٞخػ١ ْْ أُٛ ِْٕ كب،ِ ٍش٤ْ َُٝ ٍّ ْٞ َ٣ َِّ ً ٢ِص ك
َ
ٍ حَٞ َِٛ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ََّخى٣ِح ٌُُِِيَ كبَُٞخػ١ ْْ أُٛ ِْٕ كب،ْْ ِٜ ِ كوَ ََحث٠َِ ْْ كظُ ََ ُّى َػِٜ َِخث٤ِ٘ ْْ طُئْ َهٌ ِْٖٓ أؿِٜ ُِحَٞ ْٓ  أ٢ِ َيهَشً كٛ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َّ
ُ
َ
َّ
َ
َ
َ
".خد
ـ
ك
َّللا
٤
ر
ٝ
خ
ٜ
٘
٤
ر
ْ
٤
ُ
ٚ
ٗ
ب
ك
ّٞ
ِ
ظ
ٔ
ُ
ح
س
ٞ
ػ
ى
َّن
ط
ح
ٝ
،
ْ
ٜ
ُ
ح
ٞ
ٓ
أ
ْ
ث
ح
َ
ً
ْ
ٌ َ ِ ِ َْٖ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ِ ِ
َ َ َ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َ َٝ
Ġbn Abbas rəvayət edir: “Peyğəmbər (s) Muazı Yəmənə
göndərəndə ona dedi: sən kitab əhlindən olan bir qövmün yanına
gedirsən. Onlara yetiĢdikdə, onları Allahdan baĢqa heç bir
Allahın olmadığına, Məhəmmədin onun rəsulu olduğuna çağır.
Elə ki, sənə tabe oldular, onlara Allahın gündə beĢ namaz vacib
etdiyini de. Əgər bu iĢdə də sənə itaət etsələr, onlara zəkatın
vacib olduğunu çatdır. Onların varlılarının mallarından zəkatı al
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ġeyx Tusi, Təhzibül-əhkam, c. III, Beyrut, II nəĢri, 1429/2008, səh. 635,
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onu fağırlara payla. Onlar bu iĢdə də sənə itaətkar olsalar, onda
məzlumun qarğıĢından qorx”.919
Peyğəmbər (s) buyurur: “Mükəmməl dəstəmaz imanın yarısıdır, Allaha həmd etməyin savabı əməl tərəzisini, Ona təkbir
və təsbih demək isə göyləri və yerləri doldurar. Namaz nur,
zəkat dəlil, səbr isə iĢıqdır. Quran isə sənin ya əleyhinə, yaxudda
lehinə olan bir dəlildir”.920
Əbu Hüreyrə rəvayət edir: “Peyğəmbər (s) buyurdu: Malının zəkatını verdinsə, üzərinə düĢən öhdəliyi ödəmiĢ oldun”.921
Ġslam cəmiyyətindəki qorxunc təbəqələĢmə uçurumunu
azalda bilmək üçün zəkat qanunundan əlavə zənginlərin mallarında kasıblar üçün digər bəzi haqlar da qoymuĢdur. Qurani-kərimdə mallarında məhrumlar üçün zəkatdan əlavə müəyyən bir
haqq tanıyan zənginlər təriflənir:
“Və onların mallarında yoxsul və məhrum olanlar
üçün müəyyən bir haqq vardır”.
Ġmam Sadiq (ə) bu haqları açıqlayarkən belə buyurur: “Allah taala zənginlərin mallarında zəkatdan baĢqa digər bəzi
haqları da fərz etmiĢdir. Allah taala buyurur ki: “Və onların
mallarında müəyyən bir haqq vardır”. Buradakı “müəyyən
haqq”dan məqsəd, zəkatdan fərqli bir Ģeydir. Gücü çatdığı
qədər malından (bir miqdarı kasıblara verməyi özünə) fərz
etməsi də lazımdır. Sonra özünə fərz etdiyi Ģeyi istəsə hər gün,
istəsə hər cümə (həftə) istəsə də hər ay verər. Yenə Allah taala
buyurur ki: “Və Allaha gözəl bir borc verin”. Bu da zəkatdan
baĢqa bir Ģeydir. Yenə buyurur ki: “Və özlərinə ruzi olaraq
verdiklərimizdən gizli və açıq infak etsinlər”. (Bu da zəkatdan
baĢqa bir Ģeydir). Həmçinin (maneə törədənlərini qınadığı)
“maun” (kiçicik bir kömək) də adamın borc və ya əmanət
919

Məhəmməd bin Yəzid bin Macə, Sünəni-Ġbn Macə, I nəĢri, Məktəbətu-Ġbn
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№ 2434
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olaraq verdiyi Ģey ilə etdiyi yaxĢılıqdır. Allah taalanın zəkatdan
baĢqa malda fərz etdiyi Ģeylərdən biri də “və onlar Allahın
çatdırılmasını əmr etdiyi Ģeyi çatdırarlar”922 ayəsində toxunduğu Ģeydir. Buna görə də yalnız Allah taalanın fərz etdiyi bütün
haqları əda edən kimsə vəzifəsini icra etmiĢ sayılar”.923
Yenə Ġmam Sadiq (ə) belə buyurur: “Mallarınızda yalnız
zəkat olduğunumu sandınız? (Yanılırsınız). Allah taalanın malda
zəkatdan ayrı olaraq fərz etdiyi Ģey zəkatdan daha çoxdur. Ondan qohumlarına və səndən bir Ģey istəyənlərə verməlisən”.924
Bu hədislərdən belə baĢa düĢülür ki, Ġslam yalnız
mallardakı bütün haqları (zəkat, qohumların haqqını, yoxsul və
məhrumların haqqını) ödəyən zənginləri xoĢbəxt bilməkdədir.
Ġmam Sadiq (ə) Əmmar Səbatiyə: “Sənin malın çoxdur?” deyə
soruĢdu. Əmmar “Bəli, (çox malım var,) canım sənə fəda olsun!” deyə cavab verdi. Ġmam: “Allahın fərz etdiyi zəkatı verirsənmi?” deyə buyurdu. “Bəli (verirəm)” dedi. “Yoxsul və məhrumun da haqqını verirsənmi?” sualına: “Onu da verirəm”,
“Qohumlarına da bir Ģey verirsənmi?” sualına: “Bəli (verirəm.)”,
“Din qardaĢlarına da kömək edirsənmı?” sualına: “Bəli (edirəm)” deyə cavab verincə Ġmam (ə) belə buyurdu: “Ey Əmmar!
Mal tükənər, bədən qocalar, tək əməllər qalar. Əməllərin
qarĢılığını verən Allah da diridir, ölməz. Ey Əmmar! (O biri
dünyadakı həyatın üçün) əvvəldən göndərdiyin Ģey, səndən önə
keçə bilməz (səninlə birlikdədir), geridə buraxdığın Ģey də sənə
çata bilməz”.925
Peyğəmbər (s) zəkatı ödəməyənlər haqqında buyurmuĢdur: “And olsun Allaha! Allaha müĢrikdən baĢqa heç kəs zəkat
verməməklə xəyanət etməz”.926
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Məaric, 24-25
Məhəmməd bin Yaqub Küleyni, Üsuli-kafi, c. I, Beyrut, I nəĢri,
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Zəkatı ödəməyənlərin ilahi cəzaları haqqında Ġmam Sadiq
(ə) buyurur: “Hər kəs öz malının zəkatını verməsə, o mal Qiyamət günü oddan olan böyük bir ilana çevrilərək onun boynuna
dolanacaq və o Ģəxsin hesabı bitənədək onun ətini çeynəyəcəkdir”.927
Peyğəmbər (s) bir hədisində buyurmuĢdur: Allahın vacib
etdiyi Ģeyləri ödəyənlər ən səxavətli insanlardır”.928
Həmçinin buyurub: “Ey insanlar! Mallarnızın zəkatını
ödəyin. Zəkat verməyənin namazı məqbul deyil. Namazı məqbul
olmayanın dini də yoxdur. Dini olmayanın isə nə həcci olar, nə
də cihadı”.929
Ġmam Əli (ə) buyurur: “Allaha xatir! Allaha xatir! Zəkatı
ödəyin. Çünki o Rəbbinizin qəzəb odunu söndürür”.930
Peyğəmbər (s) buyurur: “Malının zəkatı verməyənlərin boyunlarından yeddi mərtbəli yerlər asılacaqdır”.931
Ġmam Sadiq (ə) buyurur: “Quruda və suda mal-dövlətin
tələf olmasının səbəbi zəkatın verilməməsindədir”.932
Bu haqda olan rəvayətlərdən belə məlum olur ki, zəkatı
ödəməyənlər Cəhənnəm əzabına düçar olan və Allahın ən
Ģiddətli cəzasına laiq olan kimsələrdir. Bu kimsələr Allahın vacib bir əmrini pozmaqla yanaĢı, həm də cəmiyyətin sosioekonomik prinsiplərini təhlükə altına qoymuĢ olurlar. Çünki zəkatın
ödənilməsi yoxsul təbəqənin məiĢətinin yaxĢılaĢdırılması naminə olan bir əmrdir. Həmçinin zəkat varlı təbəqənin imtahan
olunmasıdır ki, bu haqda Ġmam Sadiq (ə) buyurmuĢdur: “Zəkat
varlıların imtahan olunması, kasıbların isə ehtiyaclarının ödənilməsinə görə vacib buyrulmuĢdur.”
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Xatırladaq ki, zəkatla dövlət vergisinin böyük fərqli
cəhətləri vardır. Bu fərqli xüsusiyyətləri qısa Ģəkildə aĢağıdakı
Ģəkildə sadlamaq olar.
Zəkat Allahın əmridir. Zəkat bir ibadət formasıdır və təbəqələĢməni ortadan qaldırır. Zəkat var-dövlətin bir adamın əlində
toplanmasının qarĢısını alır. Zəkat ödəmək hər bir imkanlı Ģəxsə
vacibdir. Zəkatın ödəniləcək miqdarı Allah tərəfindən müəyyən
edilib və heç bir zaman dəyiĢilə və ya dəyiĢdirilə bilməz. Zəkatın xərclənmə yerini Allah müəyyən etmiĢdir. Onu bundan
baĢqa yerlərə xərc etmək olmaz.
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39.Fitrə zəkatı nədir?
Fitr lüğətdə “orucu açma” və “yaradılıĢ” mənasını verir.
Dilimizdə fitrə Ģəklində deyilən “fitr sədəqəsi” dini bir termin
olaraq belə tərif edilir: “Ramazan bayramına çıxan və əsas ehtiyaclarından baĢqa müəyyən bir miqdar mala sahib olan
müsəlmanların özləri və vilayətləri altındakı kəslər üçün yerinə
yetirməklə öhdəçiliyi olduqları maliyyə bir ibadətdir”.
Fitrə zəkatının verilməsinin bir çox hikmətləri vardır. Bunların içərisində ən ümdə hikmət isə bayram günü yoxsulları sevindirmək və orucun naqis olmasını bunun vasitəsilə aradan qaldırmaqdır. Ġbn Abbas belə demiĢdir: “Rəsulullah (s) fıtr sədəqəsini,
oruc tutanı boĢ söz və hərəkətlərdən qorumaq və kasıbları doyurmaq üçün vacib etmiĢdir. Hər kim onu bayram namazından əvvəl
əda etsə, məqbul bir zəkat olar. Əgər namazdan sonra əda etsə,
sədəqələrdən bir sədəqə olmuĢ olar”.933
Fitrə zəkatını ödəmək hər bir müsəlmana vacibdir. Bu bir
Ģəri vəzifə olduğundan onun tərk edilməsi günahdır. Fitrə zəkatı
yalnız üç Ģərtlə insana vacib olur. Həmin Ģərtlər aĢağıdakılardır:
- Müsəlman olmalıdır;
- Azad olmalıdır;
- Fitrə verə biləcək mala sahib olmalıdır.
Fitrə zəkatının verilmə vaxtı ramazan bayramı günü, yəni
Ģəvval ayının biri, ramazan bayramı namazından qabaq verilməlidir.934
Fitrə zəkatının miqdarı buğda, arpa və ya kiĢmiĢdən üç
sadır (təxminən 750 kq). Bu haqda məĢhur müctəhid Seyid Əli
Sistani yazır: “Fitr bayramının axĢamı günəĢ batdığı vaxt
yetkinlik həddinə çatan və ağıllı olan huĢsuz, fağır və baĢqasının
qulu olmayan Ģəxsə özü və onun çörək yeyəni sayılan Ģəxslərin
hər biri üçün buğda, arpa, xurma, kiĢmiĢ, düyü və qarğıdalı kimi
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Əbu Davud Süleyman bin ƏĢəs, Sünəni-Əbi Davud, Məktəbətu-Ġbn
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öz məntəqəsində adi qida növlərindən 1 sa, təqribən 3 kq haqqı
olana verməlidir”.935
Özünün və ailəsinin illik xərclərinə sahib olmayan, onun
və ailəsinin xərclərini təmin edəcək bir qazancı da olmayan Ģəxs
fağır sayılır və onun fitrə zəkatı verməsi vacib deyildir.
Fitrə zəkatı yalnız fağırlara verilməlidir. Bu fağırların
müsəlman olması Ģərtdir. Həmçinin Əhli-beytə (ə) qarĢı düĢmənçiliyi olan Ģəxslərə fitrə vermək olmaz. Bundan baĢqa Ģərabxor, namaz qılmayan və aĢkarcasına günah edən Ģəxslərə də fitrə
vermək olmaz.
Fitrə zəkatını verən zaman elm və fəzilət əhlini digərlərindən, həmçinin yaxın qohumları yadlardan üstün tutmaq müstəhəbdir.
Əgər insan birinin fağır olduğunu güman edib ona fitrə
zəkatı versə və sonradan onun fağır olmadığı məlum olsa, gərək
fitrəni ondan alıb haqqı olana versin. Əgər malı ondan ala
bilməsə, gərək öz malından təzədən haqqı olana versin.
Bir Ģəxsin “mən fağıram” deməsinə inanıb ona fitrə zəkatı
vermək olmaz. Lakin onun sözündən xətircəmlik hasil olsa, ona
fitrə vermək olar.
Fitrə zəkatında ağıl və yetkinlik Ģərt deyil. Əqli xəstələrin
və dəlilərin vəliləri onların mallarından fitr sədəqəsi verərlər.
Ramazanda oruc tutmamıĢ olanlar da fitr sədəqəsi verərlər.
Fitrə zəkatı bütün təfərrüatı ilə hədisi-Ģəriflərdə öz əksini
tapmıĢdır. MəĢhur hədis alimləri yazdıqları hədis əsərlərində
fitrə zəkatı ilə əlaqədar hədisləri xüsusi baĢlıqlar altında
toplamıĢlar. Həmn hədislərdən aĢağıdakıları qeyd etmək olar.
Səffan əl-Cəmmal deyir: “Ġmam Sadiqdən (ə) fitrə haqqında soruĢdum. O, mənə dedi: fitrə zəkatı kiçiyə, böyüyə, azada,
qula bir sa miqdarında buğda, xurma və ya kiĢmiĢ vermək
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vacibdir”. 936 Bu hədisi azca fərqlə Əbu Davud Peyğəmbərdən
(s) rəvayət etmiĢdir.937
Səd bin Səd əl-ƏĢəri deyir: “Ġmam Rzadan (ə) buğdadan,
arpadan, xurmadan və kiĢmiĢdən nə qədər zəkat verilər deyə
soruĢdum. Həzrət buyurdu: bir sa qədər.”
Ġmam Rza (ə) buyurub: “...Yetimlər zəkat verməzlər”.938
Ömər bin Yəzid deyir: “Ġmam Sadiqdən (ə) bir kiĢinin fitr
gününədək qonağı olarsa, onun yerinə zəkat verməlidirmi deyə
soruĢdum. Həzrət buyurdu: bəli..”939
Ġmam Əli (ə) buyurur: “Hər kəs fitrə zəkatını ödəsə, Allah
onunla o Ģəxsin mal zəkatının naqisliyini aradan aparar”.940
Ġbn Ömərdən rəvayət edildiyinə görə, Rəsulullah (s) fitr
sədəqəsini fərz etdi...
Abdullah bin Məsləmə, Malikdən qiraət yoluyla aldığı
rəvayətdə belə demiĢdi: “Fitr sədəqəsi ramazanda müsəlmanlardan hər azad və ya kölə, kiĢi və ya qadın üzərinə bir sa quru
xurma və ya bir sa arpadır”.941
Ġmam Sadiq (ə) buyurmuĢdur: “Ailənə qoĢulan hər bir
kəsin, azad və ya qul olanın fitrə zəkatını ödəməyin vacibdir.
Fitrə zəkatını namazdan əvvəl verməyin daha yaxĢı, namazdan
sonra verməyin isə bir sədəqədir”.942

936

ġeyx Səduq, Mən la yəhzuruhül-fəqih, c. II, Beyrut, I nəĢri, 1429/2008,
səh. 248, hədis № 2062
937
Əbu Davud Süleyman bin ƏĢəs, Sünəni-Əbi Davud, Məktəbətu-Ġbn
Həcər, DəməĢq, 1424/2004, səh. 340, hədis № 1611
938
ġeyx Səduq, Mən la yəhzuruhül-fəqih, c. II, Beyrut, I nəĢri, 1429/2008,
səh. 248, hədis № 2066
939
Həmin mənbə, hədis № 2067
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Həmin mənbə, hədis № 2085
941
Məhəmməd bin Ġsmayıl əl-Buxari, Səhihi-Buxari, ər-Riyad, II nəĢri,
1419/1999, səh. 245, hədis № 1504
942
ġeyx Tusi, Təhzibül-əhkam, c. III, Beyrut, II nəĢri, 1429/2008, səh. 644,
hədis № 4381
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40.Sədəqə nədir?
Sədəqə vermək həm Qurani-kərimdə həm də hədisi-Ģəriflərdə öz əksini tapmıĢ mühüm vergilərdən biridir. Allah Quranın
bir çox yerlərində sədəqə vergisini insanların bir insanlıq borcu
olduğunu vurğulamıĢdır. Allah Qurani-kərimdə buyurur:
“O kəslər ki, qeybə (Allaha, mələklərə, Qiyamətə, qəza
və qədərə) inanır, (lazımınca) namaz qılır və onlara verdiyimiz ruzidən (ailələrinə, qohum-qonĢularına və digər haqq
sahiblərinə) sərf edirlər”.943
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“YaxĢı əməl heç də (ibadət vaxtı) üzünü günçıxana və
günbatana tərəf çevirməkdən ibarət deyildir. YaxĢı əməl
sahibi əslində Allaha, axirət gününə, mələklərə, kitaba
(Allahın nazil etdiyi bütün ilahi kitablara) və peyğəmbərlərə
inanan, (Allaha) məhəbbəti yolunda (və ya mal-dövlətini çox
sevməsinə baxmayaraq) malını (kasıb) qohum-əqrəbaya,
yetimlərə, yoxsullara, (pulu qurtarıb yolda qalan) müsafirə
(yolçulara), dilənçilərə və qulların azad olunmasına sərf
edən, namaz qılıb zəkat verən kimsələr, eləcə də əhd edəndə
əhdinə sadiq olanlar, dar ayaqda, çətinlikdə (ehtiyac, yaxud
xəstəlik üz verdikdə) və cihad zamanı (məĢəqqətlərə) səbr
edənlərdir. (Ġmanlarında, sözlərində və əməllərində) doğru
olanlardır. Müttəqi olanlar da onlardır!”944 və s.
Hədisi-Ģəriflərdə də sədəqə haqqında olan məlumatlar
sayılmayacaq dərəcədə çoxluq təĢkil edir. Lakin burada da bir
neçə daha məĢhur və səhih hədisləri qeyd etməklə kifayətlənəcəyik. Belə ki, Allahın Rəsulu (s) sədəqənin daha geniĢ məna və
mahiyyətini izah edərkən buyurmuĢdur:
943
944

Bəqərə, 3
Bəqərə, 177
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“Ġnsan GünəĢin çıxdığı hər gün sədəqə verməlidir. Ġki Ģəxs
arasında ədalətli davranmaq sədəqədir. Hansısa bir insan
heyvanına yük qaldırarkən ona kömək etmək sədəqədir. Namaza
gedərkən atılan hər bir addım sədəqədir”.945
“QardaĢına qarĢı etdiyin təbəssüm sədəqədir. YaxĢılığa
dəvət edib pislikdən çəkindirməyin sədəqədir. Yolunu azana yol
göstərməyin sədəqədir, kora yardım etməyin sədəqədir, yoldan
daĢ, taxta parçası, sümük və s. Ģeyləri götürüb kənara qoymağın
sədəqədir, öz vedrəndən qardaĢının vedrəsinə su boĢaltmağın
sədəqədir”.946
“KiĢinin öz ailəsinə xərcləməsi sədəqədir”.947
“Qonaqlıq üç gündür. Bundan sonra ona olunan hər bir
hörmət sədəqədir”.948
Ġmam Sadiq (ə) buyurmuĢdur: “Ruzinizi sədəqə verməklə
qazanın. Həqiqətən hər bir Ģeyin açarı vardır, ruzinin də açarı
sədəqədir. Çünki o borcu ödəyir, bərəkət gətirir, malı çoxaldır,
ailənin rifahını geniĢləndirir. Allahla sədəqə vasitəsilə ticarət
edin”.949
Ġmam Baqir (ə) buyurmuĢdur: “Sədəqə dünyada yetmiĢ
bəlanı və pis ölümü dəf edir. Sədəqə verən Ģəxs heç vaxt pis
ölməz. Kim dilənçinin ovcuna sədəqə qoyarsa, sanki Allahın
əlinə sədəqə qoymuĢdur”.950
Ġmam Əli (ə) buyurur: Rəsulullah (s) buyurdu ki: “Sədəqə
verməkdə tələsin. Çünki bəla sədəqəni aĢa bilməz”.
“Sədəqə pisliyin yetmiĢ qapısını bağlayar”.

945

Məhəmməd bin Ġsmayıl əl-Buxari, Səhihi-Buxari, ər-Riyad, II nəĢri,
1419/1999, səh. 478, hədis № 2891
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Rəsulullah (s) buyurur: “Mallarınızı zəkat verərək təmizləyin. Xəstələrinizi sədəqə ilə müalicə edin. Müsibət dalgalarını
dua ilə qarĢılayın”.
Əllamə Hindinin “Kənzül-ümmal” əsərinin bir çox hədislərində “Xəstələrinizi sədəqə ilə müalicə edin” cümləsi keçmiĢdir. “Sədəqə ilə xəstələrinizi müalicə edin. Çünki sədəqə adamdan zilləti də xəstəlikləri də uzaqlaĢdırar. YaxĢılılıqları artırar və
ömürü uzadar”.
Peyğəmbər (s) buyurur: “Sədəqə vermək yetmiĢ bəlanı
rədd edər ki, onların ən yüngülü cüzam və baras xəstəliyidir.”
Yenə bir hədisdə belə buyurur: “DüĢüncə və kədərlərinizi sədəqə verməklə alın. Sədəqə ilə Allah sizə zərəri olan Ģeyləri sizdən
uzaqlaĢdırar və düĢmənlərinizə qarĢı sizə kömək edər”.
BaĢqa bir səhih hədisdə isə belə deyilir: “Bir Ģəxs bir
müsəlmana paltar geydirsə, o paltardan bir parça geyən adamın
bədənində qaldığı müddətcə geydirən adam Allahın himayəsi
altında qalar”.
“Sədəqə yetmiĢ pisliyin qapısını qapadır”.
Bir hədisi Ģərifdə belə buyurulmuĢdur: “Səhər erkəndən
sədəqə verin çünkü bəlalar sədəqəni keçə bilməzlər”.
Ənəs bin Malik Rəsulullahın (s) belə buyurduğunu nəql
edir: “Sədəqə Allahın qəzəbini uzaqlaĢdırar və pis ölümü rədd
edər”.
“Sədəqə qəbir əzabını yox edər”.
Peyğəmbər (s): “Hər kəs Qiyamət günündə öz sədəqəsinin
kölgəsində olacaq” deyə buyurulmuĢdur.
Ġmam Sadiq (ə) buyurmuĢdur: “Gündüz verilən sədəqə su
duzu əritdiyi kimi günahları əridib yox edir. Gecə verilən sədəqə
isə Allahın qəzəb odunu söndürür”.951
Ġmam (ə) digər bir hədisində buyurmuĢdur: “Hər kəs bir
dilənçini qapıdan qovsa, mələklər yeddi gün onun evinə baxmazlar”.952
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Ayə və hədislərdən alınan ümumi nəticə budur ki, Allah
üçün xərclənən bir Ģey həqiqətən baqidir. Onun savabı daimi və
qalıcıdır. Xərclənməyib geriyə buraxılanlar isə fanidir. Geriyə
qalanların əbədi qalan bir yerə xərclənib-xərclənməyəcəyi
məlum deyildir. Məzahir adlı əsərin yazıçısı deyir ki: Bu hədislər Allah taalanın bu sözünə iĢarə etməkdədir: “Sızın əlinizdəki
Ģeylər tükənər. Allah yanındakılar isə baqidir”. 953 Bir
hədisdə Rəsulullah (s) buyurur: “Bəndə deyər: “Mənim malım,
mənim malım!” Ancaq onun malı, yeyib bitirdiyi, geyib
köhnəltdiyi və ya Allah yolunda xərcləyib özü üçün axirət
sərmayəsi etdiyidir. Geri qalanlar isə baĢqalarına qalacaqdır.
Ġnsan onu digərlərinə qoyub gedəcəkdir”.

953
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41.Cizyə nədir?
Cizyə lüğətdə “cəza” kəlməsindən alınıb. Lakin bəzi müəlliflər bu kəlmənin fars mənĢəli “gəzit” sözündən alındığı qənaətindədirlər.954 Belə olduğu təqdirdə cizyə gəzit kəlməsinin ərəbləĢmiĢ forması olur. Cizyə zimmi Ģəraitində yaĢayan kafirlərin
müsəlman dövlətinin büdcəsinə (beytülmala) ildə bir dəfə ödədikləri vergidir. Onlar cizyə vergisini ödəməklə Ġslam dövləti
tərəfindən qorunmuĢ olurlar. Cizyənin miqdarını müsəlman
dövlətinin baĢında dayanan Ģəxs (xəlifə) təyin edir. Bu vergi
həm torpağa, həm də adam baĢına aid ola bilər. Cizyə Ġslama
girməklə aradan gedir. Yəni müsəlman olan Ģəxsdən cizyə
vergisi tutulmur.
ġəriətdəki mənası isə zimmilərdən (qeyri-müsəlman vətəndaĢlardan), azad və mükəlləf olan kiĢilərdən hər il alınan dini
vergidir. Buna dilmizdə can vergisi deyilir. Terminoloji mənada
bu sözü Ġbn Ənbari belə açıqlamıĢdır: “Bu, zimmilər üzərinə
qoyulan bir vergidir. Fəqihlərə görə zimmilərin Ġslam ölkəsində
yaĢamaları müqabilində və ya onların canlarını, nəsillərini və
mallarını qorumaq məqsədiylə və yaxud da müsəlmanların onlarla savaĢmaması üçün alınan müəyyən bir miqdar maldır.
Onların salamatlıqları, canları, uĢaqları və mallarının qorunması
üçün alınır”.955
Cizyənin verilməsinə dəlil “Tövbə” surəsinin 29-cu ayəsidir. Allah bu ayədə buyurur: “Kitab əhlindən Allaha və Qiyamət gününə iman gətirməyən, Allahın və Peyğəmbərinin
haram buyurduqlarını haram bilməyən və haqq dini (Ġslamı)
qəbul etməyənlərlə zəlil vəziyyətə düĢüb öz əlləri ilə cizyə
verənədək vuruĢun”.
Qurani-kərimin bu ayəsi açıq Ģəkildə qeyri-müsəlmanların
üzərinə cizyə vergisini qoymaqdadır. Ayədə iĢlədilən kəlmələr
təhlil edilərkən məlum olur ki, bu vergini yalnız kitab əhli olanlar verməlidirlər. Deməli, buraya qeyri-kitab əhli, o cümlədən
954
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Əli Əkbər Dehxuda, Lüğətnamə, “cizyə” maddəsi
Nezih Həmmad, Ġqtisadi Fiqh Terminləri, Ġz yayınları, c. I, “cizyə” fəsli
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müĢriklər daxil deyillər. Kitab əhlinin kimliyinə gəldikdə isə
bura yəhudilər, xristianlar və məcusilər daxildirlər. Bu haqda
görkəmli hədis və fiqh alimlərindən olan Küleyni (879-941) və
ġeyx Tusi (998-1067) səhih bir sənədlə rəvayət edirlər: “Ġmam
Sadiqdən (ə) məcusilər haqqında soruĢuldu: onların peyğəmbəri
olubmu? Həzrət buyurdu: bəli. Məgər bilmirsən ki, Peyğəmbər
(s) Məkkə müĢriklərinə Ġslamı qəbul etmələri, əks halda isə
müharibəyə hazır olmaları üçün məktub yazdı? Onlar da
Peyğəmbərə (s) məktub yazıb dedilər: sən gəl bizdən cizyə al və
bizi bütlərimizə ibadət etməyə azad burax. Peyğəmbər (s) isə
onların cavabında yazdı: mən sizdən cizyə ala bilmərəm, çünki
cizyə yalnız kitab əhlindən alınar. Onlar Peyğəmbərə (s) məktub
yazıb onu yalanlamaq istədilər və məktubda belə yazdılar: sən
yalnız kitab əhlindən cizyə aldığını iddia edir, amma məcusilərdən cizyə alırsan! Peyğəmbər (s) onlara yazdı: Məcusilərin
peyğəmbəri var idi. Lakin onlar onu öldürdülər və onun gətirdiyi
kitabı yandırdılar. Onların peyğəmbəri onlara on iki min inək
dərisi üzərində yazılmıĢ bir kitab gətirmiĢdi”.956
Cizyənin miqdarı rəsmi Ģəkildə bəyan olunmamıĢdır. Bu
haqda ġeyx Tusi ustadı ġeyx Müfidin (öl. 1022) belə dediyini
nəql edir: “Cizyənin rəsmi miqdarı yoxdur. Lakin bu onun
yığılmasında artıqlıq və əskikliyə səbəb ola bilməz. Onun miqdarı Ġmamın (ə) zimmilərin mallarına baxaraq onların kasıb və
varlı təbəqəsinin üzərinə qoyduğu miqdara bağlıdır”. Lakin buna
baxmayaraq cizyənin miqdarını müəyyənləĢdirmək mümkündür.
Zürarə rəvayət edir: “Ġmam Sadiqə (ə) dedim: əhli-kitab
üzərinə cizyənin məyyən olunmuĢ miqdarı varmı? Həzrət buyurdu: Ġmam onların mallarına baxıb onların gücləri yetən
qədərində cizyə alar..”957
Həmçinin cizyə verənlərdən baĢqa vergi də tutulmur. Bu
haqda Məhəmməd bin Müslüm deyir: “Ġmam Sadiqə (ə) dedim:
956
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Cizyə verənlərin mallarından və gəlirlərindən cizyədən baĢqa bir
Ģey alınarmı? Həzrət buyurdu: xeyr!”958
MəĢhur Ġslam alimi Əli bin Məhəmməd əl-Mavərdi (öl.
1058) müsəlman torpaqlarında yaĢayan kafirlərin aĢağıdakı
Ģərtlərə əməl etmələrini vacib görmüĢdür:
-Qurani-kərim haqqında yersiz danıĢmamalı, onun təhrif
olunduğu, ilahi vəhy olmadığı və s. bu kimi küfrlü sözlər
deməməli,
-Peyğəmbəri (s) təhqir etməməli, onun haqqında nalayiq
danıĢmamalı,
-Ġslam dininə dil uzatmamalı və onu pisləməməli,
-Müsəlman qadınlarla zina etməməli və onlara evlənmə
təklifi etməməli,
-Müsəlmanları dinlərindən döndərmə təĢəbbüsündə olmamalı,
-DüĢmənə yardım etməməli və onlarla dostluq etmə959
məli.
Zimmilər cizyə ödədikdən sonra Ġslam dövlətinin vətəndaĢlıq hüququnu qazanmıĢ olurlar. Bundan sonra onlara toxunmaq, onları təhqir etmək, mallarına və canlarına zərər yetirmək
haramdır. Peyğəmbər (s) bu haqda buyurmuĢdur: “Kim zimmiyə
zülm edərsə, yaxudda onun gücü çatmayan bir Ģeyi ona yükləyərsə, mən o Ģəxslə düĢmənəm”.

958

Həmin mənbələr, c. III, səh. 663, hədis № 4527; c. III, səh. 297, hədis №
2184
959
Ġslam Tarihi Ansiklopedisi, Türkiye, nəĢr ili yoxdur, c. III, səh. 181-182
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42.Saqqal saxlamaq vacibdirmi?
Məlum olduğu kimi, hədis mənbələrində saqqalın saxlanması haqqında bir neçə hədis nəql olunmuĢdur. Bu hədislər “Səhihi-Buxari”, “Səhihi-Müslüm”, “Biharül-ənvar”, “VəsailüĢĢiə”, “əl-Vafi” və baĢqa qaynaqlarda öz əksini tapıb. Amma
nəql olunmuĢ bu hədislərin səhhəti haqqında müsəlman alimlərinin müxtəlif fikirləri vardır. Həmin fikirlərə diqqət yetirək:
- Hənəfi, Hənbəli və Maliki alimlərinə görə, nəql olunmuĢ
hədislər saqqalın saxlanmasına dəlildir.
- ġafei alimlərinə görə, saqqal saxlamaq vacib deyil,
müstəhəbdir (bəyəniləndir).
- Ġmamiyyə alimlərinə görə isə, saqqal saxlamaq haqqında
nəql olunmuĢ hədislər zəifdir. Lakin ehtiyat vacibdir ki, saxlanılsın. Amma zəruri hallar olarsa, (məs. iĢ yeri ilə əlaqəli və ya
dəri xəstəliyi kimi və s.) qırxılmasının heç bir zərəri yoxdur.
- Bəzi alimlərin isə ümumi fikri budur ki, saqqal saxlamaq
nə müstəhəb, nə də vacibdir. Bu sadəcə geyim-keçim kimi
adətlərdəndir.
Hədis mənbələrində saqqal haqqında nəql olunmuĢ aĢağıdakı hədislər vardır:
1.Ġmam Sadiq (ə): “Peyğəmbər (s) buyurub: “Saqqalınızı
saxlayın, bığınızı qırxın ki, yəhudilərə oxĢamayasınız”.960
Xatırladaq ki, Cənubi Azərbaycan alimi Seyid Əbülqasim
Xoyiyə (1899-1992) görə, bu hədis mürsəl (sənədində qopuqluq
olduğu üçün zəif olan) hədisdir.
2.Peyğəmbər (s): “AtəĢpərəstlər saqqallarını qırxır, bığlarını saxlayırlar. Biz isə bığımızı qırxır, saqqalımızı saxlayırıq.
Bu, fitrətdəndir”.
Qeyd edək ki, bu hədis də Seyid Əbülqasim Xoyiyə görə
mürsəl hədisdir.

960

Hürr Amili, VəsailüĢ-Ģiə, c. II, təhqiq: Müəssisətu Ali-Beyt (ə), Qum,
tarixsiz, səh. 116, “adabül-hamam” fəsli, 67-ci bab, hədis № 1, 2, 3; Feyz əlKaĢani, əl-Vafi, c. VI, Məktəbətu Ġmam Əli (ə), Ġsfahan, I çap, 1312 h/q, səh.
657, hədis № 6, 7
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3.Hürr Amilinin “əl-Vəsail” əsərində Əli bin Qürabın,
onun Cəfər bin Məhəmməddən, onun atasından, onun da babaları vasitəsilə Peyğəmbərdən (s) belə nəql etdiyi qeyd edilib:
“Saqqalınızı saxlayın, bığınızı qırxın ki, atəĢpərəstlərə oxĢamayasınız”.
Yenə də qeyd edək ki, bu hədis də Seyid Əbülqasim
Xoyiyə görə zəif hədisdir. Çünki hədisin sənədində Hüseyn bin
Ġbrahim, Musa bin Ġmran ən-Nəxəi, Hüseyn bin Yezid və Əli bin
Qürab vardır ki, bunlar da zəif ravilərdir.
Əbülqasim Xoyinin Ģərhinə görə:
-Hədislər sənəd baxımından zəifdir,
-Hədislər vacibə dəlalət etmir.961
Nəql olunmuĢ hədislər içində “Saqqalını qırxıb özünü
əcnəbilərə oxĢadanlara Allahın lənəti olsun” hədisi vardır. Bu
hədis haqqında alimlərimiz aĢağıdakı hökmlərini vermiĢlər:
-Hədis sənəd baxımından məchuldur. Çünki onun
sənədində Musa bin Ġsmayıl var,
-Hədisin orjinalında keçən “müməssil-təmsil” sözü “tənkil” (bəzək) mənasındadır,
-Lənət harama dəlalət etmir. Çünki çoxsaylı rəvayətlərdə
lənət bir iĢin məkruh olduğuna aid olub,
-Saqqal haqqındakı hədislərin sənədində Məhəmməd bin
Ġsmayıl, Abdullah bin Əyyub, Abdullah bin HaĢim zəif
ravilərdir.
Xoyi fitvasında qeyd edib: “Əhvət budur ki, zərurət
olmasa, saqqalı qırxmaq caiz deyil”.
Məlumdur ki, üsuli-fiqh elmində müctəhidin “əhvət”,
“ehtiyat” dediyi sözlər onun əlində tam tutarlı dəlil olmadığı zaman
deyilir. Yəni müctəhid hər hansı məsələ barəsində qəti fitva vermir.
Bütün bu deyilənlərə baxmayaraq, peyğəmbərlərin və
Ġmamların sirəsində onların saqqalının olması məlumdur. Bu
iĢdə də hər bir müsəlmanın onlara tabe olması daha məqsədəuyğun hesab edilir.
961

Seyid Əbülqasim əl-Xoyi, Mühazirat fi üsulil-fiqh, Mövsuəti-imam əlXoyi, tarixsiz, c. I, səh. 483
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43.Kitab əhlinin kəsdiklərini yemək olarmı?
Kitab əhli dedikdə, əsasən yəhudilər və xristianlar nəzərdə
tutulur. Onların kəsdiklərinin yeyilib-yeyilməməsi haqqında
müxtəlif görüĢlər vardır. Uca Rəbbimiz Qurani-kərimin “Maidə”
surəsində belə bəyan edir:
.َّ ْٞ َ٤ُْ ِّزَخصُ َُ ٌُ ُْ أُ ِك ََّ ح٤َّ حُط.ُّ َ َؼخ١َٝ َٖ٣ٌِ َُّح حُٞطَُٝخد أ
َ َ َؼخ ُٓ ٌُ ْْ َُ ٌُ ْْ ِك ٌَّ ح ُْ ٌِظ١َٝ ٌَّ  ْْ ِكُٜ َُ
“Bu gün pak nemətlər sizə halal edilmiĢdir. Kitab
əhlinin yeməkləri sizə, sizin yeməkləriniz isə kitab əhlinə
halaldır.”
Məlumdur ki, hər bir ayənin təfsiri Qurani-kərimin mövzu
ilə əlaqəli digər ayələri və nəql olunmuĢ hədisi-Ģəriflər əsasında
təfsir olinmalıdır. Kitab əhlinin kəsdiklərinin yeyilməməsi
haqqında da Ġmamiyyə qaynaqlarında bir çox hədislər vardır.
Cənubi Azərbaycan alimi Əllamə Təbatəbai (1902-1983) “əlMizan” təfsirində “Təfsiri-ƏyyaĢi”yə istinadən yazırdı:
“Ġmam Cəfər Sadiqdən (ə) belə nəql edilmiĢdir: “Bu
yeməkdə məqsəd dənli bitkilərdir”.962
Müəllif bu hədisin ġeyx Tusinin (998-1067) “Təhzibüləhkam” əsərində də nəql olunduğunu, lakin oradakı hədisdə
noxud sözünün də keçdiyini qeyd etmiĢdir.
 ٓؤٍ ٍؿَ أرخ ػزي َّللا:ٍ هخ,ق٤لٛ ) رٔ٘ي٢ (حٌُخكٚ ًظخر٢ ك٢٘٤ٌُِ حٍٟٝ
خٜ٤ كَٝؼ٤ ك٢َٗحُٜ٘حٝ ١ىٜٞ٤ُخ حٜ٤ََٓ ك٣ ْ٘ حُـ:ُٚ ٍ كوخ,ٙأٗخ ػ٘يٝ ّ حُٔلٚ٤ِػ
َلٝ ,خ ٓخُيٜ٘ٔ َل طيهَ ػ:ّ حُٔلٚ٤ِ ػزي َّللا ػٞ؟ كوخٍ أرٚلظ٤ٌرق أطؤًَ ًر٤ كٍٝػخ
ٍ َّللاٞ ه٢٘غ كٜٗ  كٔخ:َ حَُؿُٚ ٍ كوخ.ِْٔٓ ئٖٓ اَل٣ َلٝ ,ْٓ حَلٞٛ  كخٗٔخ,خًِٜطؤ
)؟5:)) (حُ٘ٔخء...ٌَُّْ ٌَّ َخد ك
َ ح حٌُظٞطَٖٝ أ٣ٌََُّ َؼخّ ح١َٝ ّزَخص٤َّ َّ أك ََّ ٌَُْ حُطَٞ٤ُ ((ح:٠ُطؼخ
.دٞ حُلز٢ٛ ٍ اٗٔخٞو٣ ٢ ًخٕ أر:ّ حُٔلٚ٤ِ ػزي َّللا ػٞكوخٍ أر
Əllamə Təbatəbai daha sonra yazırdı: “Ġbn Miskan Qüteybə ƏĢadan belə nəql etmiĢdir: “Mən Ġmam Sadiqin (ə) yanında
idim. Bir kiĢi gəlib o həzrətdən soruĢdu ki, qoyun sürüsünü
otarmaq üçün yəhudi və ya xristian çobana həvalə etsələr və
təsadüfən qoyunlardan birinin baĢına iĢ gəlsə, çoban da onu
ölməmiĢ kəssə, onun ətindən yemək olarmı? Ġmam (ə) buyurdu:
962

Əllamə Təbatəbai, əl-Mizan təfsiri, c. V, Bakı, Qələm nəĢriyyatı, 2013,
səh. 305 (“Təfsiri-ƏyyaĢi”, c. I, səh. 296, hədis № 37-yə istinadən)
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“Nə onun ətindən yemə, nə də digər vasitələrindən istifadə etmə.
Çünki heyvanın halal olmasının yolu yalnız kəsilərkən Allahın
adının çəkilməsidir. Bunda da təkcə müsəlmana etibar etmək
olar”. Sual verən Ģəxs bir daha soruĢdu ki, axı Allah taala
buyurub: “Bu gün pak olan Ģeylər sizə halal oldu. Kitab
verilmiĢ kəslərin yeməyi (də) sizə halaldır.” Bu ayəyə əsasən,
onların kəsdiyi heyvanın əti də bizə halal olmalıdır. Ġmam (ə)
buyurdu: “Atam həmiĢə deyərdi ki, Kitab əhlinin yeməyindən
məqsəd ancaq dənli bitkilərdir”.963
Müəllif hədisləri belə izah edirdi: “Diqqət yetirdiyimiz
kimi bütün bu hədislər ayədə gəlmiĢ kitab əhlinin yeməyini
dənli bitkilər mənasına təfsir etmiĢdir. Təam sözü mütləq və heç
bir qeydi olmadıqda məhz bu mənanı bildirir. Buna görə də fiqh
alimləri kitab əhlinin halal sayılan yeməyinin yalnız dənli
bitkilər olduğuna dair fitva vermiĢlər...”964
Müəllif yenə də Ġmam Sadiqə (ə) istinadən yazırdı: “Həmran belə nəql edir ki, mən Ġmam Sadiqdən (ə) yəhudi və xristianların kəsdikləri heyvan haqqında bunları dediyini eĢitdim:
“Kəsərkən Allahın adının deyildiyi hallar istisna olmaqla,
onların kəsdiklərini yemə. Məgər Allahın “Allahın kəsilərkən
baĢı üzərində Allahın adı çəkilməmiĢ Ģeydən yeməyin ki, onu
yemək əlbəttə, Allaha qarĢı itaətsizlikdir”, - deyə
buyurduğunu eĢitməmisənmi?”965
Xatırladaq ki, Qurani-kərimin aĢağıdakı ayələri də yalnız
Allahın adı ilə (“Bismillah” deyilərək) kəsilən heyvanların ətini
halal saymıĢdır. Uca Rəbbimiz “əl-Bəqərə” surəsinin 173-cü
ayəsində belə bəyan edir: “O (Allah) sizə ölmüĢ heyvanı, (axar)
qanı, donuz ətini və Allahdan baĢqasının adı ilə kəsilənləri
(yeməyi) qəti haram etmiĢdir. Lakin naəlac qaldıqda
(baĢqasının malını) zorla mənimsəmədən və həddi aĢmadan
(zəruri ehtiyacı ödəyənə qədər) bunlardan yeməyə məcbur
963

Həmin mənbə, səh. 306 (Küleyninin (“Fürui-kafi”, c. VI, səh. 230, hədis
hədis № 10-a istinadən).
964
GeniĢ məlumat üçün bax həmin mənbəyə səh. 307-311
965
Əllamə Təbatəbai, əl-Mizan təfsiri, c. VII, Bakı, Qələm nəĢriyyatı, 2014,
səh. 531
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olan kimsənin heç bir günahı yoxdur. Allah bağıĢlayandır,
mərhəmətlidir!”
“əl-Ənam” surəsinin 145-ci ayəsində də belə bəyan edir:
“(Ya Rəsulum!) De: “Mənə gələn vəhylər içərisində murdar
olduqları üçün ölü heyvan, axar qan, donuz əti və ya
Allahdan baĢqasının adı ilə (bismillah deyilmədən) günah
olaraq kəsilmiĢ heyvanlar istisna olmaqla, hər hansı bir
kəsin yediyi yeməklər içərisində haram buyurulan bir Ģey
görmürəm. Bununla yanaĢı, hər kəs məcburiyyət qarĢısında
qalsa, həddi aĢmadan, zəruri ehtiyacını ödəyəcək qədər
(bunlardan yesə, Allah ona cəza verməz)”. Çünki sənin Rəbbin, həqiqətən, bağıĢlayandır, rəhm edəndir!”
Bütün bu deyilənlərdən əlavə Əhli-beyt (ə) yolu ilə nəql
edilmiĢ çoxsaylı mütəvatir hədislərdə kitab əhlinin (yəhudi və
xristianların) kəsdikləri heyvanların ətini haram olduğunu qeyd
edilib. Həmin hədislərin hamısını burada qeyd etmək imkan
xaricində olduğundan onların ünvanını göstərməklə kifayətlənirik.966

966

Məhəmməd bin Yaqub əl-Küleyni, Üsuli-kafi, c. VI, Darül-kütubilislamiyyə, IV çap, “babu zəbaih əhlil-kitab”, səh. 238; Məhəmməd bin Həsən
ġeyx ət-Tusi, Təhzibül-əhkam, c. IX, I çap, 1417 h/q, “babu zəbaih vələtimə”, səh. 73; Məhəmməd bin Həsən Hürr əl-Amili, VəsailüĢ-Ģiə, c. XXIV,
Müəssisə Alil-beyt (ə), II çap, 1414 h/q, “bab təhrimi-zəbaihil-küffar min
əhlil-kitab”, səh. 52 və s.
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44.Məcusilər (ZərdüĢtilər) kitab əhli hesab olunurmu?
Müqəddəs Ġslam Ģəriəti yəhudiləri, xristianları, sabiiləri və
məcusiləri kafir deyil, əhli-kitab kateqoriyasına daxil etmiĢdir.
Xatırladaq ki, məcusilər haqqında Qurani-kərimdə yalnız bir
yerdə bəhs edilmiĢ, onlar haqqında geniĢ məlumat verilməmiĢdir. Qədim müsəlman tədqiqatçılarının bəzilərinə görə,
məcusilər kitab əhlindən deyil. Peyğəmbərin (s): “Məcusilərlə
kitab əhli kimi rəftar edin” 967 dediyi rəvayət edilsə də, ancaq
onun məcusilərin kəsdiklərinin yeyilməməsini və qadınları ilə
evlənilməməsini deməsi müsəlaman alimləri arasında ixtilaf
yaratmıĢdır.968 Bəzi rəvayətlərə görə, Ġmam Əli (ə) də məcusilərin kitab əhlindən olduğunu bildirmiĢ, lakin kəsdiklərinin
yeyilməməsini və qadınları ilə də ailə qurulmamasını tövsiyə
etmiĢdir. Bu rəvayəti səhih hesab edən Ģafeilik məzhəbinin
banisi Məhəmməd bin Ġdris əĢ-Safei (767-820) Ġmam Əlinin (ə)
sözünə əsaslanaraq onları kitab əhlindən saymıĢdır. Məhəmməd
ġəhristaniyə (1076-1153) görə isə məcusilərin səmavi kitablarının olması Ģübhəlidir. Ona görə həzrət Ġbrahimə (ə) verilən
səhifələr məcusilərin davranıĢları üzündən yenidən səmaya
qaldırılmıĢdır. Buna görə də onlar kitab əhli statusundadırlar.
Amma çıxardıqları hadisələr üzündən səhifə yenidən səmaya
qaldırıldığı üçün kəsdiklərini yemək və qadınları ilə də ailə
qurmaq olmaz.969
Lakin bütün bu deyilənlərə baxmayaraq mövzunu hədisiĢəriflər kontekstində izah etdiyimiz zaman məlum olur ki,
məcusiləri də kitab əhlindən saymaq mümkündür. Onların
səmavi kitabları və peyğəmbərləri olmuĢ, lakin onlara nazil
olmuĢ kitabları sonradan təhrifə məruz qalmıĢdı. Xatırladaq ki,
onların kitab əhlindən olması Malik bin Ənəsin (712-795) “əlMüvətta”, Yaqub əl-Küleyninin (779-941) “Üsuli-kafi”, ġeyx
Müfidin (945-1022) “əl-Müqni”, ġeyx Tusinin (998-1067)
967

Malik bin Ənəs, əl-Müvətta, c. I, səh. 278
Məhəmməd Həmidullah, əl-Vəsaiqüs-siyasiyyə, səh. 150
969
ġəhristani, əl-Miləl vən-nihəl, səh. 11, 13
968
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“Təhzibül-əhkam”, əl-Heysəminin “Məcməüz-zəvaid” və s. kimi mötəbər hədis mənbələrində qeyd edilmiĢdir. Həmçinin
Qurani-kərimdə də məcusilərin kitab əhlinin cərgəsində qeyd
edilməsi diqqəti cəlb etməkdədir. Belə ki, Uca Rəbbimiz “Həcc”
surəsində belə buyurur:
َٖ٣ٌِ َُّحَٝ ّٞ
َّ ُحَٝ حَُٝخىٛ َٖ٣ٌِ َُّحَٝ حَُٞ٘ٓ َٖ آ٣ٌِ َُّإَِّ ح
َ ح ُْ َٔ ُـَٝ ٍٟخ
َ ٜ
َ َُّ٘حَٝ َٖ٤ِخرِجٜ
َّ ََِّٕخ َٓ ِش ا٤ِ َّ ح ُْوْٞ َ٣ ْْ ُٜ َ٘٤ْ َ َُ رٜ
َّ َِّٕح اًُٞ ََ ٗ
. ٌي٤ِٜ ٗ
ْ َأ
َ  ٍء٢َ
ِ َ ْل٣ ََّللا
ْ ٗ َِّ ًُ ٠ََِّللاَ َػ
“Həqiqətən, Allah iman gətirənlər (müsəlmanlar), yəhudilər, sabiilər (ulduzpərəstlər), xaçpərəstlər, məcusilər və
müĢriklər arasında Qiyamət günü (haqq ilə batili ayırd edərək) hökmünü verəcəkdir. ġübhəsiz ki, Allah hər Ģeyə
Ģahiddir! (Onların nə etdiklərini və nəyə layiq olduqlarını çox
gözəl bilir!)”.970
Məlum olduğu kimi, Ġslam dini müĢriklərdən deyil, yalnız
kitab əhlindən olanlardan cizyə (can) vergisinin yığılmasını
vacib etmiĢdir. Mənbələrdə qeyd olunmuĢdur ki, Peyğəmbər (s)
cizyə ayəsinin enməsiylə eyni il (hicir 9/miladi 630) Əzruh,
Cərba və Dumətül-cəndəl, növbəti il isə Nəcran, Yəmən,
Bəhreyn, Makna, Teyma və Həcər xalqlarıyla imzaladığı sülh
müqavilələrində bu Ģərtləri qoymuĢdur. Bunlardan Əzruh,
Dumətül-cəndəl və Nəcranlılar xristian, Teymə və Makna əhli
yəhudi, Bəhreyn, Həcər və Yəmənin əhalisi də qismən bu iki din
mənsubu, qismən də məcusilərdən ibarət idilər. Həmçinin, qaynaqlarda xəlifə Ömər (634-644) ilə Ġmam Əlinin (ə) (656-661)
məcusilərdən cizyə götürməyə davam etdikləri, xəlifə Osmanın
(644-656) isə Bərbərilərdən də cizyə götürdüyü qeyd edilmiĢdir”.971
Görkəmli hədis və fiqh alimlərindən olan Küleyni və ġeyx
Tusi belə rəvayət edirlər:
 ٗؼْ حٓخ:ٍ؟ كوخ٢ْ ٗزُٜ ّٕ أًخٞ حُٔلّ ػٖ حُٔـٚ٤ِ ػزي َّللا ػٞٓجَ أر
ٌْحَل ٗخرٌطٝ حَِٞٔٓ ٌٓش حٕ حٛ أ٠ُ حُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ رِـي ًظخد
٠ِىػ٘خ ػٝ ش٣ِ حٕ هٌ ٓ٘خ حُـُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٠ُح حٞرلَد كٌظز
ٖٓ ش حَل٣ِ ُٔض حهٌ حُـ٢ٗ ح:ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ْ حُ٘زٜ٤ُػخٕ كٌظذ حٝػزخىس حَل
970
971

Ayə, 17
Diyanət Ġslam Ensiklopediyası, Ġstanbul, 1993, “cizyə” maddəsi, səh. 42
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ٖٓ ش حَل٣ِ ُػٔض حٗي َل طؤهٌ حُـ: ـٚز٣ٌٌٕ رٌُي طٝي٣َ٣  ـٚ٤ُح حٞ كٌظز,َ حٌُظخدٛأ
ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ْ حُ٘زٜ٤ُ كٌظذ ح,َـٛ ّٞش ٖٓ ٓـ٣َِ حٌُظخد ػْ حهٌص حُـٛح
٢٘ حػ٢ْ كْٜ رٌظخرٜ٤ْ ٗزٛ حطخًٙٞظخد أكَهٝ ِٙٞ كوظ٢ْ ٗزُٜ ّٕ ًخٞ حٕ حُٔـ:ُٚآٝ
.ٍٞػَ٘ أُق ؿِي ػ
“Ġmam Sadiqdən (ə) məcusilər haqqında soruĢuldu: “onların peyğəmbəri olubmu?” Həzrət buyurdu: “bəli”. Məgər
bilmirsən ki, Peyğəmbər (s) Məkkə müĢriklərinə Ġslamı qəbul
etmələri, əks halda isə müharibəyə hazır olmaları üçün məktub
yazdı? Onlar da Peyğəmbərə (s) məktub yazıb dedilər: “sən gəl
bizdən cizyə al və bizi bütlərimizə ibadət etməyə azad burax”.
Peyğəmbər (s) isə onların cavabında yazdı: “mən sizdən cizyə
ala bilmərəm, çünki cizyə yalnız kitab əhlindən alınar”. Onlar
Peyğəmbərə (s) məktub yazıb onu yalanlamaq istədilər və
məktubda belə yazdılar: “sən yalnız kitab əhlindən cizyə aldığını
iddia edir, amma məcusilərdən cizyə alırsan!” Peyğəmbər (s)
onlara yazdı: “Məcusilərin peyğəmbəri var idi. Lakin onlar onu
öldürdülər və onun gətirdiyi kitabı yandırdılar. Onların
peyğəmbəri onlara on iki min inək dərisi üzərində yazılmıĢ bir
kitab gətirmiĢdi”.972
Digər bir hədisdə Məhəmməd bin Müslüm deyir: “Ġmam
Sadiqdən (ə) zimmilərdən, onların sərxoĢedici içkilərindən, donuz ətlərindən və leĢlərindən necə cizyə alınır”, - deyə soruĢdum. Həzrət buyurdu: “Onların mallarından cizyə almaq
vacibdir. Zimmilərin donuz ətlərindən, sərxoĢedici içkilərindən
cizyə vergisi götürülər. Bu iĢin günahı isə onların öz boyunlarındadır. Müsəlmanlara onlardan alınan cizyə vergisi halaldır və
onu götürə bilərlər”.973
Malikilik məzhəbinin banisi Malik bin Ənəs (712-795)
“Müvətta” əsərində belə rəvayət edir:
َّ ٠َِّٛ
ََ َٔ إََّٔ ُػَٝ ،ِٖ ٣ْ ََ ّ ح ُْزَ ْل
َ َٝ ِٚ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َ ٢َّ ِإََّٔ حَُّ٘ز
ِ َٞشَ ِْٖٓ َٓ ُـ٣ِْ َِّٓ َْ أَ َه ٌَ ح ُْ ِـ
َ
َ
ْ
َ
َ
.َِ َّ ح ُْزَ َْر
َ ٍِ ّ كخ
ِ َٞخ ِْٖٓ َٓ ُـٌٛإَّٔ ُػؼ َٔخَٕ أ َهَٝ ،ّ
ِ َٞخ ِْٖٓ َٓ ُـٌَٛ أَ َه
972

Məhəmməd bin Yəqub Küleyni, Üsuli-kafi, c. III, Beyrut, I nəĢri,
1429/2008, səh. 297, hədis № 2181; ġeyx Tusi Təhzibül-əhkam, c. III,
Beyrut, II nəĢri, 1429/2008, səh. 663, hədis № 4520
973
ġeyx Tusi Təhzibül-əhkam, c. III, səh. 663, hədis № 4521; Məhəmməd
bin Yəqub Küleyni, Üsuli-kafi, c. III, səh. 297, hədis № 2182
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“Ġbn ġihabdan eĢitdiyimə görə, Peyğəmbər (s) Bəhreyn
məcusilərindən cizyə almıĢdır. Ömər bin Xəttab Ġran məcusilərindən, Osman bin Əffan da bərbərilərdən cizyə almıĢdır”.
ٍَ  كَوَخ،ْْ ِٛ َِ ْٓ َ أ٢َِ٘ ُغ كٛ
ْ َْقَ أ٤ًَ ١ٍِ  َٓخ أَ ْى:ٍَ  كَوَخ،ّٞ
َ د ًَ ًَ ََ ح ُْ َٔ ُـ
ِ ُػ َٔ ََ رَْٖ ح ُْ َوطَّخ
َّ ٠َِّٛ
َّ ٍَ ٞٓ
حُّٞ٘ٓ
ْ َ أ:ف
ُ :ٍُ َُٞو٣ َْ َِّٓ
ُ ٍَ ُٔ ِٔؼْض
َ َٝ ِٚ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َ َِّللا
َ َُ ،ُيَٜ ٗ
ٍ َْٞ َػ ْز ُي حُ ََّ ْك َٔ ِٖ رُْٖ ػ
.د
ُ ْْ ِٜ ِر
ِ  َِ ح ُْ ٌِظَخْٛ ََّٓ٘شَ أ
“Cəfər bin Məhəmməd atasından nəql edir: Ömər bin
Xəttab sözü məcusilərə gətirərək: “Onlar haqqında nə edəcəyimi
bilmirəm” - dedi. Bunun üzərinə Əbdürrəhman bin Ofv: “Mən
Peyğəmbərin (s) onlarla əhli kitab kimi müamələ edin” dediyini Ģəxsən eĢitdim dedi”.974
Bu haqda ġeyx Tusi görkəmli fiqh alimi ġeyx Müfidin
(945-1022) belə dediyini nəql edir: “Cizyə yalnız yəhudilər,
xristianlar və məcusilərə vacibdir”.975
Ġbn Səd “ət-Təbəqatül-kubra” əsərində yazırdı: “Ġslamı
yaymaq üçün ayrı-ayrı hökmdarlara və ərəb qəbilələrinin
nüfuzlu Ģəxslərinə möhürlü məktub göndərib onları imana dəvət
edən Məhəmməd peyğəmbər (s) belə bir məktubla Əla bin əlHədrəmini də Bəhreynə, Münzir bin Sabi əl-Əbdinin yanına
göndərir və onu Ġslama dəvət edir. əl-Əbdi Peyğəmbərə (s)
məktub göndərib özünün Ġslamı qəbul etdiyini və onun haqq din
olduğunu təsdiqlədiyini bildirir. Sonra isə yazır: “mən sənin
məktubunu Həcər 976 əhlinə oxudum, onlardan bəziləri Ġslamı
bəyənib bu dinə tapındılar, bəziləri isə onu xoĢlamadılar. Mənim
torpağımda məcusilər və yəhudilər də vardır. Bu barədə mənə öz
göstəriĢini bildir. Peyğəmbər (s) ona yazıb bildirdi ki, məcusilikdə və yəhudilikdə qalanlar cizyə ödəməlidirlər”.
Peyğəmbər (s) Həcər məcuslarına məktub yazıb onlara
Ġslamı ərz etdi, kim ki, qəbul etmək istəmədi, onlardan cizyə
alındı. Bir Ģərtlə ki, müsəlmanlar onların qızları ilə evlənməməli,
onların kəsdiyi qurbanın ətindən yeməməli idilər”.977
974

əl-Müvətta, “Zəkat fəsli”, “Əhli-kitab və Məcusilərin cizyələri babı”,
hədis № 41-42; Əbdürrəzzaq, əl-Müsənnəf, hədis № 9789
975
ġeyx Tusi Təhzibül-əhkam, c. III, səh. 664
976
Bəhreyndə Ģəhər adı.
977
Ġbn Səd, ət-Təbəqatül-kubra, c. I, Beyrut, nəĢr ili yoxdur, səh. 263
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ġeyx Müfid məcusilərin kitab əhlindən olmaları haqqında
ixtilaf olduğunu, lakin Ġmam Əlidən (ə) nəql olunmuĢ “Məcusilər yəhudi və xristianlar kimi cizyəyə və qanbahasına bağlanırlar. Çünki onların da (səmavi) kitabları olmuĢdur” hədisinə
istinadən onların cizyə ödəyəcəklərinin vacib olduğunu bildirmiĢdir.
ġeyx Tusi də onlar haqqında “Məcusilərin (səmavi) kitabı
olub, lakin sonradan onlardan qaldırılmıĢdır” sözünü iĢlətməsi
və bunun ən doğru görüĢ olduğunu vurğulaması da məcusilərin
kitab əhlindən olduğunu göstərir.978
Əbülhəsən əl-Heysəmi “Məcməüz-zəvaid” adlı məĢhur
əsərində məcusilərin kitab əhlindən olması və onlardan cizyə
yığılması haqqında aĢağıdakı hədisləri nəql etmiĢdir:
َّ ٍٞ
- َِّللا
ُ ٍَ  ِْٖٓ ِػ ْ٘ ِي٢ُّ ٓٞ
ٍ َْٞ ػَْٖ َػ ْز ِي حُ ََّ ْك َٔ ِٖ ْر ِٖ ػ
ِ  «َُ َّٔخ َه ََ َؽ ح ُْ َٔ ُـ:ٍَ ف هَخ
ِ ٓ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ٠َِّٛ
َ
َ
ََُٙ َّ٤ ه- َْ ِٓ
ُ ٍَ َّٕ أ٢ََِٗ َُ كَؤَ ْهزُٚٓؤ َ ُْظ
َ َٝ ِٚ ٤ْ ِ َّللاُ َػ٠ِٛ
َ - ِ ٍَ َّللاٞٓ
َ - َْ َِّٓ
َ َٝ ِٚ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َ
ْ َ ك،َِ ح ُْوَ ْظَٝ َ ِش٣ِْ َْٖ ح ُْ ِـ٤َر
.ََش٣ِْ خهظَخ ٍَ ح ُْ ِـ
“Əbdürrəhman bin Ofv nəql edir ki, bir məcusi Peyğəmbərin (s) yanından çıxdıqda ona məcusilər haqqında nə hökm
verildiyini soruĢdum. Dedi: “Ona cizyə verməsini və ya öldürülməsini soruĢdum. Cizyəni seçdi”.979
٠َٗ ََِ ك،َُٚٗٞٓ
ٌ  ْْ ًِظُٜ َُ ّٞ
ُ ٍُ َ ْي٣ ٌْ ِْ  ِػَٝ ،ََُُٚٗٝ ْو ََإ٣ َخد
ُ  « ًَخَٕ ح ُْ َٔ ُـ:ٍَ  هَخ٢ٍّ ِِػَْٖ َػَٝ
َ
َ
ِْٖٓ ِٚ ٤َِ٘ ُؽ رِّٝ َُِ٣ َْٕ آ َى ُّ ًَخ
َ ٤ْ َُ أ:ْْ ُٜ َُ ٍَ  كوَخ،َّ ح ُْ َليِٚ ٤ْ َِح َػُٞٔ ٤ُِو٣ َْٕح أُٝ كَؤ َ ٍَحى،ْْ ُٜ ُٓ اِ َٓخ
َّ ٠َِّٛ
َّ ٍُ ٞٓ
ِٚ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ُ ٍَ ٌَ هَ ْي أَ َهَٝ ،َخد
ُ  كَ َُكِ َغ ح ُْ ٌِظ، ح ُْ َل َّيِٚ ٤ْ َِح َػُٞٔ ٤ُ ِو٣ ْْ ََِ؟ كِٚ ِرََ٘خط
َ - َِّللا
.أََٗخَٝ ،ٍَ ٌْ َ رُٞأَرَٝ ،ََش٣ِْ  ح ُْ ِـ- َْ َِّٓ
َ َٝ
“Ġmam Əli (ə) nəql edir: “Məcusilərin oxuduqları bir
kitab, öyrəndikləri elm vardır. Onların baĢçıları zina etdikdə ona
hədd tətbiq etmək istədikdə, baĢçıları onlara: “Adəm oğullarını
qızları ilə evləndirmədimi? Onlara hədd tətbiq etmədi”, dedi.
Buna görə də kitabın oxunması qaldırıldı. Əbu Bəkr və mən
onlardan cizyə aldıq”.980

978

əl-Xilaf, c. V, səh. 542
Əbülhəsən əl-Heysəmi, Məcməüz-zəvaid, c. VI, Qahirə, Məktəbətülqüdsi, 1414/1994, səh. 12, hədis № 9797 və c. IX, tərc: Ġlker Mermer,
Ġstanbul, 2011, səh. 523
980
Həmin mənbə № 9798
979
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ََش٣ِْ  أَ َه ٌَ ح ُْ ِـ- َْ َِّٓ
َّ ٠َِّٛ
َّ ٍَ ٞٓ
َّ َُٖ ح
ُ ٍَ ََّٕ َي «أ٣ِِ َ٣ ِٖ ذ ْر
َ َٝ ِٚ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َ - َِّللا
ِ ِٔخث
ِ ػَٝ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
.ََ ََخ ُػؼ َٔخُٕ ِْٖٓ رَ َْرٌٛأ َهَٝ ،ّ
َ ٍِ ّ كخ
ِ َٞخ ِْٖٓ َٓ ُـٌٛإَّٔ ُػ َٔ ََ أ َهَٝ ،ََ  ََـٛ ّ
ِ ِْٖٞٓ َٓ ُـ
“Saib bin Yezid belə nəql edir: Peyğəmbər Həcər
məcusilərindən, xəlifə Ömər bin Xəttab fars, xəlifə Osman bin
Əffan da Bərbər məcusilərindən cizyə aldı”.981
َّ ٠َِّٛ
َّ ٍَ ٞٓ
ِٚ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َ « :ٍَ  هَخ٢ِّ ِٓ َْ ٠
ْ ُٓ َٖ
ُ ٍَ ُيْصِٜ ٗ
َ - َِّللا
َ ِِٔ ِْ ْر ِٖ ح ُْ َؼ َل ِء ح ُْ َل
ِ ػَٝ
َ
ََ ِٜ َ ِل َُّ ِْل َك ٍي َؿ٣  ََلَٝ " :ٍَ  ِٖ هَخ٣ْ ََ  ح ُْزَ ْل٠َُُِ اَٜٚ  َّؿَٝ َٖ٤ ح ُْ َؼ َل ِء ِك٠َُِ َي اَٜ  َٔخ َػ٤ِ ك- َْ َِّٓ
َ َٝ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُّ
َ
َ
َ
ّ
ُّ ُحَٝ ٝ
ُ ْٕ " أ:ًظ ََذ ُِِ َؼل ِءَٝ ."  ًُِ َيَٟٞ ٓ
َ َْ َح ُْل
ِ ُ َٓخُٚ َُّ َ ِل٣َٝ ، َٖ٘ٔ
ِ ٞح رِخُ َٔ ُـٞ٘ٓ
د
ُ
ِ  َِْ ح ُْ ٌِظَخََّٛٓ٘شَ أ
Müslüm bin Əla əl-Xədrəmi nəql edir: “Peyğəmbər Əla
bin Hədrəmini Bəhreynə göndərdiyi zaman gördüm. Ona belə
dedi: “Heç kim üçün fərz sünnəni bilməmək halal deyil. Bundan
baĢqalarını bilməmək caizdir. Məcusilərlə kitab əhli kimi
davran”.982
Azərbaycan alimi Müqəddəs Ərdəbili məcusilər haqqında
yazırdı: “Deyilənə görə onların peyğəmbəri və kitabı olmuĢ,
lakin peyğəmbərlərini öldürüb kitabı da yandırmıĢlar. Onların
peyğəmbərinin adı ZərdüĢt, kitablarının adı isə “Camasat”
imiĢ”.983 Hürr Amili (1625-1693) isə onların peyğəmbərlərinin
adının Damast, kitablarının adının da “Camast” olduğunu
yazırdı.984
Fəxrəddin Razinin (1149-1210) “Məfatihül-qeyb” əsərində
(c. XIV, səh. 199) məcusilərin ZərdüĢtün ardıcılları olduğunu və
həzrət Musadan (ə) sonra gəldiyini qeyd etməsi də diqqəti cəlb
etməkdədir.
Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, cizyə vergisini ancaq
yəhudilər, xristianlar və məcusilər verirlər. Deməli, mənbələrə
istinadən demək olar ki, məcusilər (ZərdüĢtilər) yəhudi və
xristianlar kimi cizyə vermiĢ və buna görə də kitab əhlindən
hesab olunmuĢlar.
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45.Ġslama görə transplantasiya olarmı?
Məlum olduğu kimi, müasir təbabətdə transplantasiya
dedikdə orqanların köçürülməsi nəzərdə tutulur. Bu proses müasir tibbin nailiyyətlərindən olduğu üçün bu haqda nə Quranikərimdə, nə də hədisi-Ģəriflərdə bu məsələdən bəhs olunmur. Bunu biz yalnız müsəlman alimlərinin, xüsusilə də müctəhidlərin verdikləri fitvalardan öyrənə bilərik. Xatırladaq ki,
dinimiz baĢqasının həyatını xilas etmək baĢqa yolla mümkün
olmadıqda halallıq və razılıq əsasında orqanların transplantasiyasına qarĢı çıxmır. Dinimizdən irəli gələrək, orqanın satıĢ obyekti deyil, xeyirxah məqsədlə verilməsi məqbul sayılır. Amma
orqanların transplantasiyası həmiĢə xeyirxah məqsədlərlə olmur.
Ümumi olaraq müctəhidlərin bu məsələdəki fitvaları
bundan ibarətdir ki, əgər bədən üzvünün kəsilməsi ona böyük
zərər yetirərsə (məsələn: gözü, əli, ayağının kəsilməsi kimi) bu
halda onun bədəninin əzası baĢqa bir insana köçürülməsi caiz
(icazəli) deyil. Əks təqdirdə, yəni böyük zərər yetirmədiyi halda
(məsələn, dərisinin bir qisminin kəsilməsi kimi) caizdir və buna
görə pul da ala bilər.985
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46.Ölülər nə üçün dəfn edilir və
dəfn mərasimi necə olmalıdır?
Məlum olduğu kimi, dəfn mərasimi və onun ayinləri
müsəlman mədəniyyətində mühüm əhəmiyyət kəsb edən
mədəniyyət formalarından biridir. Qurani-kərimə görə ilk insanın
torpağda basdırılması həzrət Adəm peyğəmbərin (ə) dövrünə aid
olub, onun oğlu Qabilin qardaĢı Habili öldürməsi nəticəsində
ortalığa çıxmıĢdır. Belə ki, Qabil öz qardaĢı Habilə qısqançılıq
zəmnində xətər yetirmiĢ və nəticədə Habil dünyasını dəyiĢmiĢdir.
Öz doğma qardaĢını öldürən Qabil onun cənazəsini harada
gizlədəcəyi problemi ilə üzləĢmiĢdi. Onun bu çaĢqınlığını görən
Allah taala iki qarğanı göndərmiĢ, onlar Qabilin önündə
vuruĢmuĢ və biri digərini öldürdükdən sonra onun cəsədini
torpağın altında basdırmıĢdır. Bu hadisə Qurani-kərimdə belə
izah olunur:
“(Ya Rəsulum!) Onlara Adəmin iki oğlunun əhvalatını
olduğu kimi söylə. Onlar qurban gətirdikləri zaman birinin
qurbanı qəbul edilmiĢ, digərininki isə qəbul olunmamıĢdı.
(Qurbanı qəbul olunmayan Qabil qardaĢı Habilə) demiĢdi: “Səni
mütləq öldürəcəyəm! (Habil ona) belə cavab vermiĢdi: “Allah
yalnız müttəqilərdən (qurban) qəbul edər!
Sən məni öldürməkdən ötrü mənə əl qaldırsan da, mən
səni öldürmək üçün sənə əl qaldıran deyiləm. Mən aləmlərin
Rəbbi olan Allahdan qorxuram.
Mən istəyirəm ki, sən (məni öldürməklə) mənim də
günahımı öz günahınla birlikdə üstünə götürəsən və beləliklə
də, Cəhənnəm sakinlərindən olasan. Zalımların cəzası
budur!”
Nəfsi onu (Qabili) qardaĢını öldürməyə sövq etdi, onu
(Habili) öldürdü və bununla da zərərçəkənlərdən oldu.
Sonra Allah qardaĢının cəsədini necə basdırmağı ona göstərmək üçün yer eĢən bir qarğa göndərdi. (Qabil) dedi: “Vay
halıma! (Gör nə günə qalmıĢam!) Bu qarğa qədər olub qardaĢı-
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mın cəsədini də basdıra bilmərəm?” O, artıq peĢman
olmuĢdu”.986
Qurani-kərimin ayələrindən də göründüyü kimi, dəfn
mədəniyyətini insanlar qarğadan öyrənmiĢlər. Bundan sonra isə
insanlar öz ölülərini torpaq qazaraq onun altında basdırmağa
baĢladılar. Bu mədəniyyət müxtəlif dinlərdə və müxtəlif
xalqalarda bir-birinə oxĢar, bəzən isə bir-birindən fərqli
formalarda icra edilməyə baĢlandı. Ġslam dini isə gəldikdən sonra
müsəlmanlar dəfn mədəniyyətlərini xüsusi formada bəzi dua və
ayinlər oxumaqla inkiĢaf etdirdilər. Hal hazırda müsəlmanlar
içərisində dəfn ayinlərinin bəzi fəqli xüsusiyyətləri nəzərə
alınmasa, demək olar ki, bütün müsəlman ölkələrində və
məzhəblərində dəfn ayini eyni formada icra edilməkdədir.
Müsəlman alimləri yazdıqları əsərlərində dəfn mədəniyyətinin müxtəlif sahələrinə toxunmuĢ və mövzu ilə əlaqəli
Peyğəmbər (s) və onun əhli-beytindən (ə) müxtəlif hədislər
rəvayət etmiĢlər. O əsərlərdə bəĢəriyyətin ilkin mədəni
ayinlərindən biri olan dəfn mədəniyyəti haqqında çoxlu sayda
hədislər yer almıĢ, dəfnin vacib, müstəhəb, məkruh və haram
olan tərəfləri tam təfərrüatı ilə açıqlanmıĢdır. Həmçinin orada
cənazənin yuyulması, kəfənlənməsi, meyit namazının necə
qılınması, cənazənin qəbristanlığa aparılması, qəbirdə necə dəfn
olunması və s. məsələləri haqqında ətraflı məlumatlar
verilmiĢdir. Bundan baĢqa o əsərlərdə qəbirləri ziyarət etmək,
ziyarət etməyin qaydaları, ziyarətin haram və halal tərəflərini,
ziyarət zamanı oxunulan duaları, ziyarətə necə hazırlaĢmağın
qaydaları və s. iĢlər haqqında hədisləri qeyd edilmiĢdir.
Müsəlman alimləri öz ölmünün yaxınlaĢdığını bilən insanın
ilk öncə vəsiyyət etməsinin vacib olduğunu bildirmiĢ və bu
haqda olan ayələrə və hədisi-Ģəriflərə istinad etmiĢlər. 987 Bu
haqda Ġmam Sadiq (ə) belə buyurmuĢdur: “Vəsiyyət etmək hər
müsəlmanın üzərinə düĢən haqdır”.988
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Qeyd edək ki, can verən adamın ilk öncə üzünün qiblə
istiqamətinə çevrilməsi vacibdir. Bu haqda Peyğəmbər (s) belə
nəql edir: “Onun üzünü qibləyə tərəf çevirin, belə olduqda Allah
və mələklər üzünü ona tərəf çevirər və bu vəziyyət can bədəndən
çıxanadək davam edər”.989
Ġmam Əli (ə) bu haqda belə buyurub: “Can verən kimsənin
üzünü qibləyə tərəf çevirmək müsəlman Ģəxsin vəzifələrindəndir”.990
Can üstə olan kimsənin arxası üstə uzadılması, kəlmeyiĢəhadətlə yanaĢı, bəzi duaların oxunması, ölümdən sonra vəfat
xəbərinin qohum-qonĢuya bildirilməsi zəruridir. Həmçinin, hədis
kitablarında dəfn mədəniyyəti ilə əlaqəli bəzi ayinlərin hikməti
də hədislərdə qeyd edilmiĢdir. Ölüyə qüsl verilməsinin səbəbi
Ġmam Rzadan (ə) gələn bir hədisdə belə izah edilir: “Ölən insana
qüsl vermənin səbəbi, onu xəstəlik dövrü məruz qaldığı
napaklıqdan təmizləməkdir. Çünki o, öldükdən sonra mələklər və
axirət əhli ilə qarĢılaĢacağdır. Bundan baĢqa ölən Ģəxsdən özünün
yaradıldığı olan məni xaric olar və bununla da o, cənabətli
sayılmıĢ olur. Ona meyit qüslü verilməklə paklaĢmıĢ olur”. 991
Bundan baĢqa ölüyə qüsl verən kimsənin də təmiz olması daha
yaxĢı olardı. Bu haqda hədisdə deyilir: “Ölüyə, ölərkən cənabətli
olduğundan mələklərlə görüĢdüyü zaman təmiz olsun deyə qüsl
verilir. Ölü yuyanın da mömünlərlə görüĢdüyü üçün qüsl alması
lazımdır”.992
Hədisi-Ģəriflərdə ölmüĢ insana qüslün necə verilməsi
məsələsi də qeyd edilmiĢdir. O hədislərdə meyitə üç formada
qüsl veriləcəyi vurğulanmıĢ, qüsldən əvvəl meyitin təmiz su ilə
yuyulub çirkinliklərinin aradan aparılması, sonra ona ilkin olaraq
sidir maddəsi ilə qarıĢdırılmıĢ su ilə, ikinci dəfə kafur maddəsi
qarıĢdırılmıĢ su ilə, üçüncü dəfə isə xalis su ilə qüsl verilməsi
vacib buyurulmuĢdur. Hədisdə rəvayət edilir: “Cənazə qüslü
Ģəkil etibarilə eyni ilə sağ insanın cənabət qüslu alması kimidir.
Amma aralarında olan fərq bundan ibarətdir ki, sağ insan bir dəfə
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qüsl alırsa, meyitə bu üç dəfə verilir. Meyit qüsluna sidir
qarıĢdırılmıĢ su ilə əlləri dirsəklərə qədər üç dəfə yumaqla
baĢlanılır, sonra məhrəm yerləri üç dəfə yuyulur və daha sonra
sol tərəfi üç dəfə yuyulur. Bu birinci qüsldur. Sonra meyitə eyni
Ģəkildə kafur maddəsi qarıĢdırılmıĢ qüsl verilir, daha sonra isə
xalis su ilə meyitə qüsl verilərək sona yetirilir. Bunlardan əlavə
qüsl verən Ģəxsin əllərinə əlcək geyinməsi, meyitin məhrəm
yerlərinin üstünə parça örtməsi və onun övrət yerlərinə
baxmaması da hədislərdə tövsiyə olunur.993
ġəhid olmuĢ insanlara gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki,
onların qüsl və kəfənlənməsinə ehtiyac yoxdur və Ģəhidlər öz qanlı
paltarları ilə birlikdə dəfn edilməlidirlər. Alimlərimiz Ġslam torpaqları
uğrunda, Allah yolunda cihadda öldürülən Ģəxsin yalnız meyit namazı
qılınması və bundan sonra dəfn edilməsinin vacib olduğunu qeyd
etmiĢlər. Peyğəmbər (s) Bədr və Ühüd döyüĢləri zamanı Ģəhid olmuĢ
insanları bu formada dəfn etmiĢ və bu haqda belə buyurmuĢdur:
“Onları əyinlərindəki qanlı paltarları ilə birlikdə dəfn edin”.994
Həmçinin, mövzu ilə əlaqədar digər bir hədisdə buyurulur:
“Ġki cərgə arasında Ģəhid edilənə qüsl verilməz və kəfənlənməz.
Onlara cənazə namazı qılındıqdan sonra əyinlərindəki qanlı
paltarla birlikdə dəfn edin. Əgər onların paltarları tamamilə
cırılmıĢsa, yaxud soyundurulmuĢsa, bu halda kəfənləmək olar.
Necə ki, Peyğəmbər (s) paltarı soyundurulan Həmzəni kəfənlədikdən sonra dəfn etdi”.995
Hədis əsərlərində qüsl ilə əlaqəli diqqəti çəkən məqamlarından biri qüsl verənin qadın və ya kiĢi olması məsələsidir.
ġəriətə görə əgər meyit qadındırsa, ona yalnız qadınların, yox
əgər kiĢidirsə, ona yalnız kiĢilərin qüsl verə biləcəkləri mümkün
hesab edilmiĢdir. Bu haqda belə bir hədis rəvayət edilir: “Əgər
səfərdə ölən qadına qadın və ya ona məhrəm olacaq kiĢi yoxdursa, qüsl edilmədən əynindəki paltarla basdırılar”. 996 Amma
burada ər-arvad istisna tutulur.
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Meyitin qüslundan sonra onun kəfənlənməsi vacibdir. Bu
haqda hədisdə belə buyururlur: “Cənazə ona görə kəfənlənir ki,
ölən bir kimsə Rəbbinin hüzuruna təmiz bədənlə çıxsın və
məhrəm yerləri onu dəfn etməyə aparanlara görsənməsin...”997
Ölünün üç hissədən ibarət olan kəfənə bükülməsi, bunlardan
birincisinin izar adlanıb beldən aĢağı dizədək olan hissəni örtən
parça, ikincisinin qamis adlanıb çiyinlərdən baldırlara qədər hissəni
örtən parça, üçüncüsünün isə lifafə adlanıb baĢdan ayağa bütün
bədəni örtən hissə olduğu hədislərdə qeyd edilmiĢdir. Həmçinin,
kəfənin ağ rəngdə olması çox bəyəniləndir və ba haqda
Peyğəmbərdən (s) belə bir hədis rəvayət edilmiĢdir: “Ən xeyirli
paltarınız ağ rəngdə olan paltarınızdır. Diriləriniz ağ rəngdə olan
paltar geyinsin. Ölülərinizi də ağ rəngli parça ilə kəfənləyin..”.998
Kəfənlənmə iĢi bitdikdən sonra meyitə namaz qılmaq vacib
edilib. Müsəlman olan hər bir kəsə meyit namazının qılınması
zəruridir və bu haqda hədislər rəvayət olunmuĢdur. Həmin
hədislərdə deyilir: “Qiblə əhli olan hər kəsə cənazə namazı qılın.
Onun hesabı Allaha aiddir”. 999 Həmçinin, Peyğəmbərin (s)
“Ümmətimdən daĢlanaraq öldürülənə, intihar edərək canına
qıyana belə cənazə namazı qılın və heç bir kəsi namazsız dəfn
etməyin”, - deyə buyurduğu da hədislərdə qeyd edilmiĢdir.1000
Cənazə namazından sonra cənazənin qəbrə aparılması,
onun iyinin çölə çıxmayacağı qədərində qəbir qazılıb dəfn
ediləcəyi hədislərdə vurğulanmıĢdır. Həmin hədislərdə deyilir:
“Cənazənin dəfn olunması ona görə əmr olunmuĢdur ki, insanlar
onun çürüməsini və iylənərək pis qoxu verməsini görməsinlər.
Həyatda olan insanlar onun pis iyindən əziyyət çəkməsinlər,
onun bu vəziyyəti sirli qalsın ki, dostlar kədərlənib, düĢmənləri
də sevinməsinlər”.1001 Göründüyü kimi, bu hədis dəfn mədəniyyətinin fəlsəfəsini açmıĢ olur. ġəriət dənizdə ölən müsəlman
meyitin hörmətinin vacib olduğunu belə vurğulayaraq onun
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meyitinin qurda-quĢa yem olmaması üçün onun tabut kimi bir
Ģeylərə qoyulub dənizə atılmasını (əlbəttə ki, cənazəni sahilə
çıxarmaq mümkünsüzsə) vacib edib.
Bütün bu deyilənlərdən baĢqa hədislər dəfndə iĢtirak etməyin böyük savab olduğunu, ölü yiyəsinə baĢsağlığı verməyin
lazım olduğunu da bizlərə çatdırır. Bu haqda Ġmam Əli (ə) belə
buyurur: “Kim cənazənin qəbrə aparılmasında iĢtirak edərsə,
Allah ona dörd savab yazar: birincisi, cənazənin aparılmasında
kömək etdiyi üçün, ikincisi, cənazə namazı qıldığı üçün, üçüncüsü, meyitin dəfn edilənədək gözlədiyi üçün, dördüncüsü isə, ölü
sahiblərinə baĢsağlığı verdiyi üçün”.1002
Dəfn mədəniyyətində olan bəzi ayinlərə də diqqət yetirmək
lazımdır. Dəfndən sonra qəbirin yerdən dörd barmaq qədər
hündür ucaldılması, qəbrin üstünə suyun tökülməsi, qəbirin
üstündə bəzi duaların oxunması müstəhəb bilnmiĢ və bu haqda
hədislər də nəql edilmiĢdir. Peyğəmbər (s) Ġmam Əliyə (ə) belə
buyurub: “Ey Əli! Məni bu yerdə dəfn et, məzarımı yerdən dörd
barmaq hündür et və qəbrimin üstünə su tök”.1003
Hədisi-Ģəriflərdə toxunulan mühüm mövzulardan biri də ölü
üçün ehsan vermək məsələsidir. Ölü üçün ehsan verilməsi bir islami
ayin olaraq Peyğəmbər (s) və Əhli-beytdən (ə) bu haqda çoxlu
sayda hədislər varid olmuĢdur. Hədisdə deyilir: “Ömər bin Yezid
Ġmam Sadiqdən (ə) soruĢdu: ölən Ģəxsin adına namaz qılmaq
olarmı? Ġmam (ə) buyurdu: bəli olar! Hətta bəzi halda ölən kimsə
sıxıntı içərisində olur. Sonra onun sıxıntısı aradan qaldırılır və ona:
Allah sənin bu sıxıntını filankəsin qıldığı namaza görə aradan
götürdü deyilir...”1004 Həmçinin, hədisdə Peyğəmbərin (s) ata-ana
üçün ehsan verilməsini təkid edərək belə dediyi qeyd edilib: “Ataananız üçün həm həyatda ikən, həm də dünyadan köçdükdən sonra
ehsan verməyinizə mane olan nədir? Hər bir Ģəxs ata-anası
tərəfindən namaz qıla, sədəqə verə və oruc tuta bilər. Beləliklə,
onun etdiklərinin savabı onlara yazılır. Ayrıca olaraq da bunu etdiyi
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Həmin mənbə, səh. 62
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üçün Allah ona daha artıq savab yazır”.1005 Əmmar Yasir belə nəql
edib: “Peyğəmbərdən (s) ata-anamı etdiyim həcc ziyarətinin
savabına Ģərik edimmi?” deyə soruĢdum. Peyğəmbər (s) də bəli
cavabını verdi”.1006
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1006

Həmin mənbə
Həmin mənbə, səh. 63
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47.“Qəraniq” hadisəsi doğrudurmu?
Məsum Ģəxslərin, xüsusilə də Peyğəmbərin (s) adına hədislərin uydurulması tarixi çox qədimdir. Hələ onun sağlığında
bir çox insanlar yalan hədislər danıĢmıĢ və nəticədə Peyğəmbər
(s) xütbə edərək: “mənim adıma yalan hədis danıĢmayın, hər kəs
mənim adıma yalan hədis danıĢsa, öz yerini Cəhənnəmdə hazır
bilsin”, - deyə söyləmiĢdir. Təəssüflər olsun ki, bəzi sadəlövh
insanlar və islam düĢməni olan əhli-kitab nümayəndələri
Peyğəmbərin (s) bu sözünə məhəl qoymayaraq onun adına
zaman-zaman yalanlar uydurmuĢlar. Bu yalan hədislər içərisində
“Qəraniq” hadisəsinin xüsusi önəmi vardır. Çünki bu hədisi
uyduranlar bununla Peyğəmbərin (s) müĢrikləri dəstəklədiyini,
onların bütlərinə hörmət qoyduğunu və nəhayət Ģeytanın istədiyi
vaxt peyğəmbərə (s) təlqin etməsinin mümkünlüyünü isbat
etmək istəmiĢlər. Amma xoĢa gələn hal budur ki, müsəlman
alimləri bu kimi hədislərin qondarma olduğunu hərtərəfli olaraq
isbatlamıĢ və Peyğəmbərin (s) adına olan hər növ yalanı üzə
çıxarmıĢlar. Bu alimlər içərisində Əllamə Məclisinin xüsusi yeri
vardır. O, adı çəkilən əsərinin müxtəlif yerlərində “Qəraniq”
hədisini qeyd etmiĢ və onun cəfəngiyat olduğunu sübut etmiĢdir.
Bu haqqda o, yazırdı: “Rəvayət olunan Qəraniq hədisi xürafatdır”. 1007 O, “Qəraniq” hədisinin mətnini təfsirçi Fəxrəddin
Raziyə istinadən belə nəql edir: “Bir gün Peyğəmbər (s) müĢriklərlə birlikdə oturub söhbət edirdi. Bu arada o, vəhyin gəlməsini
istəmirdi. Çünki nazil olacaq vəhy müĢriklərin bütlərini qınayacaq, müsəlmanlarla müĢriklər arasında olan gərginlik daha da
artacaqdı. O, belə fikirləĢdiyi halda Allah “Nəcm” surəsini
göndərdi. Peyğəmbər (s) surəni oxuyub “(Ey müĢriklər!) Bir
deyin görək (sizin ibadət etdiyiniz) Lat və Uzza nəyə
qadirdirlər?!

1007

Həmin mənbə, c. II, səh. 107
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Digər üçüncü (büt) olan Mənat da həmçinin?!” 1008
ayəsinə çatanda Ģeytan ona bu sözləri təlqin etdi: “Onlar uca
durnalardır, onların Ģəfaəti umulur”.
"٠خ حُ٘لخػش طَطـٜ٘ٓ ٠ِن حُؼ٤ٗ" طِي حُـَح
Peyğəmbər (s) surəni oxudu, sonra səcdə etdi. MüĢriklər
də onunla birlikdə səcdəyə qapandılar. MüĢriklər Peyğəmbərin
onların bütlərini öyməsini alqıĢladılar və artıq aralarında heç bir
problemin qalamdığını dedilər. AxĢam olduqda isə Cəbrayıl (ə)
gəlib dedi: “sən nə etdin? Mən Allah tərəfindən sənə gətirmədiyimi oxudun.” Bunu eĢidən Peyğəmbər (s) çox pəriĢan oldu”.
Bu rəvayətdən belə baĢa düĢülür ki, Ġslam ədəbiyyatında
qəraniq sözü, Peyğəmbərin (s) müĢriklərin könülünü Ġslama
meyl etməyi arzu etdiyi bir sırada, Ģeytanın təlqiniylə vəhylərə
Allah kəlamı olmayan bəzi sözlər qarıĢdırdığını və daha sonra
Cəbrayılın (ə) xəbərdarlığıyla bundan imtina etdiyini iddia edən
rəvayətlər münasibətiylə ortalığa çıxmıĢ və daha çox “Nəcm”
surəsiylə “Həcc” sürəsindəki ayələrin nazil olmasına bağlı
mübahisə mövzusu olmuĢdur.
Rəvayətin tarixi mənĢəyinə gəldikdə, qaynaqlar onun ilk dəfə
ilkin siyər yazıçılarından olan Ġbn Ġshaqa aid olduğunu yazırlar.1009
Guya Peyğəmbər (s) nazil olan “Nəcm” surəsini oxumağa baĢlamıĢ,
yanında olan müsəlman-müĢrik hər kəs onu diqqətlə dinləmiĢ, lakin
“(Ey müĢriklər!) Bir deyin görək (sizin ibadət etdiyiniz) Lat və
Uzza nəyə qadirdirlər?!” ayəsinə gəldikdə, Ģeytan “And olsun ki,
bizi Allaha yaxınlaĢdırmaları üçün onlara tapınırıq” Ģəklindəki bir
cümləni araya salmıĢ, möminlərin bir qismi təsdiq, bir qismi qəbul
etməmiĢdir. ġeytan isə ayə deyə qatdığı ibarəni müĢriklərə öyrətmiĢ
və onlar tərəfindən dayanmadan təkrar edilməsini təmin etmiĢdir. Bu
vəziyyət Peyğəmbəri (s) çox üzmüĢ, Cəbrayıl (ə) gəlincə sözü gedən
ibarəni və onunla əlaqədar olaraq aldığı halı izah etmiĢ, Cəbrayıl (ə)
da bu ibarənin məsuliyyətini daĢımadığını ifadə edərək Allahdan
gətirmədiyi mətnləri insanlara oxuduğunu ifadə etmiĢdi. Buna görə
Peyğəmbəri (s) qorxu və təlaĢ götürmüĢ, bu sırada ona təsəlli vermək
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Nəcm, 19-20
Diyanət Ġslam Ensiklopediyası, c. XIII, səh. 430
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üçün bu ayə nazil olmuĢdur: “(Ya Rəsulum!) Biz səndən əvvəl də
(Ģəriət sahibi olan) elə bir rəsul, (Ģəriət sahibi olmayıb onun ardınca
gedən) elə bir nəbi (peyğəmbər) göndərmədik ki, o, (hər hansı bir
Ģeyi) arzu etdikdə ġeytan onun arzusuna (diləyinə vəsvəsə yolu
ilə) bir xələl qatmasın! (Yaxud o, ayələrimizi oxumaq istədiyi
zaman ġeytan onu çaĢdırıb oxuduğu ayə barəsində pis bir fikir təlqin
etməsin!) Lakin Allah ġeytanın vəsvəsəsini batil (yox) edər.
Sonra isə Allah Öz ayələrini möhkəmlədər. Allah (hər Ģeyi)
biləndir, hikmət sahibidir!”1010 Məkkə müĢriklərinin Peyğəmbərlə
(s) birlikdə səcdə etdikləri xəbəri HəbəĢistana çatdıqda, ora hicrət
etmiĢ müsəlmanlar bundan müĢriklərin müsəlman olduğu nəticəsini
çıxararaq Məkkəyə dönməyə qərar vermiĢlər. Ancaq Ģəhərə
yaxınlaĢdıqları sırada vəziyyətdən xəbərdar olmuĢlarsa da, geri dönə
bilməyib hər kəs bir müĢrikin himayəsini təmin edərək Məkkəyə girə bilmiĢlər.1011 Bu rəvayətdə “qəraniq” sözü yoxdur, amma daha
sonrakı qaynaqlarda, qüreyĢlilərin Kəbəni təvaf edərkən bütləri
haqqında söylədikləri iki cümlənin (“Onlar uca durnalardır...”)
qəraniq hekayəsinin əsas ünsürünü təĢkil etdiyi nəql edilmiĢdir.
Qəraniq hədisinə yer verən ilk qaynaqlar IX əsrdə yazılmıĢdır. Bunların baĢında Vaqidi ilə Ġbn Sədin (784-845) əsərləri gəlir. Bu müəlliflərin nəql etdiyinə görə, Peyğəmbər (s)
qövmünün özündən üz çevirdiyini gördükdə, nifrətlərini cəlb
edəcək ayələrin enməməsini arzu etmiĢdir.
Xatırladaq ki, bu hadisəni aĢağıdakı alimlər nəql ediblər:
Birincisi Məhəmməd bin Cərir ət-Təbəridir (838-923). O,
“qəraniq” hədisini nəql edən ən qədim alimdir. O, bu hadisəni
özünün məĢhur iki əsərində nəql etmiĢdir. O əsərlərdən biri
“Camiül-bəyan an təvili ayil-Quran” 1012 , digəri isə “Tarixülüməm vəl-muluk”1013 əsərləridir.
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Həcc, 52
Ġbn HiĢam, əs-Sirətün-Nəbəviyyə, Misir, 1965, səh. 157-158
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Cəririr ət-Təbəri, Camiül-Bəyan fi təvilil-Quran, c. XVIII, Müəssisətürrisalə, təhqiq: Əhməd Məhəmməd ġakir, I çap, 1420/2000, səh. 664
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Ġkincisi əl-Bəğəvidir (öl. 1254). O, özünün məĢhur “Məalimüt-tənzil” əsərində “qəraniq” hadisəsini qeyd etmiĢ və onun
doğru ola biləcəyini vurğulamıĢdır.1014
Üçüncüsü Ġbn Həcər əl-Əsqəlanidir (öl.1449). O, Buxarinin “Səhih” əsərinin ən məĢhur Ģərhçilərindən, “qəraniq” hadisəsini nəql edənlərdən və onun mümkünlüyünü təsdiq edən alimlərdəndir. O, bu hədisi “Fəthül-bari fi Ģərhi səhihil-Buxari”
əsərində qeyd etmiĢdir.1015
Amma mövzu ilə əlaqədar hədislər araĢdırıldıqda məlum
olur ki, qəraniqlə əlaqədar rəvayətlər əsassızdır və bunlann
hamısı uydurmadır. BaĢda Əbu Mənsur əl-Matüridi olmaq üzrə
Əbu Bəkr Ġbn əl-Ərəbi, Qazi Ġyaz (1083-1149), Fəxrəddin ərRazi, Qürtubi (öl. 1258), Kirmani, Əllamə Eyni, ġövkani (17591834), ġəhabəddin Mahmud əl-Alusi (öl. 1853) və Məhəmməd
Əbduh (öl. 1905) kimi alimlərin bir çoxu ilə yanaĢı, bütün
Ġmamiyyə alimləri bu fikirdədirlər. Bunlara görə qəraniq hadisəsinə dair rəvayətlərin əsassız olduğunu göstərən bir çox dəlil
vardır. Onlar bu hədisin uydurma olduğu haqqında yazırlar:
“Rəvayətlərin heç biri müttəsil isnadla Peyğəmbərə (s) çatmır,
dolayısıyla heç bir səhabə tərəfindən ona belə bir hadisə nisbət
edilməmiĢdir. Qəraniq rəvayətlərindəki isnad zəncirində iĢtirak
edən ravilərin çoxu etibarlı deyil. Ġsnad baxımından səhih qəbul
edilən və Səid bin Cübeyr tərəfindən Ġbn Abbasa aid edilən
rəvayət də səhhətini zədələyəcək Ģübhələr daĢımaqdadır. Çünki
rəvayətin sonunda “Zənn etdiyimə görə Ġbn Abbas belə
demiĢdir” ifadəsinə yer verilməkdədir ki, bu da rəvayətin
etibarlılığını Ģübhəli hala gətirir. 1016 Qəraniq ibarəsi, əlaqədar
rəvayətlərdə fərqli on beĢ mətn halında nəql edilmiĢdir. Bu mətn
fəsahət və bəlağət baxımından Quran ayələrinə və xüsusilə
“Nəcm” surəsinin diğər ayələrinə görə son dərəcə sönük görünür. Peyğəmbər (s) bir tərəfə müĢriklər belə bu ibarənin Allah
1014

Hüseyn bin Məsud əl-Bəğavi, Məalimüt-tənzil, c. III, (nəĢr: Xalid
Əbdürrəhman), Beyrut, 1407/1987, səh. 293-294
1015
Ġbn Həcər əl-Əsqəlani, Fəthül-bari, c. VIII, Məktəbətüs-sələfiyyə, səh.
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Qazi Ġyaz, əĢ-ġifa, c. II, Beyrut, tarixsiz, səh. 751-752

410

kəlamı olmadığını dərhal anlamalı və bəzi Ģübhələrə qapılmamalı idilər. Bundan baĢqa bu rəvayətlər hadisənin baĢ verdiyi
yer, cərəyan Ģəkli və hadisədə Peyğəmbərin (s) rolu kimi xüsuslarda da ziddiyyətli məlumatlar ehtiva edir. Məsələn, bəzi rəvayətlərdə Peyğəmbərin (s) bu sözləri namaz qılarkən söylədiyi,
bəzilərində yuxulu halda tələffüz etdiyi, bir qismində isə
bunların Peyğəmbərin (s) deyil, Ģeytanın söylədiyi, digər bir
qism rəvayətlərdə hadisənin Kəbədə, diğərlərində isə Kəbədən
kənar bir yerdə baĢ verdiyi ifadə edilmiĢdir.
Qəraniq hadisəsinə dair rəvayətlər bir çox xüsusiyyəti
baxımdan da Qurana ziddir. Hər Ģeydən əvvəl Quranda ilahi
mühafizə altında olan Peyğəmbərin (s) öz arzusuyla və ya
baĢqalarının təlqiniylə sözlər uydurub Allaha isnad etməsinin,
yaxud vəhyləri öz-özünə dəyiĢdirməsinin mümkün olmadığı,
belə bir Ģey etməsi halında Ģiddətlə cəzalandırılacağı bildirilmiĢ,1017 ona oxudulan vəhyləri unutmayacağı və qəlbinə yerləĢməsi üçün vəhylərin ayə-ayə nazil olduğu bildirilmiĢ,1018 bundan
baĢqa ilahi buyruqları açıq-aĢkar təbliğ edib müĢriklərdən üz çevirməklə əmr edilmiĢ və vəhyə lağ edənlərin öhdəsindən
gəlinəcəyi ifadə edilmiĢdir. 1019 Bütün bunlar Peyğəmbərin (s)
vəhyi alarkən və bunu insanlara təbliğ edərkən ilahi mühafizə
altında olduğu və hər hansı bir Ģəkildə vəhylər arasına kənar bir
söz qarıĢdırmasının mümkün olmadığını açıq Ģəkildə göstərir.
Bütün bu deyilənlərdən əlavə, qəraniq hadisəsini nəql edən
ravilər hədis elmin prinsiplərinə tam olaraq cavab vermirlər.
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Ġbn Həcər əl-Əsqəlani bu
növdən olan hədislərin ya münqəti, yaxud ahad olduğu qənaətindədir. Məlum olduğu kimi, münqətı hədis o hədisə deyilir ki,
onun isnadı müttəsil deyil və bu hansı surətdə olursa olsun heç
bir fərqi yoxdur. Bu Nurinin, Xətibin və Ġbn Əbdülbirrin də
görüĢüdür. Bu növdən olan hədislər zəif hədislər qrupuna aiddir
və onlara etibar etmək olmaz.
1017
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Həmçinin, qəraniq hadisəsinə Quran baxımından yanaĢdıqda
məlum olur ki, bu hədis tamamilə uydurma və yalandan baĢqa bir
Ģey deyil. Çünki Quranın Peyğəmbər (s) və özü haqqında olan
ayələrinə baxdıqda görürük ki, bu növdən olan hədisləri Quran
məntiqi tam olaraq inkar edir. O ayələrdən aĢağıdakılara diqqət
yetirməklə məsələnin mahiyyəti bizə aydın olacaqdır.
“(Ya Rəsulum! Qurandan) qeyri bir Ģeyi yalandan Bizə
istinad edəsən (iftira yaxasan) deyə, (müĢriklər) səni hardasa o
sənə vəhy etdiyimizdən sapdıracaqdılar. Belə olacağı
təqdirdə, səni, sözsüz ki, özlərinə dost tutacaqdırlar”.1020
“Əgər o (Peyğəmbər) özündən bəzi sözlər uydurub Bizə
isnad etsəydi, Biz ondan mütləq Ģiddətli intiqam alardıq (sağ
əlini kəsərdik, yaxud boynunu vurardıq)! Sonra onun Ģah
damarını qopardardıq! Və heç biriniz də (Bizim əzabımızı)
ondan dəf edə bilməzdiniz”.1021
“(MüĢriklərə) ayələrimiz açıq-aydın oxunduğu zaman
(Qiyamət günü haqq–hesab üçün) Bizimlə qarĢılaĢacaqlarına
ümid etməyənlər: “Bundan ayrı bir Quran gətir və ya onu
dəyiĢdir!” – deyərlər. Onlara de: “Mən onu özbaĢına (istədiyim kimi) dəyiĢə bilmərəm. Mən ancaq mənə gələn vəhyə
tabe oluram. Əgər Rəbbimə asi olsan, (müsibəti) böyük
günün (Qiyamət gününün) əzabından qorxuram”.1022
“O, kefi istəyəni (havadan) danıĢmır. Bu, ancaq (Allah
dərgahından) nazil olan bir vəhydir. Onu (Məhəmməd əleyhissəlama) çox qüvvətli olan (Cəbrayıl) öyrətdi”.1023
Bu ayələrdən göründüyü kimi, Qurani-kərim ilahi vəhylə
nazil olmuĢ və onun qorunması da Allahın nəzarəti və
mühafizəsi altındadır.
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48.Cin varmı?
Cin sözü lüğətdə gizlənmək, gizli qalmaq, gözlə görülməyən gizli qüvvələr mənasındadır. Cin sözü tək halda “cini” kimi
iĢlədilir. “Cann” sözü cin ilə eyni mənadadır. Etiqadımıza görə,
cinin varlığı Quran və sünnə ilə sabitdir. Canlı varlıqlar yalnız
bu dünyadakı insanlarla, növlərini bilmədiyimiz heyvanlardan
ibarət deyil. Peyğəmbərlərin (ə) və Ġmamların (ə) gördüyü
varlıqlar vardır ki, bunlar mələklər ilə cinlərdir. Bunlar müxtəlif
Ģəkillərə girəcək vəziyyətdə yaradılmıĢlar. Mələklər Allaha
itaətdən heç vaxt ayrılmazlar. Göylərdə olanlar ancaq Allahın
əmriylə yer üzünə enər, təkrar göylərə yüksələrlər. Cinlər isə
insanlar kimi yer üzündə yaĢayırlar. Cinlərin də möminləri və
kafirləri vardır. Mələklərin və cinlərin varlığı, Quran və sünnə
ilə sabit olduğundan bunların varlığını inkar etmək əqidəmizə
qüsur gətirər. Məhz buna görə də müsəlman alimləri cinlərə
inanmağı Ġslam etiqadının əsas prinsiplərindən bilmiĢ və öz
əsərlərində ona geniĢ yer vermiĢlər.
Cinlər də insanlar kimi mükəlləf olub onlara da peyğəmbərlər göndərilmiĢdir. Qurani-kərim belə bəyan edir: “Ey cin və
insan tayfası! Məgər sizə öz içərinizdən ayələrimi söyləyən
və bu gününüzün gəlib çatacağı barədə sizə xəbərdarlıq edən
peyğəmbərlər gəlmədimi? Onlar deyəcəklər: “Biz öz əleyhimizə Ģahidik!” (Peyğəmbərlər bizə pis iĢlərimiz barədə xəbərdarlıq etsələr də, biz onlara qarĢı çıxıb günah iĢləməkdə davam
etdik. Biz indi hər cəzaya layiqik). Dünya həyatı onları aldatdı
və onlar kafir olduqları barədə öz əleyhlərinə Ģəhadət verdilər.”1024
“Doğrusu, biz hidayət yolunu göstərəni (Quranı) dinlədiyimiz zaman ona iman gətirdik. Kim Rəbbinə iman gətirsə, nə (yaxĢı əməllərinin mükafatını) əskilməsindən, nə də
haqsızlığa məruz qalmaqdan (baĢqasının günahlarının ona
yüklənməsindən) qorxar.”1025
1024
1025

əl-Ənam, 130
əl-Cinn, 13
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“(Ya Peyğəmbər!) Onu da xatırla ki, bir zaman bir
dəstə (ona qədər) cini Quranı dinləmək üçün sənin yanına
göndərmiĢdik. Onlar onu dinləməyə (yaxud sənin yanında)
hazır olduqda (bir-birinə): “Qulaq asın!” – dedilər və (Quran
oxunub) qurtardıqdan sonra (həmcinslərini Allahın əzabı ilə)
qorxudanlar sifətilə öz qövmlərinin yanına qayıtdılar. (ĠĢə
bax ki, cinlər Quranı eĢidib ona iman gətirdikləri halda, bu
müĢriklər hələ də ondan üz döndərirlər).
Onlar dedilər: “Ey qövmümüz! Biz Musadan sonra nazil edilmiĢ, özündən əvvəlkiləri (Tövratı, Ġncili, Zəburu və
səhifələri) təsdiq edən, (Allahın bəndələrini) haqqa və düz yola
(islam dininə) yönəldən bir Kitab dinlədik!
Ey qövmümüz! Allahın carçısını (Məhəmməd əleyhissəlamı) qəbul edin və ona iman gətirin. Allah (Qiyamət günü)
günahlarınızdan keçər və sizi Ģiddətli əzabdan xilas edər!
Allahın carçısını qəbul etməyən (bilsin ki) yer üzündə
qaçıb canını Ondan (Onun əzabından) qurtara bilməz və ona
Allahdan baĢqa kömək edən dostlar da tapılmaz. Belələri
açıq-aĢkar (haqq yoldan) azmıĢlar!”1026
Hədis raviləri Peyğəmbəri (s) cini görüb görmədiyi mövzusunda fərqli fikirdədirlər. Lakin məĢhur hədislərə görə,
Peyğəmbər (s) cinləri görmüĢdür. Əslində onun cinləri görməsi
məsələsi ixtilaflı olmamalıdır. Çünki Uca Rəbbimiz Peyğəmbəri
(s) bütün insan və cin tayfasına peyğəmbər olaraq göndəribsə,
necə ola bilər ki, o, cinləri görməmiĢ olsun. Görkəmli hədis
alimi ġeyx Səduq Ġmam Məhəmməd Baqirdən (ə) belə bir hədis
rəvayət etmiĢdir: “Allah Məhəmmədi (s) bütün cinlərə və
insanlara peyğəmbər olaraq göndərmiĢdir…”. 1027 Bu haqda digər bir hədis alimi Müslüm bin Həccac ən-NiĢapurinin rəvayəti
də doğrudur. Onun Abdullah bin Məsuddan nəql etdiyinə görə,
Peyğəmbər (s) cinlərin dəvətinə razılıq vermiĢ, onları görmüĢ və
onları doğru yola yönəltmiĢdir. Buxari və Müslümün Ġbn Abbasdan nəql etdikləri rəvayətlərə görə isə Peyğəmbər (s) səhabə1026
1027

Əhqaf, 29-32
ġeyx Səduq, əl-Xisal, c. I, səh. 494
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ləriylə “Ukaz” yarmarkasına gedərkən “Nəhlə”də səhər namazını qılmıĢ, bir qrup cin gəlib Quran dinləmiĢ və müsəlman
olmuĢdur. Bu vəziyyəti Allah Peyğəmbərə (s) Cin surəsinin ilk
ayələrində xəbər vermiĢdir.1028
Təfsirçi alimlərdən olan Qürtubi bu iki rəvayəti bu Ģəkildə
Ģərh edir: “Ġbn Abbasın rəvayətinə görə Peyğəmbər (s) o
hadisədə cini görməmiĢ, onların Quran dinləyib müsəlman olduqlarını Allah daha sonra xəbər vermiĢdir. Lakin bu hədis Ġbn
Məsudun rəvayət etdiyi hədislə fərqlidir. Necə ki, Ġbn Məsud
belə demiĢdir: “Bir gecə Peyğəmbər (s) ilə birlikdəydik. O,
qəflətən aramızdan itdi. Vadilərdə, dağlarda axtardıq tapa bilmədik. O gecəni hamılıqla narahatlıq içində keçirdik. Nəhayət,
səhər açıldıqda baxdıq ki, Hira mağarası tərəfdən gəlir. Biz ona
dedik: “Ya Rəsulallah! Sizi itirdik. Axtardıq, amma tapa
bilmədik. Buna görə bütün gecəmiz narahatlıq içində keçdi”. O,
bizə belə buyurdu: “Mənə cinlərdən bir dəvətçi gəldi. Onunla
birlikdə getdim. Onlara Quran oxudum”.1029
Əli bin Həssan əl-Vasiti nəql edir: “Cinlərdən olan bir
qadın Peyğəmbərin (s) yanına gəlib Ġslam dinini çox gözəl
Ģəkildə qəbul etdi. O, hər həftə Peyğəmbərin (s) yanına gəlirdi.
Sonra qırx gün gəlmədi. Yenidən gəldikdə Peyğəmbər (s) ona
dedi: “Sənə nə oldu ki, bizi tərk etdin?” Cin dedi: “Ey Allahın
Rəsulu! Mən Ġblisin əllərini göylərə qaldırıb Allahdan
bağıĢlanma dilədiyini və Məhəmməd, Əli, Fatimə, Həsən və Hüseynin adlarına and verib ondan bağıĢlanma dilədiyini gördüm.
Ondan bu adların kimlər olduğunu soruĢduqda dedi: Mən yerdə
və göydə neçə illər ibadət etmiĢəm. Göylərə yüksələn zaman
orada Allahdan baĢqa Allah yoxdur, Məhəmməd onun rəsuludur, Əli isə möminlərin əmiridir sözlərinin yazıldığını gördüm”.1030
Qurani-kərimə görə cinlər qeybi bilə bilməzlər,1031 Allahın
peyğəmbərlərinə bildirdiyi Ģeyləri öyrənə bilməzlər: “Axı
1028

əl-Cin, 1-3
Qürtubi, əl-Camiül-əhkamil-Quran, c. XIX, Beyrut, 1967, səh. 2
1030
əl-Bərqi, əl-ĠĢkal vəl-qərain minəl-məhasin, 332-ci bab, səh. 1
1031
Səba, 14
1029
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onlara (vəhy eĢitmək, mələklərin söhbətinə qulaq asmaq) qadağan edilmiĢdir”.1032
Cinlər insanlardan əvvəl yaradılmıĢlar, Qurani-kərimdə
tam tütsüsüz oddan yaradıldıqları xəbər verilir:
“Cinləri də daha əvvəl tütsüsüz atəĢdən yaratdıq”.1033
Cinlərin də kiĢi və qadın olanları vardır. Onlar da
evlənərlər, çoxalarlar, yeyərlər, içərərlər. Qocası və gənci vardır.
Cinlər də mükəlləf olub insanlar kimi Allahın əmr və
qadağalarına boyun əymək məcburiyyətindədirlər: Bunu Quranikərim belə bəyan edir: “Mən cinləri və insanları ancaq mənə
ibadət etsinlər deyə yaratdım”.1034
Cinlərin yaradılıĢları müxtəlif Ģəkillərə girməyə, ağır iĢlər
görməyə əlveriĢlidir. Necə ki, Quranda ifadə olunduğuna görə, 1035 Süleyman (ə) Səba padĢahı Bilqeysin taxtını Səbadan
gətirmək istədikdə, bir cin: “Sən yerindən qalxmadan mən sənə
onu gətirərəm, mənim hər halda buna çatacaq gücüm var”
demiĢdir. Süleyman (ə) Qüdsdə, gətiriləcək taxt isə Səba
Ģəhərində idi. Onu bir saniyədə gətirmək böyük bir sürət və gücə
sahib olmaq demək idi. Süleyman peyğəmbər (ə) cinləri ağır və
çətin iĢlərdə iĢlətmiĢdir. Bunu Qurani-kərim belə izah edir:
“Süleymanın qarĢısında Rəbbinin icazəsiylə iĢ görən
bəzi cinlər də vardı. Ġçlərindən kim bizim əmrimizdən
ayrılıb sapsa, ona rüsvayedici əzabdan daddırdıq”.1036
Mənbələrin verdikləri məlumatlara görə, Süleyman
peyğəmbərin (ə) üzüyünün üzərində “ ٓزلخٕ ٖٓ أُـْ حُـٖ رٌِٔخصöz
sözü ilə cinləri ram edən Allah pakdır” sözləri yazılmıĢdır.1037
ġeytan da cinlərdəndir. Allah onu həzrət Adəmə (ə) səcdə
etməyi əmr etmiĢ, lakin Ģeytan isə özünün oddan, Adəmin (ə)

1032

ġüəra, 212
əl-Hicr, 27
1034
əz-Zariyat, 56
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ən-Nəml, 39
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Səba, 12
1037
ġeyx Səduq, əl-Xisal, c. I, səh. 343
1033
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torpaqdan yaradıldığını irəli sürərək səcdə etməmiĢdir. Bunun
üzərinə Allah onu rəhmətindən qovmuĢ, o da kafir olmuĢdur.1038
Peyğəmbər (s) belə buyurmuĢdur:
“Allah sizdən hər biriniz üçün bir cini yoldaĢ etmiĢdir”.
Səhabələr: “Sizə də ya Rəsulallah?” deyə soruĢduqda, Peyğəmbər (s): “Mənə də, ancaq Allah ona qarĢı mənə kömək etdi, o
(cin) müsəlman oldu, artıq o, mənə ancaq xeyiri əmr edir”, - deyə buyurmuĢdu.
Həmçinin, hədislərdə qeyd olunmuĢdur ki, bir nəfər Ġmam
Sadiqin (ə) yanına gəlib ev əhlinin narahatlığından Ģikayət etdi.
Ġmam (ə) ona dedi: “Evinin hündürlüyü nə qədərdir?” Həmin
Ģəxs dedi: “on dirsək”. Ġmam (ə) ona dedi: “Oraya ayətəl-kürsünü yazıb qoyarsan. Həqiqətən kimin evi səkkiz dirsəkdən çoxdursa, orada cinlər məskən salarlar”.1039
Hədislərdə cinlərin də Ġslam dini baxımından iki qisimə
bölündüyü, mömin olanlar və kafir olanlar olduğu qeyd edilib.
Ġnsanlar kimi cinlər də Peyğəmbərimizə (s) iman ilə mükəlləfdirlər. Çünki Peyğəmbərimiz (s) onlara da göndərilmiĢdir. Buna
görə də ona iman edən, möminlər qrupuna daxil olar, möminlərlə birlikdə Cənnətə girər. Ona iman etməyənlər isə Ģeytanlarla
birlikdə olar və Cəhənnəmə daxil olarlar.

1038
1039

əl-Bəqərə, 24
ġeyx Səduq, əl-Xisal, c. I, səh. 421
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49.ġəriətdə ağılın dəlil sayılmasının səbəbləri nədir?
Ağıl sözü lüğətdə öyüd, məsləhət verilən yol, düĢünmə,
anlama və anlayıĢ gücü, ağıl, yaddaĢ, düĢüncə, maneə, qarĢısını
almaq mənalarında iĢlədilir. Ağıl sözünün hərfi mənasına əsasən
ərəb dilində həmin sözdən əmələ gəlmiĢ “iqal” sözü dəvənin
ayaqlarını bağlayan xüsusi kəndir, “məqil” sözü isə məhbusların
qaçmasının qarĢısını alan qala və zindan mənalarında iĢlənir.1040
Bəzi lüğət kitablarında “əql” sözünün mənası olduğu kimi
deyil, əslində onun nəticəsi sayılan “elm”, “cəhalətin ziddi”,
“mərifət”, “düĢüncə” və “dərk etmək”, həmçinin “xeyirlə Ģəri
tanımaq və onları bir-birindən ayırd etmək” kimi mənalarda da
izah edilmiĢdir.1041
ġeyx Abbas Qumi bu barədə deyilənlərə belə bir açıqlama
verir: “Əql” lüğəvi baxımdan “düĢünmək” və “bilik” mənasındadır. Bəzi vaxtlar həmin ifadə xeyirlə Ģəri tanımaq və onları
bir-birindən ayırd etmək mənasında da iĢlənir.1042
Qurani-kərimdə ağıl məfhumu
Quran-kərim əql və düĢüncə mövzusuna xüsusi diqqət yetirmiĢ, müxtəlif ayələrdə bu barədə söhbət açmıĢdır. Bununla
bağlı aparılan araĢdırmaların ümumi nəticəsi belədir:
1) Qurani-kərimdə “əql” sözü müxtəlif ifadələri ilə birgə
51 dəfə iĢlənmiĢdir.
2) Qurani-kərimdə “təfəkkür” (düĢünmək) sözü müxtəlif
ifadələri ilə birgə 21 dəfə iĢlənmiĢdir.
3) Qurani-kərimdə “tədəbbür” (düĢünmək, fikirləĢmək)
sözü 4 dəfə iĢlənmiĢdir.
4) Qurani-kərimdə “Ulul-əlbab” (əql və düĢüncə sahibləri)
ifadəsi 16 dəfə iĢlənmiĢdir.
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5) Qurani-kərimdə “fiqh” (dərk etmək, baĢa düĢmək və
düĢünmək) sözü müxtəlif ifadələri ilə birgə 19 dəfə iĢlənmiĢdir.1043
Həmin ayələrdən bir neçəsi aĢağıdakılardan ibarətdir:
“Lakin barəsində düĢünüb baĢa düĢdükdən sonra (öz
dünyəvi məqsədlərinə görə) onu bilərəkdən (iĢlərinin çirkinliyini bilə-bilə) təhrif edirdilər”.1044
“Ey kitab əhli, nə üçün Ġbrahim barəsində mübahisə
edirsiniz? (Sizlərdən hər biriniz deyir ki, o bizim dinimizdə
olub), halbuki Tövrat da, Ġncil də yalnız ondan sonra nazil
olmuĢdur! Heç düĢünmürsünüz?!”1045
“Ey iman gətirənlər, özünüzdən baĢqasını özünüzə sirdaĢ dost etməyin. Onlar sizin barənizdə heç bir fitnə-fəsaddan çəkinmir və əziyyətə düĢməyinizi çox istəyirlər. DüĢmənçilik (elə) ağızlarından (sözlərindən) bəllidir və sinələrində gizlətdikləri daha böyükdür. Əgər düĢünürsünüzsə, biz
sizin üçün (onların halının) niĢanələrini bəyan etdik”.1046
“Dünya həyatı oyun və əyləncədən baĢqa bir Ģey deyildir və Ģübhəsiz, axirət evi təqvalılar üçün daha yaxĢıdır. Heç
düĢünmürsünüz?”1047
“Həqiqətən Biz onu ərəbcə bir Quran (oxunan və ərəb
dilində olan kəlmələr) Ģəklində nazil etdik ki, bəlkə (onun uca
maarifi barədə) düĢünəsiniz və ağılla dərk edəsiniz”.1048
“Həqiqətən Biz sizə (və tarix boyu olacaq bütün gələcək
insanlara) içində sizin üçün (dinin hökmlərini, əxlaqi dəyərləri
və müxtəlif bilikləri) xatırladan bir kitab nazil etdik, heç düĢünmürsünüz?!”1049
“Dedi: “Belə isə, bəs siz Allahın yerinə sizə heç bir xeyir-ziyan yetirməyən Ģeyəmi ibadət edirsiniz?!” Tfu həm
1043
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sizə, həm də Allahın yerinə ibadət etdiklərinizə! Heç düĢünmürsünüz?!”1050
“Və deyərlər: “Əgər Biz (həqiqətən,) eĢitsəydik, ya düĢünsəydik, əsla yanar Cəhənnəm odunun əhli zümrəsində
olmazdıq”.1051
“ġübhəsiz, göylərin və yerin yaradılıĢında, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində, insanların xeyrinə olaraq
dənizdə hərəkət edən gəmilərdə, Allahın səmadan nazil etdiyi və vasitəsilə yeri ölümündən sonra diriltdiyi və müxtəlif
növdən olan canlıları onun (yerin) hər tərəfinə yaydığı suda,
küləklərin (bir tərəfdən baĢqa bir tərəfə) əsdirilməsində və
göylə yer arasında təslim halda olan buludda (bu yeddi Ģeyin
hər birində) düĢünən qövm üçün (Allahın tovhid, qüdrət və
hikməti barəsində) niĢanələr vardır”.1052
“Və yer üzündə bir-birinin kənarında olan qitələr,
üzüm bağları, əkinlər və bir kökdən və müxtəlif köklərdən
olan xurma ağacları vardır ki, hamısı bir su ilə suvarılırlar
və bununla belə, məhsul baxımından onların bəzisini bəzisindən üstün edirik. Həqiqətən bunda (yaradılıĢın bu müxtəlifliyində) ağıllarını iĢlədən dəstə üçün niĢanələr vardır”.1053
“Göydən sizin üçün (yağıĢ, qar və dolu Ģəklində) su nazil
edən Odur. Sizin (istər yerin altından, istər üstündən götürdüyünüz) içməli suyunuz ondandır və heyvanları otardığınız
ağac və ot ondan bitir. Onun vasitəsi ilə sizin üçün əkin, zeytun, xurma və üzüm ağacları və hər növ meyvə və məhsul bitirir. Doğrudan da bunda (bu yaradılıĢda) düĢünən bir dəstə
üçün (Onun tək olmasına və qüdrətinə dair) bir niĢanə vardır”.1054
“Allah göydən (yağıĢ, qar və dolu Ģəklində) su endirdi və
onun vasitəsi ilə yeri (otları, dənləri və onların daxilindəki rüĢeymləri) ölümündən sonra diriltdi. Doğrudan da bunda (bu
1050
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iĢdə) eĢidən dəstə üçün (Allahın qüdrət və hikmətindən) bir
niĢanə vardır. Həqiqətən dördayaqlılar(ın yaradılıĢın)da sizin
üçün (böyük) bir ibrət vardır. Onların qarınlarında olandan
mədədə yarı həzm olunmuĢ yeməklərlə (onların damarlarından axan) qanın arasından sizə içənlərə xoĢ gələn xalis və
təmiz süd içirdirik. Xurma və üzüm ağaclarının meyvələrindən (pak olmayan) məstedici mayelər və həmçinin gözəl və
pak ruzi alırsınız. Həqiqətən bunda (onların bitmələri, məhsul
vermələri və mənfəətlərində) öz ağılını iĢlədən bir dəstə üçün
(Allahın qüdrətinə və hikmətinə dair) niĢanə vardır”.1055
“(ġimĢəyi və) ildırımı qorxu və ümid üçün (viran olmaq
qorxusu və yağıĢa olan ümid) sizə göstərməsi və göydən (yağıĢ,
qar və dolu Ģəklində) su nazil etməsi, onun vasitəsilə yeri (yaxud bitkilər üçün lazım olan maddələri) öldükdən sonra diriltməsi də onun niĢanələrindəndir. Həqiqətən, bunda (suyun
nazil olması və bitkilərin həyat tapmasında) düĢünən bir qövm
üçün (Onun qüdrət və hikmətinə dair) niĢanələr vardır”.1056
“Səndən Ģərab və qumar barəsində soruĢurlar, de: “O
ikisində (onlara mürtəkib olmaqda) böyük günah və insanlar
üçün (maddi) mənfəətlər vardır və onların günahı mənfəətlərindən böyükdür.” Həmçinin səndən nə xərcləmələrini soruĢurlar. De: “(Sizə) müyəssər olanı.” Allah öz ayələrini sizə
bu cür açıqlayır ki, bəlkə düĢünəsiniz”.1057
“O kəslər ki, ayaq üstə, oturduqları halda və böyürləri
üstə (yatdıqları halda) Allahı yadlarına salır, göylərin və yerin
yaradılıĢı(nın sirləri) barəsində fikirləĢir (və qəlbləri və ya
həm qəlb, həm də dilləri ilə deyir)lər: “Ey Rəbbimiz, bunu (bu
əzəmətli aləmi) boĢ yerə yaratmamısan! Sən (faydasız və puç
iĢlərdən) pak (və uzaq)san (və bütün bunlar mütləq ali məqsəd,
yəni ağıl sahibləri üçün vəzifələr müəyyənləĢdirmək və dünyada
savab və əzaba layiq olmaq və onların axirətdə gerçəkləĢməsi
üçündür). Odur ki, bizi odun əzabından qoru”.1058
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Ağıl hədisi-Ģəriflərdə
Ağıl sözü hədisi-Ģəriflərdə daha çox iĢlənən kəlmələrdəndir. Demək olar ki, bütün hədis ədəbiyyatına aid kitablarda ilk
fəsil ağıl və cəhalət fəslidir. X əsrin dahi hədisĢünaslarından
olan Məhəmməd bin Yaqub əl-Küleyni “Üsuli-kafi” və XVII əsrin alimlərindən olan Əllamə Məclisi “Biharül-ənvar” adlı məĢhur əsərlərində ağıl haqqına xüsusi fəsil açmıĢ və Peyğəmbərimiz (s) baĢda olmaqla Ġmamlarımızdan (ə) mövzu ilə əlaqəli hədislər yazmıĢlar. Ġmam Cəfər Sadiqdən (ə) nəql olunmuĢ hədislərin birində ağıl “batini peyğəmbər” adlandırılmıĢ və bununla
ağlın nə dərəcədə əhəmiyyət daĢıdığı önə sürülmüĢdür. Həmin
hədislərdən bir neçəsini aĢağıdakı kimi qruplaĢdıra bilərik:
Abdullah bin Sənan deyir: Ġmam Sadiqdən (ə) soruĢdum:
-Mələklər üstündür, yoxsa insanlar? Həzrət cavab verdi:
-Əli (ə) buyurmuĢdur: “Allah taala mələklərə yalnız ağıl
vermiĢdi. Ġnsana isə həm ağıl, həm də Ģəhvət verib. Deməli, ağılı
Ģəhvətinə üstün gələn mələklərdən yaxĢı, Ģəhvəti ağlına üstün
gələn isə heyvanlardan da pis olacaqdır”.
Ġmam Cəfər Sadiq (ə) Nöman adlı tələbəsindən soruĢur:
-Ağıl nədir?
Nöman cavabında belə deyir:
-Ağıl yaxĢı ilə pisi bir-birindən ayırd edən Ģeydir.
-Belə cavabı at da verərdi. Çünki at yanına yaxınlaĢanın
ona ot gətirdiyini, yoxsa Ģallaq vuracağını baĢa düĢür.
Nöman:
-O zaman ağlın nə olduğunu siz söyləyin!
Ġmam Cəfər Sadiq (ə) belə deyir:
-Ağıl iki vacib yaxĢı Ģeylə eyni anda qarĢılaĢdıqda onlardan hansının daha yaxĢı olduğunu ayırd etməkdir.
Ġmam Əli (ə): “Ağlı olanın dini olar”.
ġərahil Əbu Osman Həmmaddan nəql edir ki, bir kiĢi
Məkkəyə gələrək dedi:
Cəbrayıl (ə) Adəmə (ə) nazil olub dedi:
-Ey Adəm Rəbbin sənə üç Ģey göndərib ki, gərək onlardan
birini seçəsən. Adəm dedi:
-Nədir onlar?
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-Ağıl, din və gözəl əxlaq.
-Mən ağılı seçdim.
Cəbrayıl (ə) din ilə gözəl əxlaqa dedi: “siz göyə yüksəlin”.
Onlar cavab verdilər: “Rəbbimiz bizə ağıl harada olsa, siz də
orada olarsınız”, - deyə buyurmuĢdur.1059
Ġslam filosofları ağıla belə bir tərif verirlər: “Ağıl əĢyanın
gözəllik, çirkinlik, kamal və nöqsanıyla əlaqədar əlamətini idrak
edən xüsusiyyətdir”.1060
Ağıl insana verilmiĢ mənəvi bir qüvvədir. Ġnsan bu güc ilə
lazımlı və nəzəri məlumatları əldə edir. Məlumatı əldə edən güc
Ġslamda insanı mükəlləf edən ağıl gücüdür. Bu güc insanda ana
rəhmində döl ikən yaranan xüsusiyyətdir. Bu yetkinlik çağına
gəlincə inkiĢaf edir və getdikcə yetkinləĢir. Bu da zəruriyyəti anlayan gücdür. Bu güc ilə əldə edilən məlumata gəldikdə, yerinə
görə istifadə edilmədiyində ağılsızlıq xüsusiyyətini daĢıyır.
Qurani-kərim bunu bu Ģəkildə qiymətləndirir:
Peyğəmbər (s) “Allah ağıldan daha uca bir məxluq yaratmamıĢdır” ifadəsiylə insanların sahib olduğu ağılın əzəldən olduğunu, “Heç kim özünü hidayətə aparan ya da təhlükədən saxlayan ağıldan daha fəzilətli bu xüsusiyyət qazanmamıĢdır”
hədisiylə də ağılın insana sonradan verilən bir xüsusiyyət olduğunu,1061 “Cəbrayıl (ə) Adəmə (ə) üç Ģey gətirdi və dedi: bunların birini seç. Adəm (ə) ağıl, həya və dinin müqabilində ağılı
seçdi. Cəbrayıl (ə) din ilə həyaya siz gedin dedikdə, onlar Allah
bizə əmr edib ki, ağıl harda biz də orda olaq”,1062 sözü ilə də bütün dinin ağılda cəmləĢdiyini ifadə etmiĢdir.
Ġmam Qəzali ağılı dörd müxtəlif formada təsvir etmiĢdir:
a) Ġnsanların digər canlı heyvanlardan ayrılmasını təmin
edən xüsusiyyətə ağıl deyilir ki, insanlar yaradılıĢdakı bu ağıl ilə
nəzəri elmlər öyrənməyə istedad qazanırlar.
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b) Kiçik bir uĢağın caiz olan Ģeyləri caiz, mahal olan Ģeyləri mahal qəbul etməsi. Ġkinin birdən çox olduğunu, bir adamın
bir anda iki yerdə ola bilməyəcəyini bilməsi kimi zəruri elmlərdir. Bəzi kalamçılar da ağıl mümkün olan Ģeylərin var ola biləcəyini, mümkün olmayanların ola bilməyəcəklərini anlamaq kimi zəruri elmlər deyə təsvir edirlər.
c) Təcrübələrdən əldə edilən elm ağıldır. Kim təcrübələrdən anlar və təcrübələr sayəsində özünü yetkinləĢdirsə, ona ağıllı, kim təcrübələrdən bir Ģey anlamazsa, ona axmaq və cahil deyilir.
d) Nəzəri elmlərin vasitəsilə qavranılan bir xüsusiyyətdir.
Bu xüsusiyyətin bir dərəcəyə yüksəlməsidir ki, insan onunla
bütün bu iĢlərin nəticəsini anlar və aqibəti təhlükəli olan ötəri
ləzzətlərə dəvət edən Ģəhvətini məğlub edər. Bu qüvvə kimdə
olsa, Ģəhvətinin arzusuna uyğun hərəkət etməyib aqibətini düĢünərək hərəkət etdiyi üçün “ağıllı” sifətini alır. Bu da insanı heyvandan ayıran bir xüsusiyyətdir. Buna da “əqli-müstəfad” deyilir.
Allahın insanlara bir vergisi və lütfü olan ağılın həqiqəti
haqqında alim və filosoflar arasında görüĢ ayrılığı olmuĢdur. Bu
səbəblə ağılın tərifi də müxtəlif və mübahisəlidir. Bütün bu ixtilaflara baxmayaraq ağıl maddi bir qüvvə olmayıb, mücərrəd və
ruhani bir cövhər və ilahi bir nurdur. Bu səbəblə ağıl “nəfsi
natiqə” (danıĢan nəfs) olub, elm və fənlər onunla idrak olunur”
deyilmiĢdir. Alimlərin əksəriyyətinə görə, ağıl insanı elm və
mədəniyyətə çatdıran səbəblərdən biridir. Ağıl yolu ilə əldə
edilən məlumatlar ya zəruri ya nəzəri, yəni istidlali olar. Zəruri
olan məlumatlar araĢdırma və isbat edilməyə möhtac olmadan
hər kəs tərəfindən bilinən məlumatlardır. Məsələn, beĢ onun yarısıdır, günəĢ iĢıq verir, od toxunanı yandırar kimi məlumatlardır.
Ağıl insanlığın ən üstün xüsusiyyətidir. Çünki Allahın
əmanətləri ağıl sayəsində qəbul edilir və yenə ağıl sayəsindədir
ki, insan Allahın razılığını əldə edə bilər. Küleyni Ġmam Sadiqdən (ə) belə nəql edir: “Elmin qaynağı və kökü ağıldır.”
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Digər bir hədisində nəql edir: “Ağıl elmlə birlikdədir”.1063
Ağıla nisbətlə elm, ağaca nisbətlə meyvə, günəĢə nisbətlə nur,
gözə nisbətlə görmə kimidir. Allah ağıla, nur adını verir. 1064
Ağılla əldə edilən elmə ruh, vəhy, həyat adını verir.1065 Bəlkə də
bu səbəbdəndir ki, Ġmam Əli (ə) buyurub: “Ağıl kimi Allaha
ibadət edən üstün bir varlıq yoxdur”.1066
Ġmam Qəzalinin “Ġhya” əsərində Ġbn Abbasdan nəql edilən
rəvayətə görə, Peyğəmbər (s) belə buyurmuĢdur: “Hər Ģeyin bir
aləti, bir hazırlıq və istedadı var, möminin aləti ağıldır. Hər
Ģeyin bir dirəyi var, dinin dirəyi ağıldır. Hər qövmün bir dayağı
var, ibadətin dayağı ağıldır. Hər qövmü bir çağıran var, abidləri
ibadətə çağıran ağıldır. Hər tacirin bir sərmayəsi var, müctəhidlərin sərmayəsi ağıldır. Hər ailənin bir idarəçisi var, siddiqlərin
evinin baxıcısı ağıldır. Hər xarabanın bir təmirçisi var, axirəti
abad edən ağıldır. Hər kəsin ona xatırladacaq olan ardından bir
gələni var, siddiqləri xatırladacaq olan ağıldır. Hər yolçunun bir
çadırı var, möminin çadırı ağıldır”.
Ġnsanı kainatdakı digər canlı-cansız varlıqlardan ayıran və
ona üstünlük qazandıran ağıldır. Küleyninin rəvayətinə görə,
Ġmam Sadiq (ə) belə buyurub: “Allah heç bir peyğəmbəri ağılı
tam təkmilləĢməyənədək peyğəmbər olaraq göndərməmiĢdir”.1067 Ağılı olmayana ağıllıya verilən dəyər verilməz, onu bir
sıra əmr və qadağanlarla məsul tutmaq mümkün deyil. Küleyninin Ġmam Sadiqədn (ə) etdiyi digər bir rəvayətdəki “Ağılı
olmayanın dini də olmaz”1068 hədisinin mənası da budur. Dinin
və dünyanın insanları maraqlandıran bütün əmr və ya qadağanları ancaq ağıllı insanlar üçündür. Ağılı tarazlığını itirmiĢ olanlara belə bir məsuliyyət daĢımırlar. Yenə beləcə əmr və qadağanlar, dünya və axirətə aid cəza və mükafatlar da ağıllı insanlar
üçündür. YaradılıĢda ağıllı olduğu halda, müĢahidələrini ağılı ilə
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birləĢdirməyən insanlara da məcazi olaraq ağılsız insan deyilir.
Quranın: “Onlar: “Əgər biz (peyğəmbərlərin öyüd-nəsihətinə)
qulaq asıb ağlımızı baĢımıza yığsaydıq, Cəhənnəm əhli
içində olmazdıq!” – deyəcək”1069 ayəsi bu cür insanların vəziyyətini dilə gətirdiyi kimi, ətrafımızda hər gün yüzlərini
gördüyümüz günahkar insanların vəziyyəti də eynidir. Ağılın
yolu birdir, o da haqq yoludur. Bu yolu qəbul etməyənlər
ağılsızlıqlarının cəzasını çəkərlər. Axmaq insan özünü aldanmaqdan qoruya bilməz. Ağıl və fəhm insanın yaradılıĢında olan
qüvvədir. YaradılıĢlarında ağıl və fəhmdən (anlayıĢdan) məhrum
olanlar bunları sonradan əldə edə bilməzlər. Ancaq bunların
zatən kimdə varsa, o, təcrübə və sınaqlarla bunları inkiĢaf etdirə
bilər. Deməli, bütün səadətlərin əsası ağıl və zəkadır. Küleyninin
“Kafi”sində rəvayət edildiyinə görə, Allah bəndələri arasında
ağılı qisimlərə bölmüĢdür.1070 Ağılı səlim sahibi ağlını, düzgünlük, yetkinlik yolunda istifadə edən insandır. Ġlahi bir vergi, ruhani bir nur olan ağılın mahiyyəti, görülə bilən maddi bir varlıq
olmadığı üçün tam olaraq bilinmir. Ġlahi bir sirr olan ağılın
mahiyyəti də əbədi olaraq aydın ola bilməyəcək. Mahiyyəti nə
olursa olsun, insan ağıl ilə elm və texnikanı kəĢf edir. Ağılı olmayan varlıq mükəlləf deyil. Din ağıla xitab edir. Allahın varlığını bilmək və onu isbat etmək ancaq ağılla ola bilər. Belə ki,
ağıl hər Ģeyi qavraya biləcək gücdə deyil. Ġnsandan bir hissə
olduğu üçün insanın digər üzv və qüvvələri kimi məhdud və
qüsurludur. Müəyyən bir sərhəd içərisində hökmünü icra edən
ağıl fövqəltəbii bir çox həqiqəti qavraya bilməz, dinin bir çox
həqiqətlərini dərk edə bilməz. Bu həqiqətlər isə ancaq vəhy yolu
ilə bilinə bilər. Dinin bildirdiyi bəzi məlumatları ancaq ağıl ilə
anlaya bilərik. Ağıl Ġslam ilə daim birlik və köməkləĢmə halındadır.1071
Son olaraq bunu demək olar ki, ayə və hədislərə görə, insanı insan edən, onun hər cür hərəkətlərinə məna qazandıran,
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Allahın əmrləri qarĢısında öhdəçilik (mükəlləflik) götürən və
ona məsuliyyət daĢıtdıran ağıldır. Ağılı ümumiyyətlə hərəkət halında istifadə edən Quran ayələri ağılı istifadə etməyin və doğru
düĢünməyin əhəmiyyətinə diqqət çəkir.
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50.Axirətdə Allahı görəcəyikmi?
Axirət dünyasında Allahın görünüb görünməyəcəyi haqqında müxtəlif fikirlər vardır. Fikir müxtəlifliyinin meydana gəlməsinin səbəbi heç Ģübhəsiz ki, hədislərə dayanır. Çünki əldə
mövcud olan hədislər bu haqda iki görüĢ ortaya qoymaqdadır:
1) Biz axirət dünyasında Allahı görəcəyik;
2) Bizim Allahı görməyimiz qeyri-mümkündür.
Birinci görüĢü qəbul edənlər əsasən aĢağıdakı qruplara bölünür və öz dəlillərini irəli sürürlər:
A) Peyğəmbər (s) Allahı merac gecəsi görüb;
B) Peyğəmbər (s) Allahı yuxusunda görüb;
C) Peyğəmbər (s) Allahı dünyada əyani gözlə görüb.
Peyğəmbərin (s) Allahı merac gecəsi görməsi bəzi səhabələr arasında məĢhur olmuĢdur. Buna görə də islam alimlərinin
bir qismi bu fikri dəstəkləməkdədirlər. Ġbn Teymiyyə bu haqda
yazırdı: “Alimlərimizin əksəriyyəti deyirlər ki, Məhəmməd peyğəmbər (s) merac gecəsi öz Rəbbini görmüĢdür”.1072 Amma bəzi
alimlər, o cümlədən Zəhəbi bu məsələni belə izah etməkdədir:
“Peyğəmbərimizin (s) dünyada Rəbbini görməsini sübut edən
hədisləri tənqid etmirik və nə də onları inkar etmirik. Bu haqda
sözümüz budur ki, bunu Allah və onun Rəsulu daha yaxĢı bilər.
Əgər Allahın dünyada görünməsini qeyd edən hədisləri qınasaq,
Onun axirətdə görünməsini inkar etmiĢ olarıq. Halbuki Allahın
axirətdə görünəcəyi Ģübhəsizdir”.1073
Yuxarıda qeyd etdiyimiz hədislər içərisində Peyğəmbərin
(s) Allahı bu dünyada görməsini deyən bütün hədislərin uydurma olması haqqında Ġbn Teymiyyə yazırdı: “Müsəlmanların
müttəfiq fikirlərinə görə bu mövzuda olan hədislərin hamısı yalandır...”1074
Ġndi isə Peyğəmbərin (s) merac gecəsi Allahı görməsi haqqında nəql olunmuĢ hədislərə baxaq:
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1).Meracda əyani gözlə görüb:
a) Ġkrimə Ġbn Abbasdan belə nəql edir: “Ġbrahimin Allahın
dostu, Musanın Allahın kalamı olmasına, Məhəmmədin isə
Allahı görməsinə təəccüblənirsinizmi?”1075
b) Həmçinin Ġbn Abbasın Qurani-kərimin “And olsun ki,
baĢqa bir dəfə də görmüĢdü. Sidrətül-müntəhanın yanında”1076 ayəsi haqqında dediyi “O, öz Rəbbini gördü...”1077
2). Qəlb gözü ilə görüb:
a) Məhəmməd bin Kəəb nəql edir: “Peyğəmbərdən (s)
soruĢuldu: “Sən Rəbbini gördünmü?” Buyurdu: “Mən onu qəlb
gözü ilə gördüm, əyani gözümlə yox!”1078
b) Həmçinin Ġbn Aliyə, Ġbn Abbasa istinadən nəql edir:
“Peyğəmbər öz Rəbbini iki dəfə qəlb gözü ilə görmüĢdür”.1079
c) Əbuzər əl-Qiffari də belə nəql etmiĢdir: “Peyğəmbər (s)
Rəbbini qəlb gözü ilə görmüĢdür, əyani gözlə yox!”1080
3). Peyğəmbər (s) Allahı heç vaxt görməyib:
a) Ġbn Məsruq ummulmöminin AiĢədən “O qüvvət sahibi
göründü. O ən uca üfüqdə idi” ayəsi haqqında soruĢur. Xanım
buyurur: “Bu ümmətdən bu məsələni Peyğəmbərdən (s) ilk
soruĢan mənəm. O, mənə belə cavab verdi: “O Cəbrayıl idi”.
Bəyəm sən Allahın “Gözlər Onu dərk etməz. O, gözləri dərk
edər. O, lətifdir, xəbərdardır!” 1081 “Allah bəĢər övladı ilə
ancaq vəhylə, yaxud pərdə arxasından danıĢar. Və ya bir elçi
göndərər ki, o da Allahın izni ilə Onun istədiyini vəhy edər.

1075

Əhməd bin Hənbəl, əs-Sünnə, c. I, səh. 299
Nəcm, 13-14
1077
Sünəni-Tirmizi, hədis № 3280
1078
Süyuti, əd-Dürrul-mənsur, c. VI, səh. 160
1079
Səhihi-Müslüm, c. III, kitabül-iman səh. 8; Müsnədi-Əhməd, c. I, səh.
223
1080
Ġbn Xüzeymə, Kitabüt-tövhid, c. II, səh. 516-517
1081
Ənam, 103
1076
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Həqiqətən, O ucadır, hikmət sahibidir!” 1082 ayələrini
oxumamısan?!”1083
b) Həmçinin, “And olsun ki, baĢqa bir dəfə də
görmüĢdü” ayəsinin təfsirində Ġbn Məsud Zər bin Abdullah bin
HübeyĢdən, o da Abdullah bin Məsuddan belə nəql etmiĢdir:
“Peyğəmbər (s) Cəbaryılı (ə) öz həqiqi surətində görmüĢdür.
Onun altı yüz qanadı vardır”.1084
c) Abdullah bin ġəqiq deyir: “Əbuzərə dedim: “Peyğəmbəri (s) görsəydim, ondan bir məsələ haqqında soruĢardım.”
Dedi: “Ondan nə haqda soruĢacaqdın?” Dedim: “Rəbbini görməsi haqqında” Dedi: “Bunu mən soruĢmuĢam.” Dedim: “O, sənə nə cavab verdi?” Dedi: “Peyğəmbər (s) buyurdu ki, mən Onu
nur gördüm”.1085
Ġmamiyyə alimlərinə görə isə Allahın nə yuxuda, nə dünyada və nə də axirətdə görünməsi qeyri mümkündür. Dəlilləri
isə Qurani-kərimin “Musa təyin etdiyimiz vaxtda (Turi-Sinaya) gəldikdə Rəbbi onunla (arada heç bir vasitə olmadan)
danıĢdı. (Musa: ) “Ey Rəbbim! Özünü (camalını) mənə
göstər. Sənə baxım!” – dedi. Allah: “Sən Məni əsla görə bilməzsən. Lakin (bu) dağa bax. Əgər o yerində dura bilsə, sən
də Məni görə bilərsən”, - buyurdu. Rəbbi dağa təcəlli etdikdə (Allahın nuru dağa saçıldıqda) onu parça-parça etdi.
Musa da bayılıb düĢdü. Ayılandan sonra isə: “Sən paksan,
müqəddəssən! (Bütün eyib və nöqsanlardan uzaqsan!) Sənə (bu
iĢimdən ötrü) tövbə etdim. Mən (Ġsrail oğullarından Səni görməyin mümkün olmadığına) iman gətirənlərin birincisiyəm!”
– dedi”1086 ayəsidir. Əlbəttə ki, bundan baĢqa səhih hədislər də
vardır ki, həmin hədislərdə Allahın görünməz olduğu isbat

1082

ġura, 51
Səhihi-Müslüm, c. III, kitabül-iman, səh. 13; Sünəni-Tirmizi, c. V, səh.
262-263; Müsnədi-Əhməd, c. VI, səh. 49-50
1084
Səhihi-Buxari, c. VI, kitabu bədil-xəlq, səh. 360
1085
Səhihi-Müslüm c. III, kitabul-iman, səh.15
1086
Əraf, 143
1083
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olunmuĢdur. 1087 Ġmam Əli (ə) belə buyurur: “...Ġlk olan odur.
Deməli, onun üçün bir baĢlanğıc olmayıb ki, ondan öncə nəsə
olsun. Son olan (fani olan hər Ģeyin qayıdıĢ yeri) odur. Deməli,
onun üçün bir qayıdıĢ yoxdur ki, ondan sonra bir Ģey olsun.
Gözlərin bəbəklərinin ona çatmasına (onu zahiri gözlə görmələrinə) və onu dərk etməsinə mane olan odur...”1088
Həmçinin, bir nəfər Ġmamdan (ə) soruĢur:
-Rəbbini gördünmü? Ġmam (ə) belə cavab verir:
-Məgər görmədiyim Ģeyə ibadət edərəm!
-Onu necə gördün?
-Gözlər onu aĢkar dərk etməzlər, qəlblər imanın həqiqətləri vasitəsi ilə onu dərk edərlər.1089

1087

GeniĢ məlumat üçün bax: Cəfər Sübhani, Röyətullah, (Qum, Müəssisə
Ġmam Sadiq (ə), 1430 h/q.) (və Bakı nəĢri ) kitabına
1088
Nəhcül-bəlağə, Bakı, 2009, 90-cı xütbə, 154-155
1089
Həmin mənbə, 178-ci xütbə, səh. 369-370
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51.Qiyamət günü heyvanlar həĢr olunacaqmı?
Qiyamət günü heyvanların diriləcəyi Ģübhəsizdir. Amma
təəssüflər olsun ki, bəziləri bunu inkar edir, bəziləri isə bunun
Ģübhəli olduğunu qeyd edirlər. ġəkk edənlərin əllərində heç bir
dəlil yoxdur və onlar yalnız “heyvanlar insanlar kimi əqidə və
Ģəriətə mükəlləf deyillər” deməklə 1090 öz görüĢlərini sübut etmək istəmiĢlər. Əgər biz Qurani-kərim və hədisi-Ģərifləri diqqətlə mütaliyə etsək, burada heç bir Ģübhəyə yer olmadığını görəcəyik.1091 Qurani-kərim Qiyamət günü bütün məxluqatın haqq-hesab verəcəklərini bildirmək üçün belə bəyan edir: “O gün (Qiyamət günü) dağları (yerindən qoparıb) hərəkətə gətirəcəyik.
(O vaxt) yeri dümdüz görəcəksən, bir yerə toplayacaq, onların heç birini (kənarda) qoymayacağıq”.1092 Digər bir ayəsində isə toplantının (həĢrin) bütün ağıllı və qeyri-əqli varlıqlara
da Ģamil olduğunu belə bildirir: “Yerdə gəzən elə bir heyvan,
qanadları (iki qanadı) ilə uçan elə bir quĢ yoxdur ki, sizin
kimi ümmətlər olmasın. (Onlar da sizin kimi bir zümrədir.
Allah onlara da ruzi vermiĢ, əcəllərini əvvəlcədən müəyyənləĢdirmiĢdir. Onlar da öz qabiliyyətlərinə görə Allahın vəhdaniyyətini mədh edib, Ģəninə tərif deyirlər). Biz Kitabda (Quranda)
heç bir Ģeyi nəzərdən qaçırmadıq (əskiltmədik). Sonra onlar
(bütün canlılar, bütün məxluqat) Rəbbinin hüzuruna cəm
ediləcəkdir”. 1093 Sözügedən ayəni təfsir edən görkəmli Quran
təfsirçisi Əhməd bin Ömər əl-Qürtubi (öl. 1258) yazırdı: “Onların toplanması cəza (haqq-hesab vermək) üçündür. Əbu Hüreyrə
Peyğəmbərdən belə nəql etmiĢdir:
وخى ُِ٘خس حُـِلخء ٖٓ حُ٘خس٣ ٠خٓش كظ٤ّ حُوٞ٣ خِٜٛ أ٠ُم اُٞظئىٕ حُلو
. حُوَٗخء
1090

Bu haqda bax: Ömər Süleyman əl-ƏĢqər, əl-Əqidə fi Allah, “ət-TəĢkik fi
həĢril-vühuĢ yəvmil-Qiyamə”, Misir, Darüs-salam, 1426/2005.
1091
GeniĢ məlumat üçün bax: Əllamə Təbatəbai, əl-Mizan təfsiri, c. VII, tərc:
E. Mustafaoğlu, M. Yaqubov, Qələm nəĢriyyatı, 2014, səh. 116 və sonrakı
səhifələr.
1092
Kəhf, 47
1093
Ənam, 38
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“Qiyamət günü hər bir varlığın hüququ öz sahibinə qaytarılacaqdır. Hətta buynuzsuz qoçun haqqı buynuzlu qoçdan
alınacaqdır”.1094
Qeyd edilən ayənin təfsirini yazan Əllamə Təbatəbai
(1902-1983) də mövzunu belə açıqlayır: “Ġnsanlar kimi heyvanlar üçün də həĢr varmı sualına “Sonra onlar (bütün canlılar, bütün məxluqat) Rəbbinin hüzuruna cəm ediləcəklər” ayəsi
cavab verir. Həmçinin aĢağıdakı ayə də bu məzmuna yaxın
mənanı ifadə edir: “Bütün vəhĢi heyvanların bir araya toplanacağı zaman” ayəsi cavab verir.1095
Müəllif daha sonra ayənin məna tutumunu daha da geniĢ
təfsir edərək bütün təbiət cisimlərinin, o cümlədən ayın, günəĢin,
dağların, ulduzların və s. hamısının toplanacağını vurğulamıĢ və
bunun üçün aĢağıdakı ayələri misal göstərmiĢdir:
“(Yadda saxla! Qiyamət günü) elə bir gündür ki, Yer
(yer kürəsi) baĢqa bir yerlə, göylər də baĢqa göylərlə əvəz
olunacaq (Yer dəyiĢib baĢqa cür yer, göylər də baĢqa cür göylər
olacaq; onların mahiyyəti, Ģəkli o qədər dəyiĢəcək ki, tanınmaz
hala düĢəcəklər) və onlar (bütün insanlar qəbirlərindən çıxıb
haqq-hesab üçün) bir olan, (hər Ģeyə) qalib olan Allahın hüzurunda duracaqlar!”1096
“Və günəĢlə ayın birləĢəcəyi zaman”.1097
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bir çox hədislər də Qiyamət günü heyvanların diriləcəyini və məhĢərə toplanacağını bildirir. Belə ki, həmin hədislərin birində Ġbn Abbas belə nəql etmiĢdir: “Sabah (Qiyamət günü) vəhĢilər həĢr olunacaqlar. Yəni
onlar da dirilib bir araya toplanacaqlar ki, bir-birlərindən qisas
1094

əl-Qürtubi, əl-Cami li əhkamil-Quran, c. VI, Daru ehyait-türasil-ərəbi,
Beyrut, 1405/1985, səh. 421. (Xatırladaq ki, Qürtubi bu hədisi “SəhihiMüslüm” (“kitabül-birr vəs-silə vəl-adab”, “babu təhrimiz-zülm”, hədis №
6745) əsərindən nəql etmiĢdir). Həmçinin bu hədisi Məhəmməd Saleh əlMəzəndarani “ġərhi üsulil-kafi” əsərində (c. X, səh. 186) də nəql etmiĢdir.
1095
Əllamə Təbatəbai, əl-Mizan təfsiri, c. VII, səh. 120. (“Təkvir” surəsi, 5-ci
ayə).
1096
Ġbrahim, 48
1097
Qiyamət, 9
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alsınlar. Buynuzsuz qoç buynuzlu qoçdan öz qisasını alacaqdır.
Bundan sonra onlara torpaq olun deyiləcək və beləliklə öləcəklər”.1098
Həmçninin Abdullah bin Ömər belə nəql etmiĢdir: “Qiyamət günü baĢ verdikdə yer üzü geniĢləndiriləcək, bütün canlılar,
vəhĢilər, həĢaratlar və heyvanlar həĢr olunacaqdır. Sonra onların
arasında qisas hökmü olcaqdır. Buynuzsuz qoç buynuzlu qoçdan
öz qisasını alacaqdır. Bundan sonra onlara torpaq olun deyiləcək
və beləliklə öləcəklər. Onların bu halını görən kafirlər Allahın
onları da torpağa çevirməsini istəyəcəklər. Amma insanlar öz
cəzalarını alacaqlar”.1099
Deməli, bura qədər qeyd etdiyimiz ayə və hədislərdən belə
nəticəyə gəlmək olar ki, Qiyamət günü bütün məxluqat dirildilib
Allahın hüzurunda toplanacaqdır. Lakin insanlar və cinlər haqqhesabdan sonra Cənnət və ya Cəhənnəmə, heyvanlar isə ölüb
torpağa (və ya yoxluğa) çevriləcəklər. Amma bir neçə mötəbər
hədisdə bəzi heyvanların, o cümlədən həzrət Süleymanın (ə) Ģanapipiyi və qarıĢqasının, həzrət Salehin (ə) dəvəsinin, ƏshabiKəhfin itinin, 1100 həzrət Ġsmayıla (ə) kəsilmiĢ qoçun, 1101 həzrət
Musanın (ə) inəyinin, həzrət Yunusu (ə) udan balığın, həzrət
Üzeyrin (ə) ulağının, həzrət Peyğəmbərimizin (s) dəvəsinin
Cənnətə girəcəyi haqqında məlumatlar da vardır. Unutmayaq ki,
onların Cənnətdəki həyatını, harada, necə olacaqlarını isə ancaq
Allah bilər. Çünki axirətin həqiqi keyfiyyətinə bizim idrakımız
kifayət etməz.

1098

Cərir ət-Təbəri, Camiül-bəyan litəvilil-Quran, c. XXIV, təhqiq: Əhməd
Məhəmməd əĢ-ġakir, Müəssisətu risalə, Beyrut, I çap, 1420/2000, səh. 180
1099
Həmin mənbə
1100
Alusi, Ruhül-bəyan, c. V, səh. 226: Qürtubi, Cami liəhkamil-Quran, c. I,
səh. 372
1101
Seyid Cəfər Mürtəza əl-Amili, Suallar və cavablar, “Əqidəvi suallar”
fəsli, “HəĢr və nəĢr harada olacaq?” bölümü, c. I, səh. 15-16
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52.Ruh nədir?
Hər bir canlının, o cümlədən insanın varlığı ruh və bədəndən ibarətdir. Bədən ruhun aləti olduğundan onun idarə edicisi
də məhz ruh hesab edilmiĢdir. Ruhun varlığı və necəliyi haqqındakı suallara qədim mədəniyyətlərdə, bütün dinlərdə və fəlsəfələrdə də rast gəlinir. Bu onu göstərir ki, bütün dövrlərdə yaĢayan
insanları bu məsələ düĢündürmüĢdür. Ġslam tarixinə nəzər saldığımız zaman bu sualın Peyğəmbərə (s) də verildiyinin Ģahidi
oluruq. Belə ki, Uca Rəbbimiz Peyğəmbərə (s) ünvanlanmıĢ
sualın cavabında belə buyurmuĢdur: “(Ya Rəsulum!) Səndən
ruh (ruhun mahiyyəti və keyfiyyəti) haqqında soruĢarlar. De:
“Ruh Rəbbimin əmrindədir. (Allahın əmri ilə yaradılmıĢdır).
Sizə (bu barədə) yalnız cüzi (az) bir bilik verilmiĢdir!”1102 Bu
ayədə Allah açıq-aĢkar Ģəkildə ruhun mahiyyəti və keyfiyyəti
haqqında insanlara az məlumat verildiyini, onun əsl keyfiyyətinin isə məhz özünə məxsus olduğunu bildirmiĢdir. Digər bir
ayədə isə ölən insanın ruhunun alınması səbəbilə öldüyünü önə
çəkərək buyurmuĢdur: “Allah (əcəli çatan kimsələrin) canlarını
(ruhlarını) onlar öldüyü zaman, ölməyənlərin (hələ əcəli çatmayanların) canlarını isə yuxuda alar (çünki yuxu da ölüm kimi bir Ģeydir, yuxu zamanı ruh bədəni tərk edər). Ölümünə
hökm olunmuĢ kimsələrin canlarını (ruhlar aləmində) saxlayar (onların ruhu bir daha bədənlərinə qayıtmaz, beləliklə də
bədən ölüb gedər). Digər (ölümünə hökm olunmamıĢ) kimsələrin canlarını isə müəyyən bir müddətədək (əcəlləri gəlib çatıncaya qədər yuxudan oyandıqda bədənlərinə) qaytarar. Həqiqətən, bunda düĢünən bir qövm üçün (Allahın hər Ģeyə
qadir olmasına, Qiyamət günü ölüləri dirildəcəyinə dəlalət edən)
əlamətlər vardır!” 1103 Digər bir ayəsində də “(Can) boğaza
yetiĢdiyi (ölüm gəlib çatdığı) zaman”,1104 - deyə buyurmuĢdur.

1102

Ġsra, 85
Zümər, 42
1104
Vaqiə, 83
1103
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Həmçinin Uca Rəbbimiz ruhun onun özünə məxsus və özü
tərəfdən olduğunu bildirmək üçün belə buyurmuĢdur: "(Ya Peyğəmbər!) Xatırla ki, o zaman sənin Rəbbin mələklərə belə demiĢdi: “Mən palçıqdan bir insan (Adəmi) yaradacağam.
Mən onu tamamlayıb (insan Ģəklinə salıb) Öz ruhumdan
(Özümün yaratdığı ruhdan) üfürən (can verən) kimi ona (hörmət əlaməti olaraq) səcdə edin”.1105
Ruhun yaradılması haqqında Əllamə Məclisi belə nəql
edir: “Bir kiĢi Ġmam Əlinin (ə) yanına gəlib dedi:
-Ey Möminlərin əmiri! Mən sizə sonsuz dərəcədə çox
məhəbbət bəsləyirəm. Ġmam (ə) buyurdu:
-Yalan deyirsən! KiĢi dedi:
-Sən elə bil ki, qəlbimdə olanları bilirsən. Ġmam (ə) buyurdu:
-Allah bədənləri yaratmamıĢdan iki min il əvvəl ruhları
yaratmıĢdır. Sonra onu bizə göstərmiĢdir. Biz harada olduğunuzu yaxĢı bilirik”.1106
Ruhun məxluq və hadis (sonradan yaradılmıĢ) olması
haqqında müsəlman alimləri və filosofları ixtilaf etsələr də,
onların əksəriyyəti ruhun Allah tərəfindən sonradan yaradıldığını qeyd etmiĢlər. 1107 Həmçinin bəzi filosofların ruhun
varlığını inkar etmələri müsəlman alimlərinin bu mövzu
üzərində xüsusi diqqətlə durduqlarını və onu tədqiq etdiklərini
görürük. Hətta alimlərimiz ruhun varlığının isbatı üçün bir çox
dəlillər də ortalığa qoymuĢlar.
Ruhun necəliyini bilməsək də, onun haqqında hədisiĢəriflərdən aĢağıdakı nəticələri çıxara bilərik:
Ruh sonradan yaradılmıĢdır, lakin əbədidir. Birdir, bölünməz, parçalara ayrılmaz. Ġcraatı və təsirləri bədənin hər yerində
olar, lakin məkanı yoxdur. Bədənin içində olmadığı kimi,
çölündə də deyil. Bütün iĢləri eyni anda idarə edər, bir iĢ
digərinə mane olmaz. O, təbiətdəki qanunlara bənzər. Məsələn,
1105
1106

Sad, 71-72
Əllamə Məclisi, Biharül-ənvar, c. 61, Beyrut, Müəssisətül-Vəfa, səh. 43-

44
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Həmin mənbə, 2
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bir cazibə qanunu həyat və Ģüur sahibi olsaydı, ruh xüsusiyyəti
qazanardı.
Ruh Ģüuruyla fərq edər, ağlıyla anlar, qərar verir, xəyalı
plnlar qurur, yaddaĢıyla məlumat toplayır. Onun sayılmayacaq
qədər çox qabiliyyəti vardır. Bunların bir qismi də maddi
üzvlərlə ortaya çıxır. Ruh əliylə tutar, gözüylə görər, qulağıyla
eĢidər, ayağıyla gedər. O, bədənə möhtacdır. Fəaliyyəti bədənlə
məhduddur. Ölüm dedikdə, onun bədən zindanından xilas olub,
azadlığına nail olmasıdır. O zaman bədənə ehtiyacı qalmaz.
Gözsüz görər, qulaqsız eĢidər, beyinsiz düĢünər. MəhĢərə qədər
bədənsiz gözləyər. Axirətdə yenidən bədənə qovuĢar.
Beləliklə, ruh insanda ağlın yetiĢə bildiyi məlumatları
anlayan, hiss edən, bədəndəki bütün qüvvələri, hərəkətləri idarə
edən və özü parçalanmayan bir varlıqdır. Ġnsanların duyğu
orqanları və hərəkət sinirləri bu qüvvənin sərəncamındadır.
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53.“Səqəleyn” hədisinin mahiyyəti nədən ibarətdir?
“Səqəleyn” sözünün mənası təyin etmək üçün ilk öncə bu
sözün hansı kəlmədən alındığını və necə oxunduğunu müəyyən
etmək lazımdır. Çünki bu kəlmənin oxunuĢu haqqında hədisĢünaslar və dilçilərin müxtəlif fikirləri vardır. Belə ki, bəzi alimlər
bu sözün “siqleyn”, bəziləri isə “səqəleyn” kimi oxunduğunu
qeyd etmiĢlər. Görkəmli dilçi alim Yaqub əl-Firuzabadi (13291414) bu sözün “səqəleyn” kimi oxunduğunu və lüğətdə “müsafirin qiymətli əĢyaları” mənasını bildirdiyini qeyd etmiĢdir. 1108
Beləliklə, bu sözün “iki qiymətli Ģey” mənası verdiyi aydın olur.
“Səqəleyn” hədisi Peyğəmbərdən (s) nəql olunmuĢ mütəvatir hədislərdəndir. Hədisin mətni belədir:
ُٖ ٔخٜ ٓخ إ طٌٔٔظْ ر،٢ظ٤َ رٛ أ٢ػظَطٝ ، ًظخد َّللا:ٖ٤ٌِْ حُؼو٤ طخٍى ك٢ٗا
. أريح١ح رؼيِٞ٠ط
“Mən sizin aranızda iki qiymətli əmanət tərk edirəm. Bunlar Allahın kitabı və Əhli-beytimdir. Bunlardan yapıĢsanız, heç
vaxt yolunuzu azmazsınız”.1109
Bu hədisi hədis elminin ən görkəmli nümayəndələri, o
cümlədən Əhməd bin Hənbəl “Müsnəd”, 1110 Ġbn Səd “Təbəqatül-kübra”, 1111 Əbu Ġsa ət-Tirmizi “Sünəni-Tirmizi”, 1112 Təbərani “Möcəmül-kəbir”,1113 əl-Bəğəvi “Məsabihüs-sünnə”,1114 Ġbn
Əsir “Camiül-üsul”, 1115 Əllamə Məclisi “Biharül-ənvar” 1116 və
digərləri öz əsərlərində qeyd etmiĢlər.
Adı çəkilən müəlliflər qeyd edilən hədisi Əli bin Əbu
Talib (ə), Həsən bin Ġmam Əli (ə), Əbuzər əl-Qiffari, Salman əl1108

Yaqub əl-Firuzabadi, Qamusül-mühit, c. III, Beyrut, Darül-fikir, 1403,
səh. 342
1109
Əbu Ġsa ət-Tirmizi, Sünənit-Tirmizi, c. V, Daru ehyait-türasil-ərəbi, hədis
№ 3786, səh. 662
1110
c. V, hədis № 18780, səh. 492
1111
c. I, səh. 194
1112
c. II, səh. 219
1113
c. III, Daru ehyait-türasil-ərəbi, hədis № 2678, səh. 62
1114
c. VI, Beyrut, Darül-mərifə, 1407hədis № 4816, səh. 190
1115
c. I, Beyrut, Darül-fikir, 1403, hədis № 66, səh. 278
1116
c. XXXVI, Beyrut, əl-Vəfa, hədis № 25, səh. 317
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Farsi, Cabir bin Abdullah əl-Ənsari, Əbu Heysəm bin ət-Təyyan, Hüzeyfə bin əl-Yəman, Əbu Səid əl-Xudri və digər məĢhur
səhabələrdən nəql etmiĢlər.
“Səqəleyn” hədisinin həm sənədi, həm də mətni üzərində
heç bir Ģübhə olmadığından, o bütün təbəqələrdə və bütün dövrlərdə nəql edildiyindən hədisĢünaslar yanında mütəvatir hədislər
cərgəsinə məxsus edilmiĢdir. Bu hədisdən alınan nəticə bundan
ibarətdir ki, Peyğəmbərin (s) Əhli-beyti (ə) həm Ġmamət və həm
də xilafət məqamına hamıdan daha layiqdir. Çünki bu hədisin
mənasını gücləndirən bir çox hədislər də var. Məsələn, Peyğəmbər (s) “Ey insanlar, Ģahidlik edirsiniz ki, Allah və onun rəsulu
sizə canınızdan daha yaxındır və sizin rəhbərinizdir?” Dedilər:
“Bəli, ey Allahın rəsulu!” Peyğəmbər (s) buyurdu: “Hər kəsin
rəhbəri Allah və onun rəsuludursa, bu (Əli) də onun rəhbəridir.
Bunu sizin aranızda iki qiymətli əmanət olaraq tərk edirəm (qoyuram), əgər onlardan yapıĢsanız, yolunuzu heç vaxt azmayacaqsınız. Bunlar Allahın kitabı və Əhli-beytimdir”.1117
Xatırladaq ki, Peyğəmbərimiz (s) bu hədisi müxtəlif yerlərdə, o cümlədən Taif səfərindən, həcc ziyarətindən və s. yerlərdən
qayıdarkən buyurmuĢdur. Bu hədis bütün müsəlmanların bir
cəbhədə birləĢməsini, vahid Ġslam bayrağı altında toplanmasını
təmin edən ən güclü hədisdir. Buna görə də bəzi alimlərin, o cümlədən Əbülfərəc əl-Cövzinin (1116-1201) bu hədisi zəif bilməsi
yersiz və dəlilsiz olmaqla yanaĢı, həm də qərəzlidir. Necə ola
bilər ki, “Səhihi-Müslüm” kimi bir alimin nəql etdiyi və Hakim
NiĢapurinin “əl-Müstədrək” əsərində səhih hökmü verdiyi bu
hədisi kimsə öz Ģəxsi qənaətinə görə zəif saysın? Bundan əlavə
onun bu xətası haqqında Sibt bin Cövzi “Təzkirətül-xəvvas”,
Hafiz əs-Səxavi “Ġrtiqaül-ğürəf”, Hafiz əs-Səmhudi “Cəvahirüləqdeyn”, Ġbn Həcər əl-Heysəmi “Səvaiqül-mühriqə”, əl-Münavi
“Feyzül-qədir” və bu kimi digər görkəmli alimlər adı çəkilən
əsərlərində söz açmıĢ və hədisin səhihliyini etiraf etmiĢlər.
1117

Təbərani, Möcəmül-kəbir, c. V, hədis № 5070, səh. 195; Hakim ənNiĢapuri, Müstədrək, c. III, səh. 109, 174; Ġbn Həcər əl-Əsqəlani, əl-Ġsabə, c.
VII, Beyrut, Darül-kütubil-elmiyyə, hədis № 4767, səh. 78
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Əfsuslar olsun ki, bəziləri bu hədisin müqabilində “Sizin
aranızda iki qiymətli əmanət qoyuram. Bunlardan biri Allahın
kitabı, digəri isə mənim sünnəmdir” 1118 hədisini uydurmuĢlar.
Halbuki elm əhlinə bu hədisin zəif və uydurma olduğu gün kimi
aydındır. Belə ki, bu hədisin sənədində olan Saleh bin Musa ətTəlhinin zəif ravi olması haqqında bütün alimlər müttəfiq fikirdədirlər. Onun haqqında Ġbn Muin deyir: “o, etibarlı və bir Ģey
deyil”. Əbu Hatim isə onun haqqında “onun hədisləri inkar
edilir və etibarlı Ģəxslərə qarĢı müxalif hədislər nəql edir” sözünü demiĢdir. Buxari onun barəsində “hədisləri inkar ediləndir”, Nəsai isə “hədisləri yazılmaz” demiĢdir.
Xətib Bağdadinin rəvayət etdiyi hədisin sənədində Seyf
bin Ömər ət-Təmimi adlı ravi keçir.1119 Bu ravi haqqında mənbələr “məĢhur yalançı və hədis uydurucusu” ifadələrini iĢlədirlər. Əbu Hatim onun haqqında “hədisləri tərk edilər”, Əbu Davud “bir Ģey deyil”, Ġbn Hibban isə “uydurma xəbərlər nəql edir”
sözlərini ifadə edirlər. Hətta Ġbn Hibban onun haqqında yazırdı:
“O, hədis uydurur və zındıqlıqda ittiham olunur”. Dəraqutni isə
onun barəsində “hədisləri tərk edilir” sözünü iĢlətmiĢdir.
Əbu ġeyxin yuxarıdakı hədisi nəql edərkən 1120 sənəddə
qeyd etdiyi HiĢam bin Salman adlı ravi də uydurmaçıdır. Onun
haqqında Ġbn Hibban yazırdı: “Onun hədisləri tərk edilər, o, etibarlı Ģəxslərə qarĢı tək (münfərid) olaraq rəvayətlər edir”. Həmçinin, bu hədisin sənədində Yezid ər-RəqqaĢi adlı zəif ravi də
vardır ki, bütün rical alimləri “onun hədislərinə etibar etmək olmaz. Çünki o, tənə edilmiĢdir”, deyirlər.
Müxtəlif mətnlərlə nəql olunmuĢ “Səqəleyn” hədisini sadəcə Əhli-beyti (ə) sevmək və onlara ehtiram etmək kimi təfsir
etmək dolğun məna verməz. Əsas məna budur ki, bu hədislərə
əsasən, Əhli-beytin (ə) əmrlərinə itaət etmək və onların yolunu
getmək vacibdir.1121
1118

Hakim NiĢapuri, Müstədrəki-Hakim, c. I, səh. 93
Xətib əl-Bağdadi, əl-Fiqh vəl-mütəfəqqih, c. I, səh. 94
1120
Əbu ġeyx, Təbəqatül-mühəddisin bil-Ġsbahan, c. II, səh. 288
1121
GeniĢ məlumat üçün bax: Hacı Fuad Nurullah, Ġmam Əli (ə) insanlıq
məktəbinin ustadı, Bakı, Nurlar, səh. 101
1119
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54.“Mənzilət” hədisi hansı hədisə deyilir?
Demək olar ki, bütün hədis ədəbiyyatında özünə yer eləmiĢ və hədis elmində mütəvatirlik dərəcəsinə yetmiĢ hədislərdən
biri “Mənzilət” hədisidir. Bu hədisi Peyğəmbərimiz (s) Təbuk
döyüĢünə gedərkən Ġmam Əlini (ə) Mədinədə öz yerinə caniĢin
(xəlifə) olaraq təyin etdikdə buyurmuĢdur.
٠ُ) هَؽ اُٚ آٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠َِّٛ( ٍ َّللاٍٞٓ ٕ أٚ٤ؼذ رٖ ٓؼي ػٖ أرٜٓ ٖػ
ٕ أ٠َٟ أَل ط:ٍ حُ٘ٔخء؟ هخٝ ٕخ٤زُٜ ح٢ ك٢٘ أطوِل:ٍ كوخ،خ٤ِ حٓظوِق ػٝ ىٞطز
.١ رؼي٢ْ ٗز٤ُ  َلٚٗ اَل أ٠ٓٞٓ ٖٓ ٍٕٝخٛ  رُِٔ٘ش٢٘ٓ ٌٕٞط
Allah yolunda cihad edib Ģəhidlik məqamına yüksəlmək
istəyən Ġmam Əli (ə) Peyğəmbərə (s) demiĢdi: “Ey Allahın
rəsulu, məni arvad-uĢaqla bir yerdəmi tərk edib gedirsən?” Bu
sözün müqabilində Peyğəmbər (s) Ġmam Əliyə (ə) belə buyurmuĢdur: “Sənin mənə olan nisbətin Harunun Musaya olan nisbəti kimidir. Amma məndən sonra heç bir peyğəmbər olmayacaqdır”.1122
Bu hədisin mətni müxtəlif Ģəkildə nəql olunsa da, bütün
mənbələrdəki mənası eynidir. Xatırladım ki, bu hədis bir çox səhabədən nəql olunmuĢdur. Həmçinin, hədisi “Səhihi-Buxari”, 1123 “Səhihi-Müslüm” 1124 “Biharül-ənvar”, “Came əhadisiĢiə” kimi mötəbər və məĢhur mənbələr nəql etmiĢ və hədisin səhihliyi üzərində heç kəs ixtilaf etməmiĢdir.
Hədisi Abdullah bin Abbas, Cabir bin Abdullah əl-Ənsari,
Abdullah bin Məsud, Səd bin Əbi Vəqqas, Əbu Səid əl-Xudri,
Bərra bin Azib, Cabir bin Sümrə, Əbu Hüreyrə, Malik bin Hüveyris, Zeyd bin Ərqəm, Əbu Rafe, Hüzeyfə bin Əsəd, Ənəs bin
Malik, Abdullah bin Əbi Ofva, Əbu Əyyub əl-Ənsari, Əqil bin
Əbi Talib, HübĢi bin Cünadə, Müaviyə bin Əbu Süfyan və digər
səhabələr nəql etmiĢlər. Hətta mötəbər mənbələr bu hədisin
otuzdan artıq səhabə tərəfindən nəql edildiyini yazır. Ġbn Əbdülbirr bu hədisin ən sübutlu və ən səhih hədis olduğu qənaətinə
1122

Səhihi-Buxari, c. V, Daru ehyait-türasil-ərəbi, səh. 24
c. V, Daru ihyait-türas, səh. 24
1124
c. IV, Darül-fikir, hədis № 2404
1123
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gəlmiĢdir. 1125 Qeyd etdiyimiz “Mənzilət” hədisini əl-Mizzi
“Təhzibül-kamal”,1126 Ġbn Əsakir isə “Tarixi-mədinəti-DiməĢq”
əsərində qeyd etmiĢlər. Beləliklə, hədisin çoxsaylı mötəbər ravilər tərəfindən nəql olunduğunu görən alimlər onun mütəvatir
olduğunu etiraf etmiĢlər. Hakim NiĢapuri “əl-Müstədrək”, Cəlaləddin Süyuti “əl-Əzhari-mütənasirə”, ġah Vəliyullah Dehləvi
“Ġzalətül-xəfa” əsərində onun mütəvatir həddə yetiĢdiyini yazmıĢlar.
Burada incə bir məqam ondan ibarətdir ki, alimlərimiz bu
hədisin vasitəsilə Ġmam Əlinin (ə) Ġmamətini sübut etməyə çalıĢmıĢlar. Hədisin mətni Qurani-kərimlə də təsdiqlənir. Belə ki,
hədisin mətni ilə Quranın müvafiq ayələri tutuĢdurulduqda burada Ġmam Əliyə (ə) aid bəzi məziyyətlərin olduğunu görürük.
Qurani-kərimin “Məryəm” surəsindəki (ayə 53) “Biz Öz mərhəmətimizdən ona qardaĢı Harunu da bir peyğəmbər olaraq
bəxĢ etdik” ayəsində Musanın (ə) köməkçisi qardaĢı Harun (ə)
hesab edilirsə, Peyğəmbərimizin (s) köməkçisi Ġmam Əli (ə)
hesab olunur. Həmçinin Qurana görə Harun (ə) Musanın (ə) vəziridir. Musanın (ə): “QardaĢım Harunu vəzirim et”1127 deməsi buna dəlildir. Deməli, Ġmam Əli (ə) Peyğəmbərimizin (s) vəziri olmuĢ olur. Bundan baĢqa “Mənzilət” hədisi ilə Quranın
“Əraf” surəsindəki (ayə 142) Musanın (ə) qardaĢı Haruna (ə)
“Camaatım içində mənim xəlifəm ol” deməsi buna dəlildir.
MəĢhur alimlər, o cümlədən Ġbn Əsakir “Tarixi-mədinətiDiməĢq”,1128 Cəlaləddin Süyuti “əd-Dürrrül-mənsur”1129 əsərlərində Əsma bin Ümeysdən belə nəql edirlər ki, Peyğəmbər (s)
buyurmuĢdur:
“Ġlahi, mən Musanın (ə) səndən dilədiyini diləyirəm. Necə
ki, o, səndən qardaĢı Harunu vəzir və xəlifə istədiyi kimi, mən
də Əlini (ə) mənə vəzir və xəlifə etməyini istəyirəm. Onunla mənim arxamı möhkəmlət, onu iĢlərimə Ģərik et ki, səni daha çox
1125

əl-Ġstiab, c. III, Darül-cəbəl çapı, səh. 1097
c. II, Beyrut çapı, səh. 483
1127
Taha, 29
1128
c. I, səh. 120-121
1129
c. V, Beyrut çapı, səh. 566
1126

442

zikr edək və sənə daha çox Ģükür-səna edək. Həqiqətən də sən
bizləri görürsən.”
Görkəmli Azərbaycan alimi Cəfər Sübhani belə yazır:
“Qurani-kərim buyurduğu kimi, Musanın (ə) dövründə Harun
(ə) peyğəmbərlik, 1130 xilafət 1131 və vəzirlik 1132 məqamlarına
sahib olmuĢdur. Qeyd etdiyimiz “Mənzilə” hədisi Ġmam Əlinin
(ə) peyğəmbərlikdən baĢqa Harunun (ə) bütün digər məqamlara
sahib olduğunu isbat edir. Təbii ki, əgər məqsəd Ġmam Əlinin
(ə) peyğəmbərlikdən baĢqa bütün məqamlara sahib olması olmasaydı, onda peyğəmbərliyi istisna etməyə heç bir ehtiyac
qalmazdı”.1133
Beləliklə, bu hədisin həm səhih, həm mütəvatir olduğunu
görür və həm də Ġmam Əlinin (ə) Allah və onun Rəsulu (s) yanında necə böyük bir dərəcə sahibi olduğunun Ģahidi oluruq.

1130

Məryəm, 53.
əl-Əraf, 142.
1132
Taha, 29.
1133
Ustad Cəfər Sübhani, Ġslamda Əqidə Əsasları, tərc. ElĢən Mustafa oğlu,
Bakı, Qələm, 2003, səh. 122-123.
1131
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55.“Səfinə” hədisi hansı hədisdir?
“Səfinə” hədisi dedikdə, Peyğəmbərin (ə) buyurduğu:
.خ ؿَمٜٖ٘ٓ طوِق ػٝ ٠خ ٗـٜف ٖٓ ًٍزٞٗ ٘ش٤ٌْ ًٔل٤ ك٢ظ٤َ رٛحٗٔخ ٓؼَ ح
“Əhli-beytim sizin aranızda Nuhun gəmisi kimidir. Hər
kəs ona minsə, nicat tapar, hər kəs arxa çevirsə qərq olar” hədisinə deyilir. Bu hədis müxtəlif kəlmələrlə nəql edilsə də, onların
hamısının mənası eynidir.
Hədisə təfsir verən müsəlman alimləri ondan aĢağıdakı nəticələri çıxarmıĢlar:
- Əhli-beyt (ə) məsumdurlar;
- Əhli-beyt (ə) xilafətə hamıdan daha layiqdirlər;
- Əhli-beytin (ə) Ġmaməti ilahi əmrlədir;
- Əhli-beytə (ə) tabe olmaq qeyd-Ģərtsiz vacibdir;
- Əhli-beyt (ə) möminlərlə kafirləri bir-birlərindən
fərqləndirən meyardır;
- Əhli-beytin (ə) rəhbərliyi Qiyamətədək davam edəcəkdir;
- Əhli-beytin (ə) yolu nicat yoludur.
Hədisin mətnində keçən “ona minən nicat tapar” ifadəsi
onu göstərir ki, ümmətin yeganə nicat yolu məhz Əhli-beytin (ə)
yolu ilə getmək, onların əmr və qadağalarına boyun əyməklə
mümkündür. Çünki Allaha doğru aparacaq yeganə yol məhz
onların yoludur. Əgər belə olmasaydı, Peyğəmbər (s) heç vaxt
onların yolunu nicat yolu adlandırmazdı.
“Səfinə” hədisini Peyğəmbərimizdən (s) bir çox səhabə
nəql etmiĢdir. Onlardan aĢağıdakıları qeyd etmək olar:
Əli bin Əbu Talib (ə), Əbuzər əl-Qiffari, Əbu Səid əl-Xudri, Ġbn Abbas, Əbu Səid əl-Əkvə və b.
“Səfinə” hədisini Mühib ət-Təbəri “Zəxairül-üqba”, Hakim NiĢapuri “əl-Müstədrək”, Təbərani “Möcəmi-kəbir” və
“Möcəmi-səğir”, Xətib Bağdadi “Tarixi-Bağdad”, Heysəmi
“Məcməuz-zəvaid”, Ġbn Məğazili əĢ-ġafei “Mənaqibu əmirəlmöminin” əsərlərində nəql etmiĢlər.
“Səfinə” hədisini hədis elminin ən görkəmli alimləri nəql
etmiĢlər. Onlardan aĢağıdakıları qeyd etmək olar:
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Məhəmməd bin Ġdris əĢ-ġafei, Əhməd bin Hənbəl əĢġeybani, Müslüm bin Həccac ən-NiĢapuri, Ġbn Qüteybə ədDinuri, Ömər bin Əbdülxaliq əl-Bəzzar, Əbu Yəla ət-Təmimi,
Cərir ət-Təbəri, Əbülfərəc əl-Ġsfahani, Əbülqasim Süleyman bin
Əhməd ət-Təbərani, Əbülleys əs-Səmərqəndi, Hakim ən-NiĢapuri, Ġbn Mordəveyh əl-Ġsfahani, Ġbrahim əs-Sələbi, Ġbn Əbdülbirr əl-Qürtubi, Xətib əl-Bağdadi, Ġbn əl-Məğazili, Məhəmməd
əs-Səmani, Fəxrəddin ər-Razi, Sibt bin Cövzi, Əllamə Məclisi
və baĢqaları.
“Səfinə” hədisini hədis elminin ən görkəmli nümayəndələri səhih hesab etmiĢlər. Onlardan aĢağıdakıları qeyd etmək olar:
Hafiz əs-Səxavi “Ġsticlaf”, Ġbn Həcər əl-Heysəmi “ġərhülhəmziyyə”, Cəlaləddin Süyuti “Nihayətül-əfzal” əsərlərində hədisin səhih olduğunu sübut etmiĢlər.
“Səfinə” hədisini qüvvətləndirən, onun məna çalarlarına
yeni-yeni mənalar qatan çoxsaylı hədislər vardır. Həmin hədislərdən aĢağıdakıları qeyd etmək olar:
Ziyad bin Mütərrif Peyğəmbərdən (s) belə nəql edir: “Hər
kəs mənim kimi yaĢamaq, mənim kimi ölmək və Xüld Cənnətində mənimlə birlikdə olmaq istəyirsə, Əlini və ondan sonra onun
zürriyyətini özünə rəhbər götürsün. Çünki onlar sizi heç vaxt
hidayət qapısından çıxarıb zəlalət qapısına salmaz”.1134
“Ey insanlar! Fəzilət, Ģərəf, məqam və rəhbərlik yalnız
Peyğəmbərə və onun zürriyyətinə məxsusdur. Onlar sizi heç
vaxt batil yollara sürükləməzlər”.1135
“Sizin aranızda iki qiymətli əmanət qoyuram. Onlardan
biri Allahın kitabı, digəri isə Əhli-beytimdir. Onlardan yapıĢdığınız müddətcə sizi düz yoldan sapdırmazlar”.1136
“Ulduzlar yer əhlini batmaqdan qoruduğu kimi, Əhli-beytim də ümmətimi ixtilafdan qoruyar. Ərəb qəbiləsindən hər kəs
onlarla ixtilaf etsələr, Ģeytanın dəstəsindən olarlar”.1137

1134

Əllamə Əli əl-Müttəqi əl-Hindi, Kənzül-ümmal, hədis № 2578
Ġbn Həcər əl-Heysəmi, Səvaiqül-mühriqə, səh. 105
1136
Müsnədi-Əhməd, c. III, səh. 17
1137
Müstədrəki-Hakim, hədis № 4715
1135
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“Ey Əli! Səni yalnız mömin sevər, sənə yalnız münafiq
nifrət edər”.1138
Abdullah əl-Cədəli belə nəql edir: “Bir gün Ümmi-Sələmənin yanına getmiĢdim. Mənə dedi: “Siz Peyğəmbəri söyürsünüz?” Dedim: “Allah qorusun!” Dedi: “Peyğəmbərdən (s) eĢitdim ki, demiĢdi: “Əlini söyən kəs məni söymüĢdür”.1139

1138
1139

Əhməd bin Hənbəl, Fəzailüs-səhabə, c. II, səh. 248
Fəzailüs-səhabə, c. II, səh. 594
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56.“QuĢ” hədisi hansı hədisdir?
Hədis mənbələrində nəql olunmuĢ mötəbər hədislərdən
biri “QuĢ” hədisidir. Hədisin mətnini məĢhur alim Ġbn Kəsir belə
nəql etmiĢdir:
“Əbülqasim əl-Bəğəvi ilə Əbu Yala Peyğəmbərın (s)
köləsi Səfinənin belə dediyini rəvayət etmiĢlər:
“Ənsardan bir qadın Peyğəmbərə (s) iki çörək parçası
arasında qızardılmıĢ iki quĢ hədiyyə etdi. Evdə də məndən və
Ənəsdən baĢqa kimsə yox idi. Peyğəmbər (s) gəlib yeməyinin
gətirilməsini əmr etdi. Mən də ona: “Ya Peyğəmbər, Ənsardan
bir qadın sənə bir hədiyyə gətirdi” dedim və o iki quĢu ona təqdim etdim. Peyğəmbər (s) də: “Ey Rəbbim, varlıqların arasında
sənə və Rəsuluna ən çox sevimli olan bir kimsəni mənim yanıma göndər”, - deyə dua etdi. Əbu Talib oğlu Əli (ə) gəldi. Qapını gizlicə vurdu. Mən də:
- Kimdir o? deyə soruĢdum.
- Həsənin atasıyam, dedi. Sonra qapını vurdu. Səsini yüksəltdi. Peyğəmbər (s):
- Kim qapını vurur? deyə soruĢdu. Mən də:
- Əbu Talib oğlu Əlidir deyə cavab verdim. Peyğəmbər
(s):
- Qapını onun üzünə aç dedi.
Qapını açdım, içəri girdi. Peyğəmbər (s), onunla birlikdə o
iki quĢu yedi”.1140
Hədis haqqında danıĢarkən öncə bunu qeyd etmək lazımdır ki, bu hədisin çoxsaylı raviləri və mənbələri vardır. Onlardan
aĢağıdakıları qeyd etmək olar:
Əbu Ġsa ət-Tirmizi özünün məĢhur “Sünən” adlı əsərində
adı çəkilən hədisi Ənəs bin Malikdən belə nəql edir: Peyğəmbər
(s): “Ey Rəbbim, varlıqların arasında sənə ən çox sevimli olan
1140

Ġbn Əsakir, Tarixi-mədinəti-DiməĢq, c. II, Beyrut, Müəssisə əl-Məhmudi,
Darüt-təarif, səh. 106, rəqəm-613; Hakim NiĢapuri, əl-Müstədrək, c. III, səh.
130-131; Əbu Nəim əl-Ġsfahani, Hilyətül-övliya, c. IV, səh. 356; Ġbn Kəsir,
əl-Bidayə vən-Nihayə, c. VII, səh. 354; Xətib əl-Bağdadi, Tarixi-Bağdad, c.
XI, Beyrut, Darul-kütubil-ərəbi, səh. 376 və s.
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bir kimsəni mənim yanıma göndər”, - deyə dua etdi. Bu zaman
Əbu Talib oğlu Əli (ə) gəldi və onla birlikdə yedi”.
əl-Heysəmi özünün “Məcməüz-zəvaid” adlı əsərində belə
nəql edir:
Ənəs belə nəql edir: “Peyğəmbərə (s) qızardılmıĢ bir quĢ
hədiyyə edildi. O, quĢu qadınları arasında bölüĢdürdü... Sonra
belə dedi: “Allahım, varlıqlarından ən çox sevdiyin kimsəni
mənim yanıma göndər mənimlə birlikdə bu yeməkdən yesin”.
Əli (ə) gəlib qapını vurdu. “kimdir o?” deyə soruĢdum. Onun
ənsardan olmasını dua edirdim. Əli (ə) gəldi. Peyğəmbər dedi:
Ey Ənəs, bax gör qapının astansındakı kimdir? Baxdım və Əlinin olduğunu gördüm. Mən ona Peyğəmbərın (s) məĢğul olduğunu söylədim. Qapını üç dəfə vurdu. Dördüncü dəfə ayağıyla
qapıya vurub içəri girdi. Peyğəmbər (s) ona: “Nə üçün gecikdin?” deyə soruĢdu. Əli (ə) də belə cavab verdi: “Üç dəfə gəldim. Amma Ənəs içəri girməyimə mane oldu”. Peyğəmbər (s)
mənə: “Nə üçün belə etdin?” deyə soruĢduqda ona belə cavab
verdim: “Bu yeməyi öz qohumlarımdan bir adamın səninlə birlikdə yeməsini arzuladığım üçün belə etdim.” Peyğəmbər (s) dedi: “Hər kəs öz qohum-əqrəbasını sevər...”
Əhməd bin Hənbəl özünün məĢhur “Mənaqibu Əli” əsərində hədisi belə nəql edir: Ənsardan olan bir qadın Peyğəmbərə
iki quĢ hədiyyə etmiĢdi. Peyğəmbər (s): “Ey Rəbbim, varlıqların
arasında sənə ən çox sevimli olan bir kimsəni mənim yanıma
göndər”, - deyə dua etdi. Bu zaman bir çağrıĢ ucaldı. Peyğəmbər
(s) onun kim olduğunu soruĢduqda, Əli (ə) olduğu deyildi”.
Nəsai “Sünəni-kubra” əsərində belə nəql edir: “Peyğəmbərin yanında toyuq vardı. O, “Ey Rəbbim, varlıqların arasında
sənə ən çox sevimli olan bir kimsəni mənim yanıma göndər”, deyə dua etdi. Bu zaman Əbu Bəkr gəldi. Peyğəmbər (s) onu
geri qaytardı. Sonra Ömər gəldi. Peyğəmbər (s) onu da geri
qaytardı. Sonra Əli (ə) gəldikdə, Peyğəmbər ona içəri girməyə
icazə verdi”.
Hədisin sənədinə irad tutanlar sənəddəki məĢhur ravi olan
əs-Süddinin zəif olduğunu dilə gətirmiĢlər. Amma mötəbər mənbələr tədqiq edildikdə, əs-Süddinin etibarlı bir ravi olduğu
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məlum olur. Belə ki, Əhməd bin Hənbəl onun tərcümeyi-halını
yazarkən demiĢdir: “əs-Süddi etibarlıdır.” Ġbn Üdey də onun
doğrucul ravi olduğunu vurğulamıĢ, onun Müslümün, Tirmizinin, Nəsainin və Ġbn Macənin ravilərindən olduğunu qeyd
etmiĢdir.
Ġbn Kəsir özünün məĢhur tarix əsərində adı çəkilən hədis
haqqında yazarkən bu sözləri söyləmiĢdir: “Ġnsanlardan çoxu bu
hədis haqqında müstəqil əsərlər yazmıĢlar. Əbu Bəkr bin Mordəveyh, Hafiz Əbu Tahir Məhəmməd bin Əhməd bin Həmdan
bunlardandır. ġeyximiz Əbu Abdullah əz-Zəhəbi deyir: “Mən bu
hədisin sənədi və mətni haqqında cildlər dolusu kitablar görmüĢəm. Tarix və təfsir sahibi olan Əbu Cəfər ət-Təbəri bunlardandır”.
Bütün bu dediklərimiz “QuĢ” hədisinin səhihliyini ortalığa
qoymaqla yanaĢı, Ġmam Əlinin (ə) Allaha və Peyğəmbərə (s) ən
yaxın varlıq olduğunu da sübuta yetirir.
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57.“Mən elmin Ģəhəriyəm...” hədisi səhihdirmi?
Peyğəmbərimizin (s): “Mən elmin Ģəhəriyəm, Əli isə onun
qapısıdır”, hədisi haqqında sələfi alimi Ġbn Baz “ət-Tühfətülkərimə” adlı əsərində yazır: “Bu hədis Ģübhəsiz ki, uydurmadır.”
Çox təccüblüdür ki, qeyd edilən bu hədisi hədis elminin
böyük Ģəxsləri öz məĢhur əsərlərində nəql etmiĢ və onun doğruluğunu təsdiq etmiĢlər. Bunu biz bariz Ģəkildə aĢağıda adı çəkiləcək alimlərin əsərlərində görməkdəyik.
Dövrünün ən görkəmli hədisĢünaslarından olan Hakim
NiĢapuri “əl-Müstədrək ələs-səhiheyn” adlı məĢhur əsərində Ġbn
Abbasın Peyğəmbərdən (s):
.خٜخ ٖٓ رخرٜؤط٤ِ كٖٔ أٍحى حُؼِْ ك،خٜ رخر٢ِػٝ ِْ٘ش حُؼ٣أٗخ ٓي
“Mən elmin Ģəhəri Əli onun qapısıdır. Hər kəs Ģəhərə gəlmək istəsə, gərək qapıdan daxil olsun”, Ģəklində nəql etdikdən
sonra yazır: “bu hədis Buxari və Müslümün Ģərtlərinə görə səhihdir, amma nəql etməmiĢlər...”
Təbərani özünün məĢhur “əl-Möcəmül-kəbir” adlı əsərində Ġbn Abbasdan belə nəql edir: “Mən elmin Ģəhəri, Əli isə qapısıdır. Hər kəs elm əldə etmək istəyirsə, gərək qapıdan gələ”.1141
Böyük təfsir alimlərindən olan Alusi “Ruhul-məani” adlı
məĢhur əsərində yazır: “Əli (ə) elm Ģəhərinin qapısı adlanırdı”.1142
Hədisin sənədinə gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, Ġbn
Bazın əksinə olaraq böyük hədis alimləri qeyd etdiyimiz hədisin
mütləq mənada səhih olduğunu qeyd etmiĢlər. Rical elminin
böyük Ģəxsiyyətlərindən olan əz-Zəhəbi “Təzkirətül-hüffaz” adlı
əsərində Hafiz əs-Səmərqəndinin “Səhih”inə istinadən yazır:
“bu hədis səhihdir”.
Əllamə Cəlaləddin Süyuti bu hədisi “əl-Camiüs-səğir”
əsərində nəql etmiĢ, sonra isə hədisi “Cəmül-cəvami” adlı digər
bir əsərində onu “həsən” hədis adlandırmıĢdır.1143
1141

Möcəmül-kəbir, c. XI, səh. 55
Ruhul-məani, c. XXVII, səh. 3
1143
əl-Camiüs-səğir, c. I, səh. 174
1142
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ġeyx Ġbrahim Qunduzi əl-Hənəfi hədisin çoxsaylı ravilərini qeyd edərkən Ġmam Əlinin (ə), Ġbn Abbasın, Cabir bin Abdullahın, Hüzeyfə bin Yəmanın, Həsən bin Əlinin (ə), Ġbn Məsudun, Ənəs bin Malikin və Abdullah bin Ömərin adlarını çəkmiĢdir.1144 Hətta əl-Mövləvi hədisin səhihliyi haqqında Ġbn Müinin,
Xətibin, Ġbn Cəririn, Hakimin görüĢlərini qeyd etmiĢ və Firuzabadinin “ən-Nəqdüs-səhih”ində onların hamısının hədis haqqında səhih hökm verdiklərini bəyan etmiĢdir.1145
Bütün bu deyilənlərdən baĢqa digər hədislər də qeyd etdiyimiz “Mən elmin Ģəhəriyəm…” hədisinin səhih olduğunu sübuta yetirir. Həmin hədislərdən bir neçəsini qeyd edək:
-Mən hikmət evi, Əli isə onun qapısıdır;
- Mən elmin evi, Əli isə onun qapısıdır;
-Mən elmin tərəzisi, Əli isə onun gözüdür;
-Mən hikmətin tərəzisi, Əli isə onun dilidir;
-Mən fiqhin Ģəhəri, Əli isə qapısıdır.
Görkəmli Quran təfsirçisi Fəxrəddin Razi özünün məĢhur
“Məfatihül-ğeyb” adlı əsərində həzrət Əlidən belə nəql edir:
“Allahın Rəsulu (s) mənə elmdən min fəsil öyrətdi ki, hər fəsildən də min qapı açılırdı.” Xatırladım ki, bu hədisin oxĢarını Ġbn
Əsakir “Tarixi mədinəti-DiməĢq” əsərində qeyd etmiĢdir.

1144
1145

Yənabiül-məvəddə, səh. 62, 72, 73, 400, 419
Bax əvvəlki mənbələrə
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58.“La fəta illa Əli...” hədisi səhihdirmi?
Hədis, tarix və təfsir ədəbiyyatında özünə yer etmiĢ ən
məĢhur hədislərdən biri “La fəta illa Əli, la seyfə illa zülfüqar –
Əli kimi gənc, Zülfüqar kimi qılınc yoxdur” hədisidir. Görkəmli
hədis və tarix alimi Ġbn Əsirin nəqlinə görə, Ühüd savaĢında
“Rəsulullah öldü” xəbərini alan bir çoxları qılınclarını atıb Mədinəyə geri döndü, bəziləri isə bu xəbərdən sarsılsa da “Məhəmmədin öldüyü bu dünyada siz niyə yaĢayırsınız” deyərək müĢrikləri öldürməyə davam edirdilər. Onlardan biri də Ġmam Əli
(ə) idi. “O ölsə də onun dini yaĢayır”, deyərək qılıncını bir anlıq
da olsa yerə qoymadı. SavaĢa-savaĢa bir gözü ilə də Peyğəmbəri
(s) axtarır və Onu Ühüdun təpəsində, üzü-gözü qan içində görüncə onun yanına yaxınlaĢaraq bütün varlığı ilə onu qorumağa
çalıĢdı. Onun bu Ģücaətini görən Peyğəmbər (s) bu sözləri buyurdu: “Əli kimi gənc, Zülfüqar kimi qılınc yoxdur”. Maraqlıdır
ki, Ġbn Əsir bu hədisin Cəbrayıl (ə) tərəfindən deyildiyini qeyd
etmiĢdir.1146
MəĢhur hədis alimlərindən olan Əllamə Əli əl-Müttəqi əlHindi özünün “Kənzül-ümmal” adlı əsərində Ġmam Əlinin (ə)
dilindən bu hədisi belə nəql etmiĢdi: “..Cəbrayıl (ə) Məhəmmədə (s) nazil olub dedi: “Əi kimi gənc, Zülfüqar kimi qılınc
yoxdur”.1147
Ġbn Kəsir isə hədisi “Zülfüqar kimi qılınc, Əli kimi gənc
yoxdur” Ģəklində nəql edib.1148
Təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, bəzi Ģəxslər bu
hədisin səhih olmadığını iddia etmiĢlər. Bu iddianın tərəfdarları
əllərində heç bir dəlil tapmadıqlarından yalnız hədisin sənədindəki Musa bin Əbumehranı ifĢa ediblər. Onun ifĢa olunmasının
yeganə səbəbi isə Ģiə olmasıdır ki, bunu da Ġbn Həcər “Lisanülmizan” əsərində qeyd etmiĢdir. Amma buna baxmayaraq Məhəmməd bin Cərir ət-Təbəri kimi alimlər bu hədisi “Tarix”
1146

əl-Kamil fit-tarix, c. II, səh. 154
c. V, hədis № 723
1148
əl-Bidayə, c. VI, səh. 6
1147
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əsərində qeyd etmiĢ Əbumehranın siqə (etibarlı) ravi olduğunu
təsdiq etmiĢdir.1149 Bundan əlavə Peyğəmbərin (s) məĢhur səhabələrindən olan Həssan bin Sabitin bu hədisi nəzmə çəkməsi
hədisin səhihliyini ortaya qoymaqdadır. 1150 Həmçinin, hədisi
Əhməd bin Hənbəl “Fəzailüs-səhabə” əsərində 1151 Ġbn Abbasdan, Ġbn HiĢam “Sirə” əsərində 1152 Ġbn Əbu Nəcihdən, əl-Xəsəmi “ər-Rövzül-ənf” əsərində, 1153 Ġbn Əbilhədid “ġərhu-Nəhcil-bəlağə” əsərində,1154 Xarəzmi “əl-Mənaqib” əsərində1155 Məhəmməd bin Ġshaqdan nəql etmiĢlər. əl-Həməvi isə “əl-Fəvaid”
əsərində bu hədisi Beyhəqiyə istinadən müxtəlif yollarla nəql
etmiĢdir.
Hakim əl-Kənci “Kifayətüt-talib” əsərində 1156 bu hədisin
bütün hədis Ġmamları tərəfindən nəql edildiyini, Hakim NiĢapurinin onu mərfu Ģəkildə Peyğəmbərdən (s) nəql etdiyini, ondan
da Beyhəqinin “əl-Mənaqib” əsərində qeyd etdiyini yazmıĢdı.
Maraqlıdır ki, o, Cabir bin Abdullahdan bu hədisin Bədr
müharibəsi günü Rizvan adlı mələyin dediyini qeyd edib. Mənbələri araĢdırdığımız zaman Hakim əl-Kəncinin bu məsələdə tək
qalmadığını, bunu Mühib Təbərinin “Riyazün-nüzrə”,1157 Xarəzminin “əl-Mənaqib”, 1158 Ġbn Kəsirin isə “əl-Bidayə” 1159 əsərlərində də qeyd etdiklərinin Ģahidi oluruq.
Hədisin mətnini bir çox səhabələr, o cümlədən Əli bin
Əbu Talib (ə),1160 Əbu Rafe,1161 Əbuzər əl-Qiffari,1162 Cabir bin
1149

Tarixi-Təbəri, c. II, səh. 197 və c. III, səh. 17
Sibt bin Cövzi, Təzkirə, səh. 16; Əllamə Əmini, əl-Qədir, c. II, səh. 59
1151
c. II, səh. 657, hədis № 1119 və III çap səh. 106
1152
c. III, səh. 52
1153
c. II, .səh. 140
1154
c. I, səh. 9
1155
səh. 104
1156
səh.144
1157
c. I, səh. 263, c. II, 190 və c. III, səh. 137
1158
səh. 101, 167, hədis № 200
1159
c. VII, səh. 250
1160
Ġbn Məğazili, əl-Mənaqib, səh. 155, 170
1161
Həmin mənbə, səh. 234, 258
1162
Ġbn Əsakir, Tarixi-mədinəti-DiməĢq, c. 39, səh. 198-201
1150
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Abdullah, 1163 Həssan bin Sabit, 1164 Ġmam Hüseyn (ə) 1165 nəql
etmiĢlər.
Sözümüzü Ġmam Əlinin (ə) bir hədisi ilə sona yetirmək
istərdik: “Haqqı bil ki, onun əhlini tanıyasan”. Deməli, bu qədər
səhabədən gələn və ən mötəbər mənbələrdə qeyd edilən “La fəta
illa Əli...” hədisini inkar etmək qərəzkarlıqdan baĢqa bir Ģey
deyildir.

1163

əl-Xarəzmi, əl-Mənaqib, səh. 167, 200
Sibt bin Cövzi, ət-Təzkirə əl-Xəvvas, səh. 30
1165
Qunduzi əl-Hənəfi, Yənabiül-məvəddə, c. I, səh. 239
1164
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59.“Qədirxum” hədisi səhihdirmi?
Əhməd bin Hənbəl, Ġbn Əbu Asim, Nəsai, Ġbn Həcər və
baĢqaları bu hədisi dəyiĢik sənədlərlə Ġmam Əlidən (ə) rəvayət
etmiĢlər.
Ġbn Həcər əl-Əsqəlaninin “Mətalibül-aliyyə” adlı kitabında bu ifadələr var:
ِٖ  ػَْٖ ُٓ َل َّٔ ِي ْر، ٍي٣ْ َُ ِٖ  َِ ْر٤ِ ػَْٖ ًَؼ،١
ْ ِهَخ ٍَ اَٝ
ُّ  َػخ ِٓ ٍَ ح ُْ َؼوَ ِيُٞ أَ ْهزَ َََٗخ أَر:ُٓ َلخم
َ
َّ ٢َ ٟ
ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢َّ  إَِّ حَُّ٘ ِز:ٍَ  هَخ،ُْٚ٘ َّللاُ َػ
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َ ٍَ  هخ،٠ََِ ر:حُُٞ ٍَرُّ ٌُ ْْ؟ هخ٠َُطَ َؼخَٝ َّللاَ طَزَخ ٍَ َى
َّ ََّٕأَٝ ،ْْ ٌُ ٔ
َّ
َْٖٔ َ ك:ٍَ  هَخ٠ََِ ر:حَُُٞخ ُإ ًُ ْْ؟ كَوَخ٤ُِْٝ َُ أَُٚٞٓ
ُ ٍَ َٝ ََّللا
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“Ġshaq dedi: “Əbu Əmr mənə Kəsr bin Ziyaddan, o, Məhəmməd bin Ömərdən, o, atası Ömər bin Əlidən, o da Əli bin
Əbu Talibdən (ə) xəbər verib dedi: “Peyğəmbər Qədirxumda
mənim əlimdən tutdu və buyurdu: “Allah taalanın sizin Rəbbiniz
olduğuna Ģahidlik edirsinizmi?” Dedilər: “Bəli, ya Rəsulullah!”
Peyğəmbər buyurdu: “Allah və Rəsulunun sizlərə öz canınızdan
daha yaxın olduğuna Ģahidlik edirsinizmi? Allah və Rəsulunun
sizin vəliniz olduğuna da Ģahidlik edirsinizmi?” Dedilər: “Bəli,
ya Rəsulullah.!” Peyğəmbər belə buyurdu: “Allah və Rəsulu kimin mövlasıdırsa, bu da (Əli (ə) onun mövlasıdır. Və mən sizə
iki əmanət qoyub gedirəm ki, onlara sarıldıqca əsla azmayacaqsınız, Allah taalanın Kitabı və itrətim, Əhli-beytim”.
Hədisdən sonra Ġbn Həcər deyir:
.ق٤
ْ ِ ٌَح اَٛ
ٌ  ِلٛ
َ َٓ٘خ ٌى
1166
“Bu isnad səhihdir”.
BaĢqa hədis alimi olan Büseyri də bu hədisi öz kitabında
nəql etdikdən sonra hədis haqqında deyir:
.ق٤لٛ  آلخم رٔ٘يٙحٍٝ
“Ġshaq səhih isnad ilə rəvayət etmiĢdir”.1167
1166
1167

Ġbn Həcər, Mətalibül-Aliyyə, c. XVI, səh. 142, hədis № 3943
Büseyri, Ġthafül-xiyərtil-məhara, c. VII, səh. 210
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Ġmam Əlidən (ə) gələn baĢqa bir Qədirxum hədisini isə
Nəsai ilə Əhməd rəvayət etmiĢdir ki, burada Ġmam Əli (ə) bu
hədis üçün səhabələri Ģahidliyə dəvət etmiĢ və onlardan bir çox
səhabə buna Ģəhadət gətirmiĢdir.
“Kütubu-sittə” müəlliflərindən Nəsainin “Xəsais” adlı
kitabında bu ifadələr var:
،ٍ حُلزخ١ٕ رٖ ػزي َّللا حُزـيحىٍٝخٛ ٢َٗ أهز:ٍذ هخ٤أهزَٗخ حكٔي رٖ ٗؼ
أهزَٗخٝ َ٤ حُطل٢ ػٖ حر،لش٤ِ كيػ٘خ كطَ رٖ ه:ٍ هخ،ّؼذ رٖ حُٔويحٜٓ  كيػ٘خ:ٍهخ
ٖ ػٖ ػخَٓ ر،َ٤ حُطل٢ كيػ٘خ كطَ ػٖ حر،ٕٔخ٤ِٓ ٖ كيػ٘خ ٓلٔي ر:ٍى هخٝ ىحٞأر
 حٗ٘ي رخَّلل ًَ حَٓة ِْٓٔ ٓٔغ:ُْٜ ٍ حَُكزش كوخ٢ حُ٘خّ ك٢ِ ؿٔغ ػ:ٍحثِش هخٝ
٠ُٝ ح٢ٕٗ حِٞٔ أُٔظْ طؼ:َْ ه٣ّ ؿيٞ٣ :ٍٞو٣ ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ
،َٙلٞٓ ٢ِ كؼَٙلٞٓ  ٖٓ ً٘ض:ٍ كوخ٢ِي ػ٤ هخثْ ػْ حهٌ رٞٛٝ ْٜٖٔ ٖٓ حٗل٤٘ٓحُٔئ
 ٗتٚ٘ٓ ٢ٔ ٗل٢كٝ  كوَؿض:َ٤ حُطلٞ هخٍ أر.ٙػخى ٖٓ ػخىحٝ ٙحَلٝ ٖٓ ٍحٝ ُِْٜح
ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٖٓ ٚ ط٘ي أٗخ ٓٔؼظ:ٍحهزَٗخ كوخٝ ْي رٖ حٍه٣ُ ض٤كِو
.ىٝ ىح٢حُِلع َلرٝ ِْٓٝ
“Mənə Harun bin Abdullah əl-Bağdadi xəbər verib dedi:
“Mənə Müsəb bin Miqdad nəql edib dedi: “Fitr bin Xəlifə mənə
Əbu Tüfeyldən nəql etdi və mənə Əbu Davud xəbər verib dedi:
“Mənə Məhəmməd bin Süleyman nəql edib dedi: “Fitr mənə
Əbu Tüfeyl Amr bin Vəsilədən nəql edib dedi: “Əli (ə) insanları
Rəhbədə bir yerə yığdı və buyurdu: “Allah xatirinə aranızda
Peyğəmbərin Qədirxum günü ayaq üstə, mənim əlimdən tutmuĢ
halda “Mən sizə öz canınızdan daha yaxın deyiləmmi? Mən
kimin mövlasıyamsa, Əli də onun mövlasıdır! Ey Rəbbim, ona
dost olana dost, düĢmən olana düĢmən ol!” - deyə buyurduğunu
eĢidən bir müsəlman varmı?” (Ravi) Əbu Tüfeyl dedi: “Mən
özüm Ģübhəli olduğum halda oradan ayrıldım və Zeyd bin Ərqəmin yanına gəlib ona danıĢdım, o, dedi: “Buna Ģübhə edirsən?
Mən bunu Peyğəmbərdən (s) eĢitdim”.
:ٍ هخ،١َُُٝٔغ ح٣َٖ رٖ ك٤ٔ حهزَٗخ حُل:ٍ هخ،ذ٤أهزَٗخ حكٔي رٖ ٗؼ
:ٍذ هخٛٝ ٖي ر٤ حٓلخم ػٖ ٓؼ٢ ػٖ حر،ٖٔ ػٖ حَلػ،٠ٓٞٓ َٖ ر٠حهزَٗخ حُل
ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ  أٗ٘ي رخَّلل ٖٓ ٓٔغ: حَُكزش٢ كٜٚؿٝ  ًَّ َّللا٢ِهخٍ ػ
ٌحٜ كٚ٤ُٝ ٖٓ ً٘ضٝ ،ٖ٤٘ٓ حُٔئ٢ُٝ ٍُٚٞٓٝ  حٕ َّللا:ٍٞو٣ َْ ه٣ّ ؿيٞ٣ ِْٓٝ
ّ هخ:ي٤ كوخٍ ٓؼ:ٍ هخ.َٜٙٗ ٖٓ َٜٗحٝ ،ٙػخى ٖٓ ػخىحٝ ٙحَلٝ ٖٓ ٍحٝ ُِْٜ ح،ٚ٤ُٝ
ٖٓ  حكذ:َٓ ١ً َٝٔهخٍ ػٝ ، ٓظش١ هخّ ػ٘ي:غ٤ؼ٣ ٖي ر٣ُ ٍهخٝ ، ٓظش٢ ؿ٘ز٠ُا
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١ً ََٝٔ ػٖ حٓلخم ػٖ ػ٤ حَٓحثٙحٍٝ .غ٣ٓخم حُليٝ ٚ٠ ٖٓ أرـٞأرـٝ ٚأكز
.َٓ
“Mənə Hüseyn bin Haris xəbər verib dedi: “Füzeyl bin
Musa mənə ƏməĢdən, o, Əbu Ġshaqdan, o da Səid bin Vəhəbdən
xəbər verib dedi: “Əli (ə) Rəhbədə buyurdu: “Allah xatirinə
sizlərdən kim Peyğəmbərin Qədirxum günü “Allah və Rəsulu
möminlərin vəlisidir və mən kimin vəlisiyəmsə, bu da (Əli (ə)
onun vəlisidir. Ey Rəbbim, onu sevəni sev, ona düĢmən olana
düĢmən ol və ona kömək edənə kömək et!” - deyə buyurduğunu
eĢitdi?” Səid bin Vəhəb və Zeyd bin Yüsəy dedilər: “Mənim
yanımdan altı nəfər qalxdı”.
 كيػ٘خ:ٍ هخ،٢ِ رٖ ٓلٔي رٖ ػ٢ِ حهزَٗخ ػ:ٍ هخ،ذ٤أهزَٗخ حكٔي رٖ ٗؼ
:ٍ َٓ هخ١ً َٝٔ ػٖ ػ، حٓلخمٞ كيػ٘خ حر:ٍ هخ،َ٤ كيػ٘خ حَٓحث:ٍ هخ،ْ٤ٔهِق رٖ ط
ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٌْ ٓٔغ٣ أ:لخد ٓلٔيٛ٘٘ي ح٣ خ رخَُكزش٤ِيص ػٜٗ
 َّللا٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ حْٞ ٓٔؼٜٗح حٝيَٜ٘ هْ ٓخ هخٍ؟ كوخّ حٗخّ ك٣ّ ؿيٞ٣ ٍٞو٣
،ٙػخى ٖٓ ػخىحٝ ،ٙحَلٝ ٖٓ ٍحٝ ُِْٜ ح،َٙلٞٓ ٢ِ كؼَٙلٞٓ  ٖٓ ً٘ض:ٍٞو٣ ِْٓٝ ٚ٤ِػ
.َٜٙٗ ٖٓ َٜٗحٝ ،ٚ٠ ٖٓ حرـٞحرـٝ ،ٚحكذ ٖٓ حكزٝ
“Mənə Əli bin Məhəmməd bin Əli xəbər verib dedi:
“Mənə Xələf bin Təmim nəql edib dedi: “Mənə Ġsrail nəql edib
dedi: “Əbu Ġshaq mənə Əmr Zimurdan nəql edib dedi: “Əlinin
(ə) Rəhbədə Həzrət Məhəmmədin (s) səhabələrinə and verərək
belə buyurduğunu gördüm: “Hansınız Qədirxum günü
söylədiklərini eĢitdi?” Bunun üzərinə insanlar qalxaraq Peyğəmbərin (s) “Mən kimin mövlasıyamsa, Əli də onun mövlasıdır! Ey
Rəbbim, ona dost olana dost, düĢmən olana düĢmən ol! Onu
sevəni sev və ona nifrət edənə nifrət et! Ona kömək edənə
kömək et!” - buyurduğunu eĢitdiklərinə Ģəhadət verdilər”.
 كيػ٘خ:ٍ هخ٠ٓٞٓ َٖ ر٤٠ أهزَٗخ حُل:ٍ هخ،٠ٔ٤ٓق رٖ ػٞ٣ أهزَٗخ
٢ كٚ٘ َّللا ػ٢ٍٟ ٢ِ هخٍ ػ:ٍ هخ،ذٛٝ ٖي ر٤ ػٖ ٓؼ، حٓلخم٢ ػٖ حر،ٖٔحَلػ
 َّللا:ٍٞو٣ َْ ه٣ّ ؿيٞ٣ ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ  أٗ٘ي رخَّلل ٖٓ ٓٔغ:حَُكزش
ٖٓ ػخىٝ ٙحَلٝ ٖٓ ٍحٝ ُِْٜ ح،ٚ٤ُٝ ٌحٜ كٚ٤ُٝ ٖٓ ً٘ضٝ ،ٖ٤٘ٓ حُٔئ٢ُٝ حٗخٝ ٢٤ُٝ
ّ هخ:َٜٗ ٖهخٍ كخٍػش رٝ ، ٓظش٢ ؿ٘ز٠ُ ا:ي٤ كوخٍ ٓؼ،َٜٙٗ ٖٓ َٜٗحٝ ٙػخىح
ٞحرـٝ ٚ أكذ ٖٓ أكز:َٓ ًٝ َٝٔهخٍ ػٝ ، ٓظش١ هخّ ػ٘ي:ؾ٤ؼ٣ ٖي ر٣ُ ٍهخٝ ،ٓظش
.ٚ٠ٖٓ أرـ
“Mənə Yusif bin Ġsa xəbər verib dedi: “Mənə Füzeyl bin
Musa xəbər verib dedi: “ƏməĢ mənə Əbu Ġshaqdan, o da Səid
457

bin Vəhəbdən nəql edib dedi: “Əli (ə) Rəhbədə buyurdu: “Allah
xatirinə sizlərdən kim Peyğəmbərin Qədirxum günü “Allah və
Rəsulu möminlərin vəlisidir və mən kimin vəlisiyəmsə, bu da
(Əli (ə) onun vəlisidir. Ey Rəbbim, onu sevəni sev, ona düĢmən
olana düĢmən ol və ona kömək edənə kömək et!” buyurduğunu
eĢitdi?” Səid bin Vəhəb dedi: “Mənim yanımdan altı nəfər
qalxdı”. Həris bin Nəsr dedi: “Mənim yanımdan da altı adam
qalxdı”. Zeyd bin Yüsey də dedi: “Mənim də yanımdan altı
adam qalxdı”.1168
Hədisin səhihliyinə gəldikdə, Nəsai və Əhmədin sənədlərindəki bütün ravilər etibarlı, isnadlar isə müttəsildir. Nəsaininin
“Xəsais” kitabının mühəqqiqlərindən Əbu Ġshaq əl-Hüveyni hədislərin səhih olduğunu söyləmiĢdir. Eyni Ģəkildə Əhməd bin
Hənbəlin “Müsnəd” kitabının mühəqqiqlərindən ġüeyb əl-Arnaut hədis haqqında deyir:
ََ كط٤ٖ ؿ٤و٤ُ٘ ػوخص ٍؿخٍ حُٚق ٍؿخ٤لٛ ٙ آ٘خى:١ٝذ حْلٍٗئ٤ن ٗؼ٤ِطؼ
.ٗخَٝ ٓو١ٍ حُزوخُٚ ٍٟٝٝ ُٖ٘ٔلخد حٛلش كٖٔ ٍؿخٍ أ٤ِرٖ ه
“Ġsnadı səhihdir, raviləri isə etibarlıdır. Fətr bin Xələfdən
baĢqa raviləri Buxari və Müslümün ravilərindəndir ki, onlar da
“Sünən” əshabının ravilərindəndir”.1169
Qədirxum hədisini nəql etdiyini göstərir ki, bu da həmin
hədisin təvatürünün isbatı üçün kifayətdir.1170

1168

Nəsai, Xəsais , səh. 81-82, hədis № 88, səh. 85-86, hədis № 93-93, səh.
119-120, hədis №151. Hədisi Əhməd bin Hənbəl Müsnəd (c. IV, səh. 379,
hədis № 19321-də) və Fəzail əs-Səhabə (c. II, səh. 849, hədis №1167-də)
əsərində Əbu Tüfeyldən rəvayət etmiĢdir.
1169
Əhməd bin Hənbəl, Müsnəd, c. IV, səh. 379, hədis № 19321
1170
GeniĢ məlumat üçün bax: Hacı Fuad Nurullah, Ġmam Əli (ə) insanlıq
məktəbinin ustadı, Bakı, Nurlar, səh. 152-167
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60.“Vilayət” hədisi səhihdirmi?
“Vilayət” hədisi dedikdə Peyğəmbərin (s) Ġmam Əliyə (ə)
buyurduğu “Sən məndən sonra hər bir möminin vəlisisən” hədisidir.1171 Bu hədis hədis ədəbiyyatının bütün təbəqələrində nəql
olunmuĢ ən doğru hədislərdəndir. Onu Ġmam Əli bin Əbu Talib
(ə), Ġmam Həsən bin Ġmam Əli (ə), Bərra bin Azib, Ġbn Abbas,
Əbuzər əl-Qiffari, Əbu Səid əl-Qiffari, Abdullah bin Ömər və
digər onlarla məĢhur səhabə nəql etmiĢlər. Həmçinin bu hədisi
Əhməd bin Hənbəl, Əbu Davud ət-Təyalisi, Əbubəkr bin
ƏbiĢeybə, Əbu Ġsa ət-Tirmizi, Nəsai, Əbu Cəfər ət-Təbəri, Ġbn
Hibban, Hakim ən-Nisapuri və digər görkəmli alimlər öz məĢhur
əsərlərində qeyd etmiĢ və onun səhihliyinə heç bir Ģübhə
etməmiĢlər.

1171

Əhməd bin Hənbəl, Müsnəd, c. I, səh. 545
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61.“Ġsrailiyyat” hədisləri nədir və
onlara etibar etmək olarmı?
Peyğəmbərin (s) vəfatından sonra ortaya çıxan mənfi hadisələrdən biri də hədislərin yazılması və nəql edilməsinin qadağan olmasıdır. Bu elə bir hadisə oldu ki, vahid Ġslam dini müxtəlif məzhəblərə və təriqətlərə parçalandı, yad mədəniyyətlər,
adət-ənənələr Ġslam mədəniyyətinə, onun təfəkkürünə qarıĢdı və
bunların da nəticəsində müsəlmanlar arasında münaqiĢələr baĢ
qaldırdı. Müsəlmanların Əhli-beytdən (ə) uzaqlaĢmağı, onların
hədislərinin qadağan olması, münafiqlər üçün bir bəhanə oldu və
onlar bundan sui-istifadə edərək çoxlu sayda hədis uydurdular.1172 UydurulmuĢ bu hədislərin baĢında “Ġsrailiyyat” adlı hədislər gəlir. Ġsrailiyyat “israiliyə” sözünün cəm Ģəklidir. Bu söz
israili (yəhudi) qaynaqlarından nəql edilən hekayə və ya hadisə
mənasındadır. Ġsrail rəvayətlərə görə Yaqub peyğəmbərin (ə) adı
və ya ləqəbidir.1173
Ġsrailiyyat sözündə məqsəd yəhudi mədəniyyətini ifadə
edirsə də, təfsir və hədisə daxil olan yəhudi, xristian və digər
dinlərə aid mədəniyyət qalıqlarıyla, dinin lehinə və ya əleyhinə
uydurulub Peyğəmbərə (s) və səhabələrinə aid edilən hər cür xəbər israiliyyat sözünün mənasını əhatə edir.1174 Heç Ģübhəsiz ki,
Peyğəmbərin (s) Əhli-beytinin (ə) də adlarına belə uydurmalar
olmuĢdur.
Ġslamiyyətin zühur etdiyi əsrdə həm yəhudilərin və həm də
xristianların öz mədəniyyətləri vardı. Bu iki mədəniyyətin də
müəyyən ölçülər daxilində islamiyyətə təsir etdiyi məlumdur.
Mədinə civarında yəhudilərin çox olması yəhudiliyin islamiyyətə təsirini daha da qabarıq və artıq Ģəkildə özünü göstərmiĢdir.
Deməli, onların Ġslamın əvvəlindən etibarən müsəlmanlarla qaynayıb-qarıĢmaları və bunun nəticəsi olaraq bəzilərinin müsəl1172

Ġbrahim Quliyev, HədisĢünaslığın əsasları, Bakı, Nurlar nəĢriyyatı, 2013,
səh. 657
1173
Məhəmməd Həsən, Möcəmül-əlfaz vəl-əlamil-Quraniyyə, məktəbətüladab, ikinci nəĢri, 2012, səh. 37
1174
Abdullah Aydəmir, Təfsirdə Ġsrailiyyat, Ankara, 1979, səh. 7
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manlığı qəbul etmələri, yəhudilərə aid hekayələrin islamiyyətə
digərlərindən daha çox daxil etməsinə səbəb olmuĢdur. Yəhudi
və xristian dininin mənsublarına aid xurafat və boĢ sözlərin
təfsir və hədisə təsirli olmasının digər bir səbəbi də, müqəddəs
kitabımız Qurani-kərimin bu millətlərə və mənsub olduqları
dinin kitablarına tez-tez təmas etməsidir.1175
Qurani-kərim nazil olduğu sırada ərəblər ümmi (savadsız)
idilər, elm və mədəniyyət baxımından inkiĢaf etməmiĢdilər.
Əksəriyyəti savadsız olan bu yeni dinin mənsubları maraqlandıqları bəzi Ģeyləri tanıĢları əhli-kitab və xüsusilə yəhudilərdən
soruĢmağa baĢladılar.1176
Qurani-kərimin xüsusiyyəti yığcam və ecazkardır. Əsl
qaynağı etibarilə ilahi xüsusiyyətə malik olan Tövrat və Ġncildəki bəzi mövzulara Qurani-kərimdə də toxunulmuĢdur. Amma
Qurani-kərimin toxunduğu mövzular bəzən son dərəcə qısadır,
təfsilatdan uzaqdır. Qurani-kərim toxunduğu hekayə və hadisələrin Ģərhini vermir, onların yerini və zamanını göstərmir. Çünki
burada məqsəd tarixi hadisələri izah etmək yox, ibrət dərsi verməkdir. Qurani-kərimdə bəzi müĢtərək olan hekayələr Tövrat və
Ġncildə yerinə görə son dərəcə uzun və təfsilatlıdır. Məhz bundan ötəri bəzi səhabələr lazım olduğunda əhli-kitaba müraciət
etmiĢ, bu təfsilatı dinləmiĢ və ya müraciət etmədən xüsusilə yəhudi və xristianların təbliğatları kanalıyla izah edilənləri mənimsəmiĢlər.1177
Ġsrailiyyata aid hekayələr Quranda qısa və bir az da qapalı
olaraq qeyd edilən hekayələr ətrafındadır. Bəzi səhabələr yəhudi
və xristian dininin mənsublarına və ya kitablarına müraciət edərək həmin qısa və qapalı hekayələri tamamlamaq üçün o mədəniyyətlərə aid məlumatları tənqid süzgəcindən keçirmədən rəvayət etmiĢlər. Bu rəvayətlər zaman keçdikcə çoxalmıĢ və diqqət-
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Məhəmməd Səid Hüseyn əz-Zəhəbi, ət-Təfsir vəl-müfəssirin, c. I,
Məktəbətül-vəhbə, Qahirə, 1433/2012, səh. 165
1176
Ġbn Kəsir, Hədislərlə Qurani-kərim təfsiri, tərc: Bekir Karlığa, Bedrettin
Çetiner, c. I, Çağrı yayınları, Ġstanbul, 1996, səh. 463
1177
Abdullah Aydəmir, Təfsirdə Ġsrailiyyat, Ankara, 1979, səh. 44
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siz olan təfsirçilər əsərlərində bu kimi Ģeylərə, hətta Quranın ruhuna zidd olan bəzi xəbərlərə belə yer vermiĢlər.
Bu cür xəbərlərin Ġslami qaynaqlara girməsinin bir səbəbi
də, yeni müsəlman olan ərəblərin bisavadlığı ilə yanaĢı, Ġslamiyyətə digər dinlərdən yeni girən təbliğatçıların Ģəxsi vəziyyətləridir. Bunlardan bir qismi səmimi müsəlman olmuĢ, lakin psixoloji bir hal olaraq bir ömür boyunca yaĢadıqları qədim dinlərinin
baĢlarına, beyinlərinə yerləĢdirdiyi vərdiĢlərdən xilas ola bilməmiĢlər. Belələri vaxtilə mənsub olduqları qədim dinlərində olan
bəzi Ģeyləri yeni dində də görmək istəmiĢlər. Lakin bunlardan
bəziləri Ġslamiyyəti mənfəətləri üçün qəbul etdiklərindən, bu
dini düĢmən olaraq görmüĢlər, onu zəiflətmək üçün uydurma
olan Ģeyləri məqsədli Ģəkildə Ġslam mədəniyyətinə daxil etmiĢlər. Buna tabeunlar dövründən etibarən təfsirçilər arasında baĢlayan və Qurani-kərimdə heç bir ayənin mübhəm (mənası qapalı)
qalmaması məqsədi güdən ehtiraslı səyin də böyük təsiri olduğunu əlavə etməyimiz yerində olar.
Yəhudilərdən alınan xəbərlərin nəqlinə aid Peyğəmbərdən
(s) bəzi hədislər1178 rəvayət edilmiĢdir. Alimlər israiliyyata aid
xəbərləri qısa olaraq üçə ayırmıĢlar:
1. Səhih bir Ģəkildə Peyğəmbərdən (s) nəql olunan xəbərlər. Bunların qəbulunda heç bir Ģübhə yoxdur. (Məsələn, həzrət
Musaya (ə) yoldaĢlıq edən Ģəxsin Xızır (ə) olduğuna dair edilən
rəvayət kimi).1179
2. Yalan olduğu aĢkarcasına bilinən və Ģəriətə zidd olanlar.
Belə xəbərlərin qəbul edilməsi əqli baxımdan da mümkün olmadığından, bu qisim xəbərlərin qəbulu da, rəvayəti də caiz (düzgün) deyil.
3. Birinci və ikinci qisimə daxil olmayan xəbərlər. Bunların lehində və ya əleyhində heç bir Ģey deyilməmiĢdir. Müsəlmanlar bunu nə təsdiq, nə də təkzib edirlər. Bəzi alimlərə görə,
bunları rəvayət etmək caizdir. Bu qismə daxil olan xəbərlərin
1178

bax: Məhəmməd bin Ġsmayıl əl-Buxari, Səhihil-Buxari, Daru-Ġbn Kəsir,
Beyrut, 1410 h/q. “ġəhadət-29”, “Tövhid-51”, “Ənbiya-50” və s.
1179
bax: həmin mənbəyə
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əksəriyyətində heç bir fayda mövcud deyil, və lazımsız söz
yığınından ibarətdir.
Qəbul etmək lazımdır ki, doğrusunu əyrisindən ayırd etmədən əhli-kitabdan edilən bu cür rəvayətlər Ġslamiyyətə böyük
zərərlər gətirmiĢdir.1180
Burada Quranın ayələrinə zidd olan bəzi xəbərlərə diqqət
yetirək:
1. Adəm (ə) ilə Həvvanın (ə) Allaha Ģərik qoĢmaları
“Allah onlara saleh bir övlad verdikdə özlərinə verilmiĢ uĢağın (adında) Allaha bir para Ģəriklər qoĢmağa baĢladılar. Allah isə ona qoĢulan Ģəriklərdən ucadır”1181 ayəsinin
təfsirində bəzi təfsirçilər mövzu ilə əlaqəli aĢağıdakı dəyiĢik
rəvayətləri nəql edirlər:
Ġbn Abbasdan edilən rəvayətə görə, Adəm (ə) və Həvva
(ə) Ģeytana uyub Allaha Ģərik qoĢdular. Lakin ibadətdə Ģirk
qoĢmadılar.
Ġkrimədən edilən rəvayətə görə, Adəm (ə) və Həvva (ə)
Allaha Ģərik qoĢdular. Onların doğulan uĢaqları yaĢamırdı. Buna
görə də Ģeytan onlara: “Əgər uĢağınızın adını Əbdülharis qoysanız, yaĢayar” dedi. Onlar da uĢağının adını Əbdülharis qoydular.
Buna görə də Allah: “Allah onlara saleh bir övlad verdikdə
özlərinə verilmiĢ uĢağın (adında) Allaha bir para Ģəriklər
qoĢmağa baĢladılar” demiĢdir.
Bəzi alimlərə görə, Adəm (ə) Allaha Ģərik qoĢmadı. Çünki
Adəm (ə) peyğəmbər olub, Ģirkdən uzaqdır. Lakin uĢaqlarının
yaĢaması və analarının salamatlığı üçün uĢaqlarının adını Ģeytanın tövsiyəsiylə Əbdülharis qoydular. Buna görə də Allah Adəmə (ə) təpinmiĢdir.1182
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Ġbn Kəsir, Hədislərlə Qurani-kərim təfsiri, tərc: Bekir Karlığa, Bedrettin
Çetiner, c. I, Çağrı yayınları, Ġstanbul, 1996, səh. 1
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Əraf, 190
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Hüseyn bin Məsud əl-Bəğəvi, Təfsirül-Bəğəvi, c. II, Darüt-tibə,
1409/1989, səh. 159
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Bu hadisəni nəql edən təfsirçilərdən bir qismi belə bir
Ģeyin Quranın ruhuna zidd olduğunu bəyan edərkən,1183 bir qismi də susmağa üstünlük vermiĢdir.1184 Amma Ġmamiyyə alimlərilə yanaĢı, bəzi əhli-sünnə alimləri, o cümlədən Ġbni Kəsr: “Ġbn
Abbas və Qətadədən gələn rəvayətlər Kəbül-əhbar ilə Vəhb bin
Münəbbihdəndir. Bu xəbərlər Quranın ruhuna ziddir” demiĢlər.
Bu ayənin təfsirini verən təfsirçilərin bəzisi Adəmin (ə) nəfsində
-sonra gələcək- övladlarına xitab olduğunu, onların Ģərik
qoĢacaqlarını ifadə edirlər.1185
2. Harut və Marut adlı mələklərin böyük günah
etmələri
“…Süleyman kafir olmadı. Lakin Ģeytanlar sehri və
Babildə Harut və Marut adlı iki mələyə nazil olanları xalqa
öyrədərək kafir oldular…” 1186 ayəsinin təfsiri əsnasında bu
rəvayətlərə yer verilmiĢdir.
Bir rəvayətə görə mələklər insanların etdiyi günahları gördükdə, onlara irad tutdular və Allaha: “Yer üzünə xəlifə olaraq
seçdiyin bu günahkarlardırmı?” dedilər. Allah da: “Əgər onlara
verdiyimiz nəfs sizdə olsaydı, eyni Ģeyləri siz də edərdiniz” cavabını verdi. Onlar: “Bu, qeyri-mümkündür, biz belə bir Ģey
etmərik və bu bizə yaraĢmaz” dedilər. Bunun üzərinə Allah: “Ġki
mələk seçin” əmrini verdi və onlar da Harut və Marutu seçdilər.
Harut və Marut onların içində Allaha ən çox ibadət edən və ən
yaxĢı xasiyyətli olan iki mələk idi. Bunlar bir insanda mövcud
olan Ģəhvət kimi xasiyyətlər və oxĢar hallarla yerə endirildilər.
Vəzifələri gündüz camaatın iddialarına baxmaq idi. AxĢam
olduqda isə təkrar səmaya qalxacaqdılar. Allah onlara Ģərik
qoĢmağı, haqsız yerə bir kimsəni öldürməyi, içki içməyi və zina

1183

Ġbn Kəsir, Hədislərlə Qurani-kərim təfsiri, tərc: Bekir Karlığa, Bedrettin
Çetiner, c. III, Çağrı yayınları, Ġstanbul, 1996, səh. 529-531
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Hüseyn bin Məsud əl-Bəğəvi, Təfsirül-Bəğəvi, c. II, Darüt-tibə,
1409/1989, səh. 221
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etməyi qadağan etmiĢdi. Beləliklə, onların vəzifələri gündüz
xalqın iddiasına baxmaq, axĢam da səmaya qalxmaq imiĢ.
Günün birində onlara insanların ən gözəllərindən olan Venera adlı bir qadın müraciət etdi. Bu qadın Ləhm qəbiləsindən
idi (bir rəvayətə görə, Ġranlı və məmləkətinin məlikəsi idi). Qadının Ģikayəti əri ilə əlaqədar idi. Mələklər bu qadını gördükdə,
Ģəhvətləri cuĢə gəldi və ondan kam almaq istədilər. Qadın onların bu təklifini rədd etdi. Onlar israr etdikdə, qadın: “Siz iddianı mənim lehimə həll etməyincə, mən sizə “bəli” deməyəcəyəm”
dedi. Bunun üzərinə qadının istəyini yerinə yetirdilər. Qadın
onların təklifinə yenə “bəli” demədi və onlardan ərini öldürmələrini istədi. Onlar da öldürdülər. Qadın yenə onların istəklərinə
“bəli” demədi və onlardan üçüncü Ģərti yerinə yetirmələrini istədi ki, o da içki içmələri və göstərdiyi bütə səcdə etmələri idi. Bu
Ģərtləri də yerinə yetirdilər. Mələklər təkliflərini təkrarlayınca,
qadın bu dəfə də onlardan, onları göyə yüksəldən Ģeyi öyrətmələrini istədi. Onlar da qadına “Ġsmi-əzəmi” öyrətdilər. Qadın “Ġsmi-əzəmi” oxuyaraq göylərə yüksəldi. Allah onu bir ulduza çevirdi.
AxĢam olduqa iki mələk adətləri üzrə göyə çıxmaq istədilər. Lakin qanadları onlara itaət etmədi. BaĢlarına gələn fəlakəti anlayınca, Ġdrisə (ə) müraciət etdilər. Ondan Ģəfaət dilədilər.
O da qəbul etdi. Nəticədə, Allah onları dünya əzabıyla axirət
əzabından birini seçmələri üçün fürsət verdi. Onlar qısa müddətli olduğu üçün dünya əzabını seçdilər. Ġndi onlar Babildə cəzalarını çəkməkdədirlər. Onların, saçlarından asılı olduqları
deyilməkdədir və bu vəziyyət Qiyamət qopana qədər davam
edəcək.1187
Bəzi Ġslami qaynaqlarda hekayənin tamamilə saxta olduğu
ifadə edilir.1188 Gördüyümüz kimi, hekayədə mələklər günah iĢlətmiĢlər. Ġslam etiqadına görə isə mələklər günahsızdırlar. Onlardan nə kiçik və nə də böyük günah sadir olmaz.1189
1187

Həmin mənbə, c. II, səh. 159, c. I, səh. 100-101
Bax: Hazin təfsiri, c. I, səh. 71
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3. Davuda (ə) aid edilən Ģeylər
“Sənə dava edənlərin xəbəri gəlib çatdımı? O zaman
onlar (Davuda məxsus) məbədə divardan aĢıb gəlmiĢdilər…”
(Sad, 21-25) ayələrində izah edilən hadisə ilə əlaqədar olaraq
təfsirlərdə bu hekayəyə yer verilmiĢdir:
Rəvayətə görə, Davud (ə) bir gün mehrabına girmiĢ qapını
örtmüĢ, namaz və niyazla, Zəbur oxumaqla məĢğul imiĢ. Bu
əsnada Ģeytan ona bir göyərçin Ģəklində yaxınlaĢır. Davud (ə)
onu tutmaq istəyir. Lakin ona hər çatdıqda, göyərçin uçur. Göyərçin uçub bir dəliyə (dar bir yerə) girir. Davud (ə) da onun
arxasınca gedirmiĢ. Göyərçin gözdən itdikdə, Davud (ə) ətrafı
müĢahidə edir, o sırada yanındakı bostanın içində çılpaq bir qadının yuyunduğunu görür. Qadının gözəlliyi Davudı (ə) heyrətləndirir. Qadın Davudu (ə) gördükdə, saçlarıyla bədənini örtür.
Davud (ə) bu qadının kimin xanımı olduğunu araĢdırır və nəticədə Uryanın arvadı olduğu ortaya çıxır. Davud (ə) onun arvadına göz tikdiyi bu adamı Ģiddətli müharibələrə göndərmək və
həmiĢə ön səfdə saxlamaq surətiylə ölməsini arzulayır. Bu
məqsədlə Davud (ə) baĢ sərkərdəyə Uryaya Tabutu daĢımaq vəzifəsini verməsini tələb edir. Tabut ordunun qarĢısında tutulduğu
üçün onu daĢıyanların Ģəhid olma ehtimalı daha çox idi. BaĢ
sərkərdə Davudun (ə) əmrini yerinə yetirir və bir müddət sonra
Urya Ģəhid olur. Xanımının iddəsi bitən kimi Davud (ə) onunla
evlənir ki, bu qadın Süleymanın (ə) anasıdır.1190
Alimlərin bəyanına görə, bu hekayəni nəql edənlər Davuda (ə) bunları isnad etmiĢ olurlar:
1. Davud (ə) çılpaq qadına baxmıĢ;
2. Çılpaq gördüyü qadını almaq üçün nəfsinə tabe olmuĢ;
3. Ərini bilvasitə Ģəkildə öldürtmüĢ.
Bu əcaib Ģeylərin təfsirlərə keçməsi çox üzücüdür. Çünki
bunların hamısı israiliyyat qəbilindən olan xəbərlərdir.
4. Həzrət Peyğəmbərin (s) Zeynəbin qəlbini ələ alması
“(Ey Peyğəmbər!) Allahın nemət verdiyi və sənin özünün nemət verdiyin Ģəxsə: “(Zeyd bin Harisəyə) zövcəni (Zey1190

Bax: Hazin təfsiri, c. IV, səh. 35-36
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nəb bint CəhĢi) saxla (boĢama), Allahdan qorx!” – deyir, Allahın
aĢkar etdiyi Ģeyi (Zeynəbin boĢanacağı təqdirdə onu almağın
haqda sənə nazil olan vəhyi) ürəyində gizli saxlayır və adamlardan qorxurdun. Halbuki əslində sənin qorxmalı olduğuna
ən çox layiq Allahdır. Zeyd zövcəsi ilə əlaqəsini kəsdikdə onu
səninlə evləndirdik ki, oğulluqları övrətlərini boĢadıqları
zaman onlarla evlənməkdə möminlərə heç bir çətinlik
olmasın…” (Əhzab, 37) ayəsinin təfsirində bu xəbər nəql edilir:
Həzrət Peyğəmbər (s) Zeynəbi köləsi Zeyd ilə evləndirir.
Bir müddət sonra Zeydin evinə gedir və gözü Zeynəbə sataĢır.
Könülünə heç bir bəĢərin ondan xilas ola bilmədiyi bir hiss
düĢür. Bunun üzərinə: “Ürəkləri dəyiĢdirən Allahı pak bilirəm”
sözü peyğəmbərin ağızından çıxır. Bunu eĢidən Zeynəb ərini
vəziyyətdən xəbərdar edir. Bu sözlərin nə mənaya gəldiyini
dərhal anlayan Zeyd Peyğəmbərin (s) yanına yollanır və: “Mən
yoldaĢımdan ayrılmaq istəyirəm” - deyir. Buna görə də
Peyğəmbər (s): “Nə oldu sənə? Yoxsa onun hər hansı bir halı
səni Ģübhəyəmi saldı?” - deyə soruĢur. Zeyd: “Xeyr, Allaha and
içirəm ki, ondan xeyir və yaxĢılıqdan baĢqa bir Ģey görmədim,
lakin nəslinin zadəgan olmasına görə mənə qarĢı təkəbbürlənir”
cavabını verir.1191
Bəzi təfsirçilər haqlı olaraq günahsız bir peyğəmbərə
bunları isnad etməyin doğru olmadığını bəyan edirlər. 1192 Ġbni
Kəsr bu mövzuda çox Ģeylər deyilmiĢ, bunlara güvənmədiyim
üçün əsərimdə qeyd etməyi də uyğun hesab etmədim. Bu tip
xəbərlər çox qəribədir” deyir.1193
5. Ġlk yaradılıĢın bazar günü olması
“O, göyləri, yeri və onların arasındakıları altı günə
xəlq edən, sonra ərĢi yaradıb ona hakim olan Rəhmandır…”1194 ayəsinin təfsirində bu xəbər nəql edilmiĢdir:
1191

Hüseyn bin Məsud əl-Bəğəvi, Təfsirül-Bəğəvi, c. II, Darüt-tibə,
1409/1989, səh. 159 və c. III, səh. 530
1192
Bax: Hazin təfsiri, c. III, səh. 469
1193
Ġbn Kəsir, Hədislərlə Qurani-kərim təfsiri, c. VI, səh. 420
1194
Fürqan, 59
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Abdullah bin Salam, Kəbül-əhbar, Zəhhak və Mücahiddən
edilən rəvayətə görə, Allah kainatı yaratmağa bazar günü baĢlamıĢ, cümə günü bitirmiĢdir. Yəhudilər Ģənbə gününü bayram
seçdilər. Allah Ģənbə günü bir Ģey yaratmamıĢdır.1195
Kəbül-əhbar və yoldaĢlarının nəql etdiyi bu xəbər israiliyyatdandır, qaynağı da “Kitabi-müqəddəs”dir. 1196 Yəhudi inancına görə, Allah kainatı yaratdıqdan sonra yoruldu, Ģənbə günü
də istirahət etdi.1197
6. Nuhun (ə) tufanında boğulmayan nəhəng
“Hud” surəsinin 44-cü ayəsinin təfsirində bu xəbər nəql
edilir:
“Rəvayətə görə, Əvc bin Ünuqdan baĢqa hər kəs Nuhun
(ə) tufanında boğuldu. Bu nəhəng çox uzun idi. Tufanda su
ancaq belinə çata bildi. Buna görə də tufanda bu nəhəng ölmədi.
Boğulmamasının bir səbəbi də, Nuha (ə) gəmi düzəltməsi üçün
ağacları, taxta-Ģalbanı ġamdan gətirməsi imiĢ. Gəmi qayırmada
Nuha (ə) köməkçi olduğu üçün Allah onu qurtardı.1198
Nağıllarda tərif və təsvir edilən Əvc bin Ünuqla əlaqədar
xəbərlər israiliyyatdan olduğu kimi, Quranın mətninə də zidddir.1199 Necə olur ki, Nuhun (ə) iman gətirməyən oğlu ölür, amma
Əvc bin Ünq ölmür. Üstəlik Nuh (ə): “Rəbbim! Yer üzündə heç
bir kafir qoyma”,1200 - deyə dua etmiĢ, bunun üzərinə də Allah:
“Hamısını həlak etdik” - deyə buyurmuĢdur. (Ənbiya, 77).
7. Həzrət Əyyubun (ə) zibilliyə atılması
“Ənbiya” surəsinin 83-84-cü ayələrinin təfsirində təfsirçilər bu hekayəni nəql edirlər:
1195

Bax: Hazin təfsiri, c. II, səh. 94
Ġbn Kəsir, Ġsmail bin Ömər əĢ-ġafii, əl-Bidayə vən-Nihayə, Misir, 1348
h/q və Darul-kutubil-ilmiyyə, Beyrut, 1407 h/q. və Ġstanbul, 1994-1996 (tərc:
M. Keskin), c. I, səh. 15
1197
Təkvin, Bab, 2/1-3
1198
Həmin mənbə, c. II, səh. 334
1199
ġeyx Məhəmməd Hüseyn əz-Zəhəbi, əl-Ġsrailiyyat fit-təfsir vəl-hədis, IV
çap, 1990, səh. 112
1200
Nuh, 59
1196
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Vəhb bin Münəbbihin rəvayətinə görə, Ģeytan Allahdan
onu Əyyuba (ə) müsəllət etməsini istəyir. Allah da onun istəyini
qəbul edir. ġeytanın istəyi ilə əvvəl Əyyubun (ə) bütün malıdövləti, sonra uĢaqları Allahdan gələn bir müsibətlə yox olur.
Bunlara qarĢı səbrini itirməyən Əyyubun (ə) yenə Ģeytanın istəyi
ilə səhhəti də pozulur. ġiddətli bir xəstəliyə mübtəla olur. Bütün
bədəninə qurdlar düĢür, xanımları onu tərk edir, yalnız Yusifin
qızı olan Rəhmə onun yanında qalır. Hər kəsin iyrəndiyi
Əyyubu (ə) kəndin zibilliyinə atırlar. Bir müddət bu vəziyyətdə
qaldıqdan sonra Allaha dua edərək əvvəlki səhhəti ona qaytarılır.1201
Əyyubun (ə) imtahanı ilə əlaqədar Vəhb bin Münəbbihin
rəvayət etdiyi uzun hekayə israiliyyatdır və peyğəmbərlərin (ə)
Ģəninə yaraĢmır. Bu hekayədə Əyyuba (ə) nisbət edilən Ģeyləri
sağlam bir ağıl qəbul etmir, bunları Quran və hədis də təsdiqləmir. Əksinə, Quranın mətni ilə ziddiyyət təĢkil edir.1202
8. Həzrət Ġbrahimin (ə) ulduza, aya və günəĢə tapınması
“Ənam” surəsinin 76-cı ayəsinin təfsiri münasibətiylə bu
xəbər nəql edilir:
Rəvayətə görə, Ġbrahimi (ə) anası bir mağarada dünyaya
gətirmiĢdi. O, bu mağarada on beĢ gün qalır. Bundan sonra anasına: “Məni mağaradan çıxar ətrafa baxım” dedi. Qaranlıq düĢdükdən sonra anası onu mağaradan çıxarır. Ġbrahim (ə) göyə
baxdıqda bir ulduz gördü və: “Mənim rəbbim bax bu ulduzdur”
dedi. Ulduz batdıqdan sonra: “Mən batan varlıqları sevmirəm”
dedi. Bundan sonra ay doğuldu. Ġbrahim (ə) ayın iĢıqlığını gördükdə: “Mənim rəbbim budur” dedi. Ay da batanda: “Rəbbim
özü məni doğru yola yönəltməsə, mən azğınlardan olaram” dedi.
Gün iĢıqlanınca günəĢ doğuldu, Ġbrahim (ə) onu daha böyük görüncə: “Mənim rəbbim budur, bu, hamısından daha böyükdür”
1201

Bax: Hazin təfsiri, c. III, səh. 269-270
Məhəmməd Əbu ġəhbə, əl-Ġsrailiyyat vəl-mövzuat fi kutubit-təfsir,
Məktəbətüs-sünnə, IV çap, 1408 h/q, səh. 281
1202
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dedi. GünəĢ batdıqdan sonra Ġbrahim (ə): “Mən yerləri və
göyləri yoxdan var edən Uca Allaha və haqq dininə doğru ixlasla üzümü çevirdim. Mən heç bir vaxt ona Ģərik qoĢanlardan olmaram” dedi.1203
Ġbrahimin (ə) bu vəziyyətini Quran-kərim də bəyan edir.
Ancaq bunun zamanı əhəmiyyətlidir. Təfsirçilərə görə, bu hadisə, Ġbrahimin (ə) uĢaqlığında deyil, qövmünün doğru yola yönəldilməsi zamanında, peyğəmbərliyi əsnasında camaatı Ġslama
çağırmaq məqsədiylə söyləmiĢdir. 1204 Əgər Ġbrahim (ə) on beĢ
günlüyündə ikən bunları söyləmiĢ olsaydı, Ģirkə girmiĢ olardı.
Bundan baĢqa on beĢ günlük uĢağın Allahın möcüzəsi olmadan
danıĢması da ağıla uyğun deyil. Bütün bunlardan əlavə peyğəmbərlər doğuĢdan etibarən günahsızdırlar və Allahın mühafizəsi
altındadırlar.1205
9. ġeytanın Süleymanın (ə) taxtını ələ keçirməsi
“Sad” surəsinin 34-cü ayəsinin təfsirində təfsirçilər mövzu
ilə əlaqəli bu xəbərləri nəql edirlər:
Vəhb bin Münəbbihin rəvayətinə görə, Süleyman peyğəmbər (ə) ayaq yoluna gedəndə üzüyünü xanımlarından birinə
vermiĢdi. ġeytan onun sifətinə bürünərək Süleymanın (ə) xanımından üzüyünü aldı və onun taxtına oturdu. Bundan sonra
Süleymanı (ə) kimsə dinləmədi. O, bir müddət hamballıq edərək
dolanmağa çalıĢdı. Süleymanın (ə) vəziri Əsəf bin Məryəm (və
ya Bərxiya) və Ġsrail oğullarının alimləri Ģeytandan Ģübhələndilər. Bunun üzərinə xanımlarından Süleymanın (ə) vəziyyətini
(yəni Ģeytanı) soruĢdular. Xanımları: “AybaĢılı olduğumuz halda
bizə yaxınlaĢır, qüsl və dəstəmaz da almır” dedilər. Bundan sonra taxtda oturanın Ģeytan olduğunu baĢa düĢdülər.1206
ġeytanın Süleyman (ə) qılığına girərək xanımından üzüyünü alması əsla mümkün deyil. Əgər Ģeytan hər hansı bir pey1203

Hazin təfsiri, c. II, səh. 29
Məhəmməd Əbu ġəhbə, əl-Ġsrailiyyat vəl-mövzuat fi kutubit-təfsir,
məktəbətüs-sünnə, IV çap, 1408 h/q, səh. 113
1205
Abdullah Aydəmir, Təfsirdə Ġsrailiyyat, Ankara, 1979, səh. 31
1206
Hazin təfsiri, c. IV, səh. 40-41
1204
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ğəmbərin Ģəkil və surətinə bürünməyə qüdrəti çatsa, heç bir ilahi
Ģəriətə etibar qalmazdı. Bu da təxmin ediləcəyi kimi, ilahi dinləri kökündən məhv edərdi..1207
10. Süleymanın (ə) kəsdiyi atlar
“Sad” surəsinin 31-33-cü ayələrinin təfsirində təfsirçilər
mövzu ilə əlaqəli bu xəbəri nəql edirlər:
“Rəvayətə görə, Süleyman (ə) ġam və Nusaybin tərəflərdə
döyüĢmək üçün günorta vaxtına məxsus ibadətini əda etdikdən
sonra taxtının üzərinə oturaraq hərbi alətlərini və lazımlı hazırlıqları nəzərdən keçirərkən sıra atlara gəlmiĢ və bu sırada ilkindi namazını qəzaya vermiĢdi. Vaxtın gecikdiyini görən Süleyman (ə) son dərəcə kədərlənmiĢ və özünü qınayaraq: “Mən
atlara çox bağlandım. Onlar məni Allahı zikr etməkdən saxladılar. Ata olan sevgimi Allahın zikrinə əvəz etdim. GünəĢ batdı,
gətirin atları mənə” dedi. Atları gətirdikdə qılıncını sıyırdı, doqquz yüz atın ayaq və boyunlarını vurdu. Bundan məqsədin Allahın razılığını qazanmaq idi”.1208 Atların kəsildiyinə dair rəvayətləri nəql edənlər Süleymana (ə) bu günahları isnad etmiĢ olurlar:
1. Süleyman (ə) namaz kimi əhəmiyyətli bir ibadəti tərk
etmiĢdir;
2. Süleyman (ə) namazı unudacaq qədər dünyaya bağlanmıĢdır;
3.Qədim dövrlərdə atların müharibədə əhəmiyyətli rolu
vardı. Bir sərkərdənin bəzi səbəblərlə ordunun Ģah damarı olan
atları səfər ərəfəsində əldən çıxarması, öz əliylə ordusunu məhv
etməsi deməkdir. Halbuki peyğəmbərlər (ə) bu cür ehtiyatsızlıqdan uzaqdırlar. Bu cür xəbərləri bir peyğəmbərə isnad etmək
doğru deyil.1209

1207

Məhəmməd Əbu ġəhbə, əl-Ġsrailiyyat vəl-mövzuat fi kutubit-təfsir,
məktəbətüs-sünnə, IV çap, 1408 h/q, səh. 274
1208
Həmin mənbə, c. IV, səh. 19
1209
Fəxrəddin ər-Razi, Təfsiri-kəbir Məfatihül-Ğeyb, c. XVI, tərc. Heyət,
Akçağ yayınları, Ankara, 1994, səh. 205-206
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11. Yusif ilə (ə) Züleyxanın eĢqi
“Yusif” surəsinin 24-cü ayəsində təfsirçilər mövzu ilə
əlaqədar bu rəvayətləri nəql edirlər:
Bir qisim təfsirçilərin fikirinə görə, “O da onu arzuladı”
ifadəsindən məqsəd “Cinsi əlaqədə olmaq sizi bir-birinə yaxınlaĢdırar. Yəni qadın onu, o da qadını arzulamıĢdı. Əgər Yusif (ə)
Allahdan bir dəlil, bir kömək görməsəydi, zina edərdi”.
Həzrət Yusuf (ə) ilə Züleyxa arasında olan bu Ģeylərin hamısı xürafat və israiliyyat olub, peyğəmbərliyin Ģən və Ģərəfinə
yaraĢmayan xəbərlərdir.
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62.Mərsiyə demək olarmı?
Məlum olduğu kimi, mərsiyə sözü ərəb mənĢəli sözlərdən
olub “rəsa – ٠ ”ٍػkökündən alınmıĢ və lüğətdə “ölü üçün tərif
demək, onu mədh etmək” və s. bu kimi mənalardadır.1210 Mərsiyə eyni zamanda ölmüĢ Ģəxs üçün insanın acıdığını, onun ölümünə kədərləndiyini bildirir. Bunu biz hədisi-Ģəriflərdə də
görməkdəyik. Belə ki, Səd bin Hövlə Məkkədə vəfat edərkən
Peyğəmbər (s) onun üçün kədərlənmiĢ, mərsiyə demiĢdir ( ٢َػ٣
ُٚ).1211 Amma əfsuslar olsun ki, bəzi Ģəxslər əldə belə möhkəm
dəlillərin olmasına baxmayaraq, öz Ģəxsi qənaətlərinə görə mərsiyəni haram hesab etmiĢ və bunu bidət adlandırmıĢlar. Onların
“dəlili” Abdullah bin Əbu Ofvanın “Peyğəmbər mərsiyəni
qadağan etdi”1212 rəvayətidir.
Qeyd edim ki, bu rəvayət son dərəcə zəifdir və ona əməl
etmək olmaz. Belə ki, Əhmədin rəvayətini Ġbrahim əl-Hicri və ondan
da əl-Büseyri nəql etmiĢdir ki, bunlar da zəif ravilərdir. Çünki onları
Süfyan bin Üyeynə, Yəhya bin Məin və digər ricalĢünas alimlər zəif
saymıĢlar. MəĢhur hədisĢünas Buxari isə onun haqqında “münkərülhədis – hədisi tərk edilər” ifadəsini iĢlətmiĢdir.
Bütün bunlardan əlavə müsəlman aləmində yazılmıĢ bir
çox fiqh kitablarında, o cümlədən “əd-Dürrül-Muxtar” kitabında
yazılmıĢdır: “Meyiti Ģeir və bunun kimi Ģeylərlə mədh etmək və
onlara mərsiyə oxumağın heç bir zərəri yoxdur. Lakin bu iĢdə
ifrata varılmamalıdır”.
Həmçinin Əhli-beyt (ə) kanalı ilə nəql olunmuĢ bir çox
hədislərdə, xüsusilə də Ġmam Hüseynin (ə) Ģəhadətilə əlaqədar
çoxlu sayda hədislərdə mərsiyə deməyin icazəli olduğunu görürük. Belə ki, Saleh bin Üqbə Ġmam Sadiqdən belə nəql edir:
“Hər kəs Hüseyn (ə) haqqında Ģeir deyib ağlasa və ya on nəfəri
ağlatsa, onun üçün Cənnət vardır”.1213
Burada bir məsələyə də aydınlıq gətirək ki, bəzi Ģəxslər
Əllamə Məclisinin “Biharül-ənvar”, Küleyninin “Üsuli-kafi” və
1210

Ġbn Mənzur, Lisanül-ərəb, c. XIV, “rəsa” maddəsi, səh. 309
Səhihi-Buxari, hədis № 1296
1212
Müsnədi-Əhməd, hədis № 18659
1213
Ġbn Quləveyh, Kamilüz-ziyarat, səh. 210
1211

473

digər qaynaqlarda keçən hədisləri dəlil gətirərək burada mərsiyə
deməyin qadağan olunduğunu vurğulamıĢlar. Ġndi gəlin həmin
hədisləri qeyd edək:
Əllamə Məclisi belə nəql edir:
ّخ حُ٘خٜ٤ِحٍ ك٣ ش َل٤ِٛ ػلع ٖٓ أػٔخٍ حُـخ:ّ حُٔلٚ٤ِ ػ٢ِػٖ ػٝ ...
.٠طُٞٔ ح٠ِخكش ػ٤ُ٘حٝ  حْلٗٔخد٢حُطؼٖ كٝ ّٞ حَلٓظٔوخء رخُ٘ـ:ّ حُٔخػشٞ طو٠كظ
“Ġmam Əli (ə): “Cahiliyyə dövrünün üç əməli vardır ki,
qadağan olunsa da Qiyamətədək qalacaqdır: ulduzlardan yağıĢ
istəmək, əsil-nəsəbi söymək və ölülər üzərində qıĢqırıb-bağırmaq (və ya üzü, yaxanı cırmaq)”.1214
Hədisin ərəbcəsində “خكش٤ُ٘ ”ح- ən-Niyahə” sözü keçir. Bu
söz heç bir ərəb lüğətində “mərsiyə demək” mənasında iĢlənməyibdir. Bütün lüğətlərdə söz “ölü üzərində çığır-bağır salmaq, səsi
yüksəltmək, ölüyə bağıraraq-çığıraraq ağlamaq” mənalarındadır.
Göründüyü kimi, izahlı lüğət kitablarında bu sözün sinonimi kimi
“خفٛ” (əgər كخٞٛ kökündəndirsə, “yarmaq”, “Ģaqqalamaq”, yox
əgər لخ٤ٛ – kökündəndirsə, “ucadan qıĢqırmaq”, “var gücü ilə
bağırmaq” mənalarını bildirəcək) sözü göstərilmiĢdir. Deməli,
hədisdə keçən “niyahə” sözü heç də mərsiyə mənasında deyil və
Ġmam Əlinin (ə) hədisi mərsiyə deməyi deyil, ölü üzərində üz-gözü
Ģaqqalamağı, yaxanı cırmağı diqqətə çatdırır. (Xatırladaq ki,
dilimizdəki “növhə” sözü bu kökdəndir və mənası ölü üzərində
bağırıb-çığırmaq deməkdir. Bu da Ģəriətimizə görə haramdır.
Həmçinin Nuh peyğəmbərin (ə) belə adlanması da onun ümməti
üçün çox ahu-nalə etməsinə görə imiĢ).
Küleyni Ġmam Sadiqdən belə nəql edir:
َل ر٘نٝ ض٤ُٔ ح٠ِخف ػ٤ُٜ ح٢٘زـ٣  " َل:ٍ هخٚٗ حُٔلّ أٚ٤ِخىم ػُٜػٖ ح
"خد٤حُؼ
“Meyit üzərində qıĢqırıb-bağırmaq və yaxa cırmaq icazəli
deyil”.1215
Burada da hədisin ərəbcəsində خف٤ُٜ ح- əs-Siyah” sözü
keçir (yuxarıda bu sözün mənasını qeyd etdik) ki, bu da heç bir
ərəb lüğətində “mərsiyə demək” mənasında iĢlədilməyibdir.
Yenə də Əllamə Məclisi belə nəql edir:
1214
1215

Biharül-ənvar, c. 82, səh. 101
Üsuli-kafi, c. III, səh. 225
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ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ْٖ ر٤ٛ ((ُٔخ ٓخص ارَح:ٍ هخٚ٘ َّللا ػ٢ٍٟ ٢ِٕ ػ
:٢ُ ٍهخٝ ،ٚك٘طٝ ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٚ٘ ًل،ٚ كـِٔظ٢َِْٗٓٓ أٝ ُٚآٝ
٠ٌزخ رٜ٘ٓ ٙ كِٔخ ٍآٚ٤ِ ػ٠ِٜ ك،غ٤ حُزو٠ُ اٚ ؿجض ر٠ كظٚ كلِٔظ،٢ِخ ػ٣ ِٚٔحك
٠ِحص حَُؿخٍ ػٞٛ حٍطلؼض أ٠ كظٕٚ ُزٌخثُِٞٔٔٔ ح٠ٌِْٓ كزٝ ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ
 طيٓغ:ٍهخٝ ٢ُِْٜ٘ٓ أٗي حٝ ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ْٛخٜ٘ ك،حص حُ٘ٔخءٞٛأ
ي٤ِاٗخ ػٝ ٕٞخرُٜٔ اٗخ ريٝ  حَُد٢ٔو٣ ٍ ٓخَٞل ٗوٝ لِٕ حُوِذ٣ٝ ٖ٤حُؼ
((.ُِٕٞٗٝٔل
“Ġmam Əli (ə) rəvayət edir ki, Peyğəmbərin (s) oğlu Ġbrahim öldükdə Peyğəmbər (s) mənə onu yumağı əmr etdi. Onu
kəfənləyib hənutladı və mənə onu götürməyimi dedi. Biz onu
Bəqi qəbirsanlğına apardıq və dəfn etdikdə, Peyğəmbər (s) ağladı. Onun ağlamasına digər müsəlmanlar da ağladılar. Hətta bu
səs qadınların səsindən çox oldu. Bunu görən Peyğəmbər (s) onlara kəskin iĢarə edərək dedi: “Gözlər ağlayır, qəlblər yaralıdır.
Lakin biz gərək Allahı qəzəbləndirən sözlərdən çəkinək”. Ey
Ġbrahim! Biz sənin ölümün ilə çox kədərliyik”.1216
Buradan görünür ki, ümumiyyətlə bu hədisdə heç mərsiyədən belə söhbət getmir. Sadəcə olaraq Peyğəmbər (s) çox ucadan
ağlamağı, kiĢilərin qadınlar kimi ağlaĢmasını yasaq etmiĢdir.
Hürr Amili belə nəql edir:
.ٌَٚٛض ك٤ُٔ ح٠ِف ػُٞ٘ رٖ ؿؼلَػٖ ح٠ٓٞٓ ّهي ٓجَ حإلٓخٝ
“Ġmam Musa əl-Kazimdan (ə) meyit üzərində növhə demək haqqında soruĢulduqda, Ġmam (ə) onu qadağan etdi”.1217
Buradan da bir daha görünür ki, hədisin ərəbcəsində “növhə” sözü iĢlənib ki, bunun da mənasını yuxarıda qeyd etmiĢik.
Yəni ölünün üstündə bağırıb-qıĢqırmaq və s.
Bütün bu deyilənlərin fonunda bildirmək istəyirəm ki, bəzi
Ģəxslərin mərsiyəni tənqid etmələrinin, mərsiyə janrını haram və
bidət adlandırmalarının heç bir elmi-dini əsası yoxdur. Əksinə
bu bəyənilmiĢ əməlllərdəndir. Əlbəttə ki, burada da orta mövqeyi qorumaq vacibdir.

1216
1217

Biharül-ənvar, c. 82, səh. 100-101
VəsailüĢ-Ģiə, c. XII, səh. 92
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63.VəhĢət namazı varmı və onu qılmaq lazımdırmı?
VəhĢət namazı meyit dəfn edildiyi gecə qılınan və savabı
həmin ölüyə hədiyyə edilən namazdır. VəhĢət sözü lüğətdə “qorxu” mənasını bildirir. Sözü gedən namazın belə adlanmasının
səbəbi isə ölünün dəfn edildiyi gün onun üçün qəbrin qorxulu
olmasına görədir. Uca Allah Qurani-kərimdə belə bəyan edir:
ُ َٔخ ط َََ ًْض٤ِخُِ ًلخ كٛ
ْ صُ هَخ ٍَ ٍَ ِّدْٞ َٔ ُْ  ُْ حُٛ  اِ ًَح َؿخ َء أَ َك َي٠ََّكظ
َ َُ َٔ  أَ ْػ٢ِِّ َُ َؼ.ٕٞ
ِ حٍ ِؿ ُؼ
ُ
. َُٕٞ ْز َؼؼ٣ ِّ ْٞ َ٣ ٠َُِ ْْ رَ ََُْ ٌم اِٜ ِ ٍَحثَٝ ِْٖٓ َٝ خَٜ ُِِ هَخثَٞ ُٛ ٌخ ًَِِ َٔشَٜ ًََِّٗ َّل ا
“ Nəhayət, (müĢriklərdən) birinin ölümü gəlib çatdığı
zaman o belə deyər: “Ey Rəbbim! Məni geri (dünyaya) qaytar!
Bəlkə, (indiyə qədər) zay etdiyim ömrüm müqabilində
yaxĢı bir iĢ görüm! (Yaxud, bu günə qədər tərk etdiyim imana
qayıdıb saleh bir əməl edim!) Xeyr, bu onun dediyi boĢ (faydasız) bir sözdür. Onların önündə dirilib (haqq-hesab üçün
Allahın hüzurunda) duracaqları günə (Qiyamət gününə) qədər
maneə (öldükdən sonra Qiyamətədək qalacaqları bərzəx aləmi)
vardır”.1218
Məlumdur ki, insan hər hansı bir savab əməli edib onu öz
ölüsünün ruhuna hədiyyə edə bilər. O cümlədən də vəhĢət namazını. Bunun hədisi-Ģəriflərdə çoxlu sayda dəlilləri vardır. Belə
ki, görkəmli fəqih ġeyx Ġbrahim bin Əli əl-Kəfəmi (1438-1500)
belə nəql edir:
٠ِ ػ٢ؤط٣  َل:ُٚلظٝ ِْٓٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ ػٖ حُ٘ز٢ٔن حٌُلؼ٤ُ٘ حٍٟٝ
ًَْ أكيٜ٤ِح كٝ كبٕ ُْ طـي،يهشُٜطخًْ رخٞٓ حِٞٔش كخٍك٤ُ ٍٝض أٗي ٖٓ أ٤ُٔح
كِّشٝ دٞ ٓغ ًَ ِٓي ػَٙ هز٠ُ أُق ِٓي اٚزؼغ َّللا ٖٓ ٓخػظ٣ ٚ٤كٝ .ُٚ ٖ٤ًٍؼظ
ِؼض١  رؼيى ٓخ٢ُِّٜٔ ح٠ؼط٣ٝ ٍُٜٞ ح٢٘لن ك٣ ّٞ٣ ٠ُن ا٤٠ُ ٖٓ حَٙ هز٢ٓغ ك
ّ ٞ٣ٝ
ٌٙٛ ٚطٞٓ ِش٤ُ ٢ض ك٤ٓ َّ ٌُ ٠ِّٜ٣ٝ .ٕ ىٍؿشٞ أٍرؼُٚ طَكغٝ  حُْ٘ٔ كٔ٘خصٚ٤ِػ
ًَ ٠ُاٝ ، حصٞٓحكي ٖٓ حْلٝ ٖٓ َ أًؼ٠ُخ اٜحرٞ ػ١يٜ٣ٝ خٜ٤ِّٜ٣ ُٕ أٞـ٣ٝ لسُٜح
.ِش٤ُِٖٓ ٓخص ح
“Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur: “Meyitin birinci gecəsi ağrılı-acılı olar. Siz ölülərinizə sədəqə ilə rəhm edin. Əgər sədəqə
verməyə bir Ģey tapmasanız, onun üçün iki rükət namaz qılın.
1218

Muminun, 99-100
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Əgər belə etsəniz, o zaman Allah onun hər saatı üçün qəbrinə
min mələk göndərər. Hər bir mələk (Cənnət) libasları ilə gələr,
onun qəbrini surun üfürüləcəyi günədək geniĢləndirərlər. Namazı qılan Ģəxsə isə GünəĢin üzərinə nur saçdığı varlıqlar qədər
savab verilər və onun dərəcəsi qırx dəfə qaldırılar. Bu namaz hər
bir meyit üçün öldüyü gecə qılınsın və qılınan bu namazı həmin
gecə ölmüĢ bütün meyitlərə hədiyyə etmək olar”.1219
َل: ٍِْٓ) هخٝ ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِّٛ( ٢ّ ػٖ حُ٘زٝٝخ١ ٖي حر٤ُٔخ ً ح٠٣ أٍٟٝ
حٝيهش كبٕ ُْ طـيُٜرخ
ًْطخٞٓ حٞٔ كخٍك،ِش٤ُ ٍّٝ ض ٓخػش أٗ ّي ٖٓ أ٤ُٔ ح٠ِ ػ٢ؤط٣
ّ
،ٖ٤ َّللا أكي َٓطٞٛ َهٝ  كخطلش حٌُظخد َٓس٠ُٝ حْل٢وَأ ك٣ ٖ٤ َِّ أكيًْ ًٍؼظٜ٤ِك
َّْ ُٜ َُِّ ح:ٍٞو٣ٝ ِْٔ٣ٝ ،خًْ حُظٌخػَ ػَ٘ َٓحصُٜأٝ ش كخطلش حٌُظخد َٓس٤ٗ حُؼخ٢كٝ
زؼغ٤ك. ٕل
َ
ِ ِّ٤َٔ ُ هَ ْز َِ ًُِ َي ح٠ُِخ اَٜحرَٞح ْر َؼ ْغ ػَٝ آ ٍِ ُٓ َل َّٔ ٍيَٝ  ُٓ َل َّٔ ٍي٠ِ َِّ َػٛ
ٍ ُلٕ رِْٖ ك
ِ ُض ك
ٖٓ َٙ هز٢ٓغ ك
ّ ٞ٣ٝ ،كِّشٝ دٞ ٓغ ًَ ِٓي ػَٙ هز٠ُ أُق ِٓي اَّٚللا ٖٓ ٓخػظ
ُْٔ٘ حٚ٤ِِؼض ػ١ رؼيى ٓخ٢ُِّٜٔح٠ؼط٣ٝ ،ٍُٜٞح
٢٘لن ك٣ ّٞ٣ ٠ُن ا٤٠ُح
ّ
.ٕ ىٍؿشٞ أٍرؼُٚ طَكغٝ ،كٔ٘خص
Həmçinin Seyid bin Tavus (1193-1265) belə nəql edir:
“Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur: “Meyitin birinci gecəsi
ağrılı-acılı olar. Siz ölülərinizə sədəqə ilə rəhm edin. Əgər sədəqə verməyə bir Ģey tapmasanız, onun üçün iki rükət namaz qılın. Namazın birinci rükətində “Fatihə” surəsini bir dəfə, “Ġxlas”
surəsini isə iki dəfə oxuyun. Ġkinci rükətdə isə bir dəfə “Fatihə”,
on dəfə “Təkasür” surəsini oxuyun. Namazın salamını verdikdən
sonra belə deyin: “Ġlahi, Məhəmməd və Ali-Məhəmmədə salam
və salavat göndər. Qıldığım bu namazın savabını bu qəbir sahibinə “filankəs oğlu (qızı) filankəsə” ver. Əgər belə etsəniz, o
zaman Allah onun hər saatı üçün qəbrinə min mələk göndərər.
Hər bir mələk (Cənnət) libasları ilə gələr, onun qəbrini surun
üfürüləcəyi günədək geniĢləndirərlər. Namazı qılan Ģəxsə isə
GünəĢin üzərinə nur saçdığı varlıqlar qədər savab verilər və
onun dərəcəsi qırx dəfə qaldırılar”.1220

1219

Kəfəmi, əl-Bələdül-əmin, səh. 164. Hədisi ġeyx Abbas Qumi “Məfatihülcinan” əsərində (təhqiq: Əli Ali-Kövsər, Məcməu ihyais-səqafətil-islamiyyə,
səh. 778) də nəql etmiĢdir.
1220
Seyid bin Tavus, Fəlahüs-sail, XIII fəsil, hədis № 86, səh. 173. Hədisi
ġeyx Abbas əl-Qumi “Məfatihül-cinan” (səh. 846) əsərində də nəql edib
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ْ ػٚ٤ِٓغ ػٞ٤ن ك٤ٟ ٢ّض ك٤ُٕٔ حٌٞ٣  ٍرٔخ:ٍ حُٔلّ) هخٚ٤ِخىم (ػُٜػٖ ح
ُٞـ٣ َٛ :١ٝ حَُحُٚ كٔؤ، ي٤لس كلٕ أهٜن ر٤٠
ّ ٌُح حٛ  هلّق ػ٘يّٚٗوخٍ ا٤ ك٠ئط٣
ٍهخٝ .٠ِ )ر:ّ حُٔلٚ٤ِلس؟ كؤؿخد (ػُٜ ح٢ ًٍؼظ٢حص كَُٞٓ٘ى حػ٘خٕ ٖٓ حَل٣ ٕأ
ش٣يُٜ رخ٢لَف حُل٣ حَلٓظـلخٍ ًٔخٝ ُٚ لَف رخُيػخء٤ُ ض٤ُٔ )إ ح:ّ حُٔلٚ٤ِ(ػ
حُلؾٝ ُّٜٞحٝ لسُٜ حَٙ هز٢ض ك٤ُٔيهَ ح٣) :ّ حُٔلٚ٤ِهخٍ (ػٝ .ٚ٤ُ اٟيٜط
)ّ حُٔلٚ٤ِهخٍ (ػٝ .ض٤ُِٔٝ ِٚلؼ٣ ١ٌُِ ٌَٙظذ أؿ٣ٝ :ٍ هخ.حُيػخءٝ َّ حُزٝ يهشُٜحٝ
َّ ٗلغ َّللاٝ َٙ أؿُٚ ؼقٟض ػٔلً أ٤ٓ ٖٖ ػ٤ُِٔٔٔ ٖٓ ػَٔ ٖٓ ح:َغ حَّه٣ كي٢ك
ِػ
.ض٤ُٔ حٚؿ ََّ رٝ
Digər bir hədisdə isə Ġmam Cəfər Sadiq (ə) buyurmuĢdur:
“Meyit qəbrində sıxıntı içində olduğu zaman onun qəbri geniĢləndirilər və ona savab əta edlər. Sonra isə ona deyilər ki, bütün
bunlar sənin filan dostunun qıldığı namaza görədir”. Ravi Ġmamdan (s) soruĢdu: “Mümkündürmü ki, iki ölünü bu iki rükətli
namaza Ģərik etsinlər?” Ġmam (ə) buyurdu: “Bəli. Dirilər onlara
hədiyyə edilən zaman necə sevinirlərsə, ölülər də onlara edilən
dua və istiğfar üçün sevinirlər. Ölünün qəbrinə onun üçün edilmiĢ namaz, oruc, həcc, sədəqə, yaxĢılıq və dua daxil olur. Həmçinin bunların savabından bu iĢi icra edənlərə də verilər”. Ġmam
(ə) sözünün sonunda belə əlavə etdi: “Müsəlmanlardan hər kəs
meyit üçün bir savab əməl etsə, onun əməli artıqlaması ilə ödənilər və Allah onun savabından ölünü faydalandırar”.
ض أَٓ َّللا٤ُٔش ح٤٘يّم حَُؿَ رٜ اًح ط:ٍ حُٔلّ) هخٚ٤ِخىم (ػُٜػٖ ح
َٙ هز٠ُٕ اِٞٔل٤ ك،زن١ ي ًَ ِٓي٣ ٢ٖ أُق ِٓي ك٤ ٓزؼَٙ هز٠ُلَٔ ا٣ َٕ أ٤ؿزَحث
ظلَل٤ ك،ي٤ُش كلٕ رٖ كلٕ حُٔئٖٓ ا٣يٛ ٌٙٛ ،  َّللا٢ُٝؤ٣ ي٤ِ حُٔلّ ػ:ُٕٞٞو٣ٝ
٠٠هٝ  أُق كِّشٚٔأُزٝ ٍحءٞ أُق كٚؿّٝ ُٝ  حُـّ٘ش٢٘ش ك٣ َّللا أُق ٓيٙحػطخٝ َٙهز
. أُق كخؿشُٚ
Həmçinin Ġmam Sadiqdən (ə) nəql olunmuĢ digər bir hədisdə belə bəyan olunur: “Əgər bir ölü üçün niyyət edilib sədəqə
verilərsə, o zaman Allah Cəbrayılı (ə) əllərində tabaq (sini) olan
yetmiĢ min mələklə birlikdə həmin Ģəxsin qəbrinə göndərər. Onlar deyərlər: “Salam olsun sənə, ey Allahın dostu! Bu hədiyyə
sənə filan mömindəndir”. Nəticədə onun qəbri ĢimĢək kimi parıldayar, Allah o Ģəxsə Cənnətdə min Ģəhər bağıĢlayar, onu min
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huri ilə evləndirər, onu min hüllə (Cənnət libası) ilə geyindirər
və onun min istəyini ödəyər”.1221
VəhĢət namazı iki rükətdir. Onun birinci rükətində “Fatihə” surəsindən sonra bir dəfə “Ayətül-kürsi”, ikinci rükətində
isə “Fatihə” surəsindən sonra on dəfə “Qədr” surəsini oxumaq,
namazın salamından sonra isə “Ġlahi, Məhəmməd və Ali-Məhəmmədə salam-dua göndər və bu namazın savabını filankəs
oğlu (və ya qızı) filankəsə ver!” demək lazımdır.
VəhĢət namazının qılınmasının bir neçə səbəbi vardır. Belə ki, vəhĢət namazı qılmaqla ölü çün qəbir qorxusu aradan getmiĢ olur, ölünün haqq-hesabı yüngülləĢmiĢ olur, həmçinin ölünün yaxınlarını ona qarĢı sədaqətli olmaları və onun dünyadan
köçməsinə baxmayaraq onunla əlaqələrin saxlanması və s. ola
bilər.

1221

Hürr Amili, VəsailüĢ-Ģiə, c. II. Hədisi ġeyx Abbas əl-Qumi “Məfatihülcinan” əsərində də nəql edib. Bundan əlavə Əllamə Məclisi bu hədisi
“Biharül-ənvar” əsərində (c. 82, hədis № 7, səh. 63) Ġmam Əlidən (ə) nəql
etmiĢdir.
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64.Namazda qunut tutmağın dəlili nədir?
Qunut sözünün mənası “ayaq üstə durmaq”, “dua etmək”,
“ibadət etmək” və s. bu kimi mənaları bildirir. Namazda qunut
tutmaq haqqında çoxlu sayda hədislər vardır. Həmin hədislərə
istinad edən alimlər gündəlik namazlarda qunut tutmağı bəyənilmiĢ bir əməl hesab etmiĢlər. Görkəmli hədis alimi Ġbn Əbi
ġeybə (775-850) “əl-Müsənnəf” adlı məĢhur əsərində Bərra bin
Azibdən belə nəql edir:
.حُٔـَدٝ َ حُلـ٢ِْٓ ه٘ض كٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ػٖ حُزَحء إٔ حُ٘ز
“Peyğəmbər (s) sübh və məğrib namazlarında qunut tutardı”.1222
Həmçinin o, Ətadan belə nəql etmiĢdir:
.َ حُلـ٢ِْٓ ه٘ض كٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٍ َّللاٍٞٓ ٕأ
“Peyğəmbər (s) sübh namazında qunut tutardı”.
Bundan baĢqa məĢhur səhabələrin də öz namazlarında
qunut tutmaları nəql edilmiĢdir. Həmin hədislərin birində belə
deyilir:
َّ  ُي٤ْ ََك َّيػََ٘خ ُػز
ِٖ  ْر٠َ٤َ ْل٣ َْٖ ػ، ٢ِ أَر٢َِ٘ َك َّيػ، َّخ
َ َُّْٖللاِ ر
ٍ ِ٘ٛ ُْٖ ػ٘خ ُٓ َؼخ ًُ ر،  ٍي٤ٓ ِؼ
َ
َ
َ
َّللا
َ ُٞ أَر٢َِ٘ َك َّيػ، ٍَ ٤ِ ًَؼ٢ِأَر
ِ َّ َٝ :ٍَ  هَخ، َ ََس٣ْ ََ ُٛ ُٞ أر٢ِ٘ َك َّيػ، ِٖ َٔ َِٓ َٔش رُْٖ َػ ْز ِي حُ ََّ ْك
َّ ٠َِّٛ
َّ ٍِ ٞٓ
 حُ ََّ ًْ َؼ ِش٢َِ ْوُ٘ضُ ك٣ َ ََس٣ْ ََُ ٛ ُٞ كَ ٌَخَٕ أَر،َْ َِّٓ
ُ ٍَ َلسٛ
َ َٝ ِٚ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َ َِّللا
َ ْْ ٌُ ِْلُهَ َِّرََّٖ ر
ُّ
َ
ْ
ْ
َٖ٤ِِ٘ٓ ْ ُِِ ُٔئَُٞ ْيػ٤ ك،ق
ُّ َلسٛ
َ َٝ ، ِه ََ ِس٥لس حُ ِؼَ٘خ َء حٛ
َ َٝ ،َِ ْٜ ل ِس حُظٛ
َ ِْٖٓ  ِه ََ ِس٥ح
ِ  ْزُٜح
.ٍَ َ ِْ َؼُٖ ح ُْ ٌُلَّخ٣َٝ
“..Əbu Sələmə bin Əbdürrəhman belə nəql edir ki, Əbu
Hüreyrə mənə dedi: “Sizi Peyğəmbərin (s) namazına yaxınlaĢdıracağam”. Sonra o, zöhr namazının sonuncu rükətində, iĢa və
sübh namazlarında qunut tutdu. Qunutda möminlərə dua, kafirlərə isə lənət oxudu”.1223
Həmçinin Ənəs bin Malik belə nəql etmiĢdir:
َّ ٠َِّٛ
َّ ٍُ ٞٓ
 ًَح رَ ْؼ َيْٜ ٗ
َ َْ َِّٓ
ُ ٍَ َ هََ٘ض:ٍَ ْ ْر ِٖ َٓخُِ ٍي هَخ
َ َٝ ِٚ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َ َِّللا
ِ ََٗػَْٖ أ
...عٞ
ُّ
ِ ًُ َُح
1222

Müsnədi-Əhməd, c. IV, səh. 280; Səhihi-Müslüm, c. I, hədis № 678, səh.
470; Sünəni-Əbu Davud, c. I, hədis № 1141, səh. 141; Sünəni-Nəsai, c. II,
hədis № 1076, səh. 276
1223
Müsnədi-Əhməd, c. II, səh. 255, 337; Səhihi-Buxari, c. I, səh. 193;
Səhihi-Müslüm, c. I, hədis № 676, səh. 468; Sünəni-Beyhəqi, c. II, səh. 198
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“Peyğəmbər (s) rükudan sonra bir ay boyunca qunut
tutmuĢdur...”
Bütün bu hədislər bütün gündəlik namazlarda qunut
oxumağın savab bir əməl olduğunu bildirir.
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65.Pulcuqsuz balıqları yemək olarmı?
Əhli-beyt (ə) kanalı vasitəsilə nəql olunmuĢ hədislərdə
yalnız dəniz məhsulları içərisində pulcuqlu balıqlar halal sayılmıĢdır. Balina, delfin, ilanbalığı, qurbağa, tısbağa və digər heyvanlar pak sayılsalar da, onların yeyilməsi haram hesab edilmiĢdir. Bu barədə hədis mənbələrində çoxlu sayda hədislər vardır
ki, onlardan aĢağıdakıları qeyd etmək olar:
ِّ َٝ یِٛ خٍ َٓخ
َِّ  ُکَٝ َِ ٤ِّٓ ُِح
ْ َٔ ُْ  حَٝ ک حُطَّخكِی
َّ ُ حَٝ )ک
َّ ُی ( َِٖٓ ح
ِّ َِّ  ُْ ح ُْ ِـ٣َِ ط َْل
ِ َٔ ٔ
ِ َٔ ٔ
ُ َ٣ ک ََل
.ِْْ َُ كَُٚ ُٕٞک
َ
ٍ َٔ ٓ
“Özü ölmüĢ su üstündəki balıqlar və pulcuğu olmayan bütün balıqlar haramdır”.1224
Ġmam Sadiqdən (ə) nəql olunur:
“Pulcuqlu balıqların hər növünü yeyə bilərsən, amma pulcuqsuz balıqlardan çəkin”.1225
:ِْٔٓ ٖد ػٖ حُؼل ػٖ ٓلٔي رٞ٣ رٖ حُٚخ٠ي ػٖ ك٤ٖ رٖ ٓؼ٤ٔ حُل١ٍٝ
َٖ
َ ( َؿ ْؼلَ ٍَ )عُٞ أَر٢َِٗهَخ ٍَ أَ ْه ََأ
ِ  ًِظَخ٢ِجخً ك٤ْ ٗ
ِ خ ًُ ْْ ػَٜ ْٗ َ أِٚ ٤ِ )ع( كَبِ ًَح ك٢ٍّ ِِد َػ
َّ َ َ حَُطِّ َلخ ٍِ هَخ ٍَ هُ ِْضُ ٍَ ِك َٔيَٝ ٢ِ حَُطَّخكَٝ ٢ِٛ خٍ َٓخ
٠ََّللاُ اَِّٗخ ُٗئْ ط
ْ َٔ ُْ َ حَٝ َِ ٤ِّٓ ِِّ َُ حَٝ غ
ِ ٣َِّ حَ ُْ ِـ
َ
ًُُِْٚ ْ٘ ٌَ كَلَ طَؤ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ ِ  ُ هُٚ ْ
ْ ُِ هُٚ ٘ ٌَ كوخ ٍَ ً َْ َٓخ
ْ ِ  ُ هُٚ ْ
َّ ُ٘ ٌَ َِٖٓ ح
َّ ُرِخ
َ ٤ْ ُ َٕ َٓخ ًخَٝ ٔ َٔ ِي
َ ٤ْ ُ ٔ َٔ ِي
“..Məhəmməd bin Müslüm deyir ki, Ġmam Musa əl-Kazim
(ə) Ġmam Əlinin (ə) kitabından mənə bunları oxudu: “Sizə ilan
balığını, zimmir (ovlanan zaman xüsusi səs çıxaran) balığını, su
üzərində özü ölmüĢ balığı qadağan edirəm”. Dedim: “Allah sənə
rəhm etsin! Bizə üzərində pulcuğu olmayan balıq verilir”. Ġmam
(ə) buyurdu: “Üzərində pulcuğu olan balığı yeyin. Pulcuqsuz
balığı heç vaxt yeməyin”.1226
:(ٔخ )عٜ٘ ػًًَٙ ِٖٔ ػ٣َ ػٖ ك٢ٔ٤ػٖ كٔخى رٖ ػ
َ
َ َِّ ُ حَ ُْ ِـََٙ ٌْ َ٣ َّٕخ ً )ع( ًَخ٤ِِ إََٔ َػَٝ
َّ
ً
َ
ِٚ ٤ْ ِجخ َػ٤ْ ٗ
َ ٔ َٔ ِي اَِل
َّ ُح َِٖٓ حًُُِٞ ْ ٍُ َلَ طَؤَُٞو٣ َٝ غ٣
.٢َ ِٛ خٍ َٓخ
ْ َٔ ُْ ََ حَِٙ ًَ َٝ ّٞ
ٌ ُُِك

1224

Hürr Amili, VəsailüĢ-Ģiə, c. XXIV, “pulcuqsuz balığın yeyilməməsi”
fəsli, səh. 129
1225
ġeyx Səduq, Mən la yəhzuruhül-fəqih, c. III, səh. 413
1226
ġeyx Tusi, Təhzibül-əhkam, c. IX, “babüs-səmək”, səh. 2
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Ġmam Musa əl-Kazim və Ġmam Cəfər Sadiqdən (ə) belə
nəql edir: “Ġmam Əli (ə) ilan balığını kərahətli bilər və buyurardı
ki, üzərində pulcuğu olmayan balığı yeməyin...”1227
( ػزي َّللا )ع٢ ػٖ حرٖ ٓ٘خٕ ػٖ حرَٙ٤ ػٖ كٔخى ػٖ ػزي َّللا رٖ حُٔـٚ٘ػ
:ٍهخ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َٕخ
ُ َِ ُٔ َُّ ر٣ َّْ  ػٙ ٍِ َّللاٞ
ُ ٍَ ذ رَـِش
ُ ًَ َْ َ٣ ك ِشٌُٞ )ع( رِخ٢ٌّ ًَِِخَٕ َػ
ِ ٓ
ِ ظ٤م حُ ِلٞ
ِ ٔ
ٌَ ٘
ْ ُِ هَُٚ ٌُْٖ َ٣ ْْ َُ ٔ َٔ ِي َٓخ
َّ َُح َِٖٓ حٞ ُؼ٤ِ َلَ طَزَٝ حًُُِٞ ْ ٍُ َلَ طَؤَُٞو٤َك
Ġbn Sənan nəql edir ki, Ġmam Sadiq (ə) buyurmuĢdur:
“Ġmam Əli (ə) balıq bazarına gedər və “pulcuğu olmayan balıqları yeməyin və alverini də etməyin”, - deyə car çəkərdi”.1228
:ٍ ػٖ كٔخى رٖ ػؼٔخٕ هخ٢٤ل٣ ٖػٖ ٓلٔي ر
خَٜ َُ َٕ َٓخ ًَخ:ٍَ  كَوَخ.خَٜ ْ٘ ِٓ َُ ًَ ُْئ٣ ظَخُٕ َٓخ٤َّللا )ع( ُؿ ِؼ ِْضُ كِيَح َى حَ ُْ ِل
ِ َّ َ  َػ ْز ِي٢ِهُ ِْضُ ِْلَر
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ ِه
َ ٤ْ َُ َُِّٚٗ هِضُ كب:ٍَ  هخ.ِٚ ًِِْ ّ رِؤ
َ  َلَ رَؤ:ٍَ  هخ.ض
ِ  حَُ ٌَ ْ٘ َؼ٢ِ ٍُ كُٞ ُؿ ِؼ ِْضُ كِيَح َى َٓخ طَو: ُ هُ ِْض.ٌَ ٘
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َّ
ُ
َ
َِ ٛ
ٗ
َ
ٌ
ر
ي
ٌ
َل
ط
ن
ِ
و
ُ
ح
ش
ج
٤
ٓ
ك
خ
ٜ
٘
ٌ
ُ
ٝ
٠
ِ
ر
:
ٍ
خ
و
ك
.
َ
٘
ْ
ه
ُ
ٌصٞ
َ
ْ َ أ٠َُِ ٍء كَب ِ ًَح َٗظَ َْصَ ا٢َ
ِّ
ٌ
ُ
َ ِ
َ
َ ِ َ َ َ
ِ َُُٚ
ْ ِّ ِ
َ
.ًخ هَِْ٘حَٜ ُ َ َؿيْصَٝ خَٜ ًُِٗ ُأ
Həmmad bin Osman deyir: Ġmam Cəfər Sadiqə (ə) dedim
ki, sənə fəda olum, delfindən (və ya balinadan) bir Ģey yeyilmir.
Ġmam (ə) buyurdu: “Onun üzərində pulcuq varsa (yeyin)”.
Dedim: “Kənət 1229 (iskorbitə bənzər) balığı haqqında nə
deyirsiz?” Ġmam (ə) buyurdu: “Onun yeyilməsində heç bir qəbahət yoxdur”. Dedim: “Axı o pulcuqsuzdur”. Ġmam (ə) buyurdu:
“Bəli, amma o vəhĢi balığdır ki, onun üzünü qaĢısan, orada pulcuğun olacağını görəcəksən”.1230
ٖٔخٕ ر٤ِٓ ٖ ػٚٔ ػٖ ػ٢ِ ػٖ حُلٖٔ رٖ ػ١َ حَلٗؼ٢ِ ػ٢ ػٖ حرٚ٘ػ
:ٍظخٕ هخ٤خكذ حُلٛ  حٓلخم٢٘ؿؼلَ هخٍ كيػ
َ
ْ
َ
َ
َ
َٝ ٘ ِش٣ ه ْي ه ََ ْؿ٘خ َِٖٓ حَُ َٔ ِيَٝ (خ )عٟ
َ َِّ َُٔ ِٖ ح
َ  أَرَخ حَ ُْ َلِٚ ِ ر٠َّٔ َٔ ٍي َٗظََِو
َ ِ َه ََ ْؿَ٘خ رَٝ
ٍَ ٓ ٌَٔخ ً كَوُ ِْضُ َٗ َؼ ْْ ُؿ ِؼ ِْضُ كِيَحىَ كَوَخ
َ َخ كُلَُٕ َُ َؼ ََّ َٓ َؼ َي٣  َل َي٣ْ َٝ ٍَ ٓزَخَُشَ كَوَخ
ِ ِْٖٓ َُٞ ٛ َّ هَ ِي
َ
ُ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ٓ َٔ ٌي
َ ُٞ ْٛ ُِ حَٝ ِٚ ٤ِخؿش ُ٘خ ك
َ ح َل َكُٞ هخ ٍَ هِضُ ٗ َؼ ْْ هخ ٍَ حِ ًٍْزٌٞ ْٛ َُ ُِٚ َل َي ُ َؼ٣ْ َٝ ٍَ ح هَخُُِِٞ ْٗ ِح
.ٌَ ٘
ْ ُِ هَُٚ ْ
َ ٤ْ َُ
1227

Həmin mənbə
Həmin mənbə
1229
Hədisdə adı keçən “kənət” balığı haqqında ġəhid Sani “ġərhi-lümə”
kitabında yazırdı: “Kənət zəif pulları olan bir balıq növüdür. (Suyun dibində)
özünü quma sürtər və pulları tökülər. Sonra tökülmüĢ pulları (tədricən)
yeniləri ilə əvəzlənər.
1230
Həmin mənbə
1228
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Ġshaq belə nəql edir ki, biz əlimizdə balıq Ģəhərdən çıxdıq
və Sibalədə Ġmam Rza (ə) ilə görüĢdük. O, bizə dedi: “Vay
olsun sizə! Ay filankəs, sən balıqla çıxmısan”. Dedim: “Bəli, sənə fəda olum!” Ġmam (ə) buyurdu: “Enin! Bəlkə də o pulcuqsuz
balıqdır”. Dedim: “Bəli”. Ġmam (ə) buyurdu: “Atlanın, bizim
pulcuqsuz balıqlara ehtiyacımız yoxdur”.1231
Ġmam Rza (ə) buyurur:
.ٕخ١ََُٔل حٝ ،َل حُِٔللخسٝ ،١َّ لَ أًَ حُـ٣ َل
“Ġlanbalığı, tısbağa və xərçəngi yemək halal deyildir”.1232
Göründüyü kimi, yuxarıda göstərilən hədisi-Ģəriflər dənizdə yaĢayan hansı növ heyvanların yeyilməsini tam təfərrüatı ilə
açıqlamaqdadır. Buna görə də “Sizin üçün bir dolanacaq
vasitəsi olsun deyə, (ihramda ikən) dəniz ovu və onu yemək
sizə də, yolçulara (səfərdə olanlara) da halal edildi. Ġhramda
olduğunuz müddətdə isə quruda ov etmək sizə haram buyuruldu. Hüzuruna toplanacağınız Allahdan qorxun!”1233 ayəsi
suda olan bütün heyvanların yeyilməsini yox, onların ovlanmasını nəzərdə tutur.1234

1231

Həmin mənbə
Hürr Amili, VəsailüĢ-Ģiə,c. XXVI, “pulcuqsuz balığın yeyilməməsi” fəsli,
hədis № 1, səh. 415
1233
Maidə, 96
1234
Əllamə Təbatəbai, əl-Mizan təfsiri, c. VI, tərc: Füzuli ġəfiyev, Bakı,
Qələm nəĢriyyatı, 2014, səh. 248
1232
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II HĠSSƏ
ELMĠ-ĠCTĠMAĠ SUALLARA
CAVABLAR
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1.Ġslamda dözümlülüyün mahiyyəti nədir və müasir
müsəlmanın portreti necə olmalıdır?
Ġslam dini əxlaq dinidir. Peyğəmbər (s) bu haqda belə bəyan etmiĢdir: “Mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərilmiĢəm”. Dözümlülük anlayıĢı da Ġslamda ictimai əxlaqının tərkib hissəsidir. Müasir dövrümüzdə çox iĢlənən dözümlülük kəlməsi əslində Peyğəmbərimizin (s), onun əhli-beytinin (ə) və
səhabələrinin əxlaqında özünə yer eləmiĢ və həyatları boyu
onların nümayiĢ etdirdikləri ali əxlaqi keyfiyyətlərdən biri olmuĢdur. Onlar Ġslam əxlaqının kamil daĢıyıcıları olduqlarından
həmiĢə qohuma, qonĢuya, digər dinin və millətin nümayəndələrinə qarĢı dözümlü olmuĢlar.
Dözümlülük anlayıĢı təkcə baĢqa dinin və məzhəbin
nümayəndələrinə qarĢı deyil, eyni zamanda insanın yaĢadığı
cəmiyyətə, öz ailəsinə, öz qohum-qonĢusuna qarĢı rəftarının
bariz nümunəsi kimi də özünü göstərir. Buna görə də əxlaq
fəlsəfəsi ilə məĢğul olan alimlərimiz dözümlülük anlayıĢını
təkcə tarixi-fəlsəfi aspektdən deyil, həm də onu sırf psixolojiəxlaqi kontekstdən də izah etmiĢ və onun sərhədlərini bütövlükdə insanların mənəvi halları ilə bağlamıĢlar. Həqiqətən də
cəmiyyətlərin, toplumların əlaqələrinin möhkəm olması üçün
onların bir-birlərinin hüquqlarına qarĢılıqlı hörmət etmələri
sayəsində mümkün olacaqdır. Ġslam alimləri insanların, xalqların və həmçinin, müxtəlif din və məzhəb nümayəndələrinin
bir-birlərindən təcrid olunmuĢ halda yaĢamalarını qeyri-mümkün hesab etmiĢ, insanların Ģüur və iradələrindən asılı olmayaraq
bir-birləri ilə əlaqəyə girdiklərini və bu əlaqələr Ģəraitində də
cəmiyyətin inkiĢaf etdiyini söyləyirlər. Digər cəmiyyətlərdən
fərqli olaraq islami toplumlarda Ģəxsiyyətin hərtərəfli inkiĢaf
etməsi üçün psixo-əxlaqi Ģərait yaradılmalıdır. Psixoloji tədqiqatlar zamanı sübut olunmuĢdur ki, insanlar bir-birlərini qarĢılıqlı dialoq Ģəraitində daha da yaxĢı Ģəkildə anlayır, bir-birlərinə
hörmət hissinə, bir sözlə ali əxlaqi keyfiyyətlərin formalaĢmasına xüsusi diqqət yetirirlər.
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Həmçinin, psixo-əxlaqi tədqiqatlar zamanı sübut olunmuĢdur ki, cəmiyyətdə yaĢayan insanların bir-birlərinə olan münasibətlərinin inkiĢafında kommunikativ keyfiyyətlər xüsusi və mühüm yer tutmaqdadır. Dinindən, məzhəbindən, irqindən və milli
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq insanların bir-birlərilə ünsiyyətdə olmaları onların mənəvi dünyasının dərinləĢməsinə yardımçı olur. Dünya mədəniyyət tarixinə nəzər saldığımız zaman
da məlum olur ki, bizim dini mədəniyyətimizin məğzi məhz
qarĢılıqlı rabitə, həmrəylik, qarĢılıqlı yardımlaĢma və bütün
insanların hüquqlarına qarĢı dözümlülük nümayiĢ etdirməkdən
ibarətdir.
Heç Ģübhəsiz ki, baĢqalarına qarĢı dözümlülük nümayiĢ
etdirmək üçün bəzi ali əxlaqi məsələlərə xüsusi Ģəkildə riayət
etmək lazımdır. Müsəlman olan Ģəxs gərək təvazökarlıq, sadəlik,
mehirbanlıq, qayğıkeĢlik, nəciblik, xeyirxahlıq, baĢqalarına
əziyyət verməmək kimi əxlaqi keyfiyyətlərə yiyələnə və insanları dini, milli və məzhəbi mənsubiyyətinə görə təhqir etməyə,
dikbaĢlıq, təkəbbürçülük, xudbinlik, Ģöhrətpərəstlik, tündxasiyyətlilik kimi keyfiyyətləri özündən uzaqlaĢdıra. Bütün bu deyilənlər fonunda onu da bildirmək istəyirəm ki, müasir müsəlmanın xarakterində dözümlülük xüsusi yer tutmalı və bu hər bir
müasir müsəlmanın mənəvi mədəniyyətinin tərkib hissəsi olmalıdır. Dözümlülük nümayiĢ etdirmək üçün bəzi əxlaqi keyfiyyətlərə yiyələnməyi zəruri hesab edirik ki, onlardan da aĢağıdakıları qeyd etmək lazımdır.
-Salam vermək
Salam Ġslamda mənəvi mədəniyyətin ən mühüm amillərindən biridir. Həm Qurani-kərimdə, həm də hədisi-Ģəriflərdə
çox önəmli mahiyyəti olan salam vermək, onun qaydaları və
savabı haqqında məlumatlar vardır. Uca Rəbbimiz Quranikərimdə belə bəyan edir: “Sizə salam verildiyi zaman ondan
daha yaxĢı, ya onun kimi salamla cavab verin ki, Allah taala
her Ģeyi hesaba alandır”. 1235 Digər bir ayəsində isə Allah
1235

Nisa, 86
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salamın xeyir-bərəkət, əmin-amanlıq rəmzi olduğunu önə çəkmiĢ və belə buyurmuĢdur: “Evə daxil olanda özünüzə salam
verin ki, bu Allah tərəfindən mübarək və pak salamlamadır”.1236
Hədisi-Ģəriflərə diqqət yetirdiyimiz zaman görürük ki,
orada ən xəsis adam məhz salam verməyən və onu əhəmiyyətsiz
sayan adamlardır. Peyğəmbərimizdən (s) belə nəql olunur: “Ən
xəsis adam salam verməyəndir”.1237
Digər bir hədisində isə Peyğəmbər (s) salam verməyən
Ģəxslərin sorğusuna cavab verməyi qadağan edərək buyurur:
“Əgər kimsə salamdan əvvəl sözə baĢlasa, ona cavab verməyin”.1238
Ġmam Əli (ə) salam verməyə çox böyük üstünlük verərək
buyurmuĢdur: “Salam verməyin yetmiĢ savabı vardır. Bunun
altmıĢ doqquzu salam verənə, biri isə salam alana çatar”.
Bütün bu deyilənlərdən əlavə salamın Allahın adı olduğunu, onun müqəddəs bir əxlaqi keyfiyyət olduğunu nəzərə alan
Ġmamlarımız (ə) hər kəsə salam verməyi yasaq etmiĢlər. Ġmam
Məhəmməd Baqirdən (ə) nəql olunmuĢ bir hədisdə deyilir: “...nə
süfrə baĢında Ģərab içənlərə salam ver, nə özünü qadın surətinə
salan kiĢiyə, nə ismətli qadına böhtan deyən Ģairə. Və nə də
namaz qılana (namaz vaxtı) salam verməyin. Çünki namaz qılan
salamın cavabını verə bilmir, halbuki, müsəlmana salam vermək
müstəhəbdir, salamı almaq isə vacibdir. Nə sələm yeyənə salam
verin, nə ayaq yolunda olana, nə hamamda olana. Açıq-aĢkar
günah və fəsad törədən fasiqə də salam verməyin”.
Salam verməyin insanlar arasındakı kin-kudurətin aradan
getməsinə səbəb olduğunu önə çəkən Peyğəmbərimiz (s) belə
buyurmuĢdur: “Allaha və Onun Rəsuluna (s) ən yaxın olan insan
- birinci salam verəndir. Bu kini birbaĢa kökündən qoparır”.

1236

Nur, 61
Məhəmməd ReyĢəhri, Mizanül-hikmət, c. IV, Darül-hədis, I çap, 1422
h/q. səh. 535
1238
ġeyx Abbas əl-Qumi, Səfinətül-bihar, c. I, Darül-üsvə, II çap, 1416 h/q.
səh. 645
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Salam verməyin dinlərarası kin-kudurətin aradan qaldıracağına ümidli olan Peyğəmbərimiz (s) yəhudi və xristianların
salamlarını almağı tövsiyə etmiĢ və onların salamlarını belə,
cavabsız qoymamağı tapĢırmıĢdır. Nəql olunmuĢ mötəbər
hədislərin birində qeyd olunur ki, səhabələr Peyğəmbərdən (s)
yəhudi və xristianlar bizə salam verdikləri zaman nə edək
sualına Peyğəmbər (s): “Yəhudi və xristianlar sizə salam verdikləri zaman onlara “və əleykum” deyin”, - deyə buyuraraq dinlərarası balansı qorumuĢdur. Bu cavabı eĢidən ummulmöminin
AiĢə hiddətlənərək: “onlara ölüm və lənət diləyək” – demiĢ,
lakin Peyğəmbərimiz (s) buna əks reaksiya verərək “Ey AiĢə,
Allah hər bir iĢdə yumĢaqlığı sevər”, - deyə buyurmuĢdur.1239
Üsamə bin Zeydin nəql etdiyi mötəbər bir hədisdə
göstərilir ki, Peyğəmbərimiz (s) müĢrik və yəhudi toplumuna
rastlaĢan zaman onlara salam vermiĢdir.1240
Bura qədər qeyd edilən ayə və hədislərdən də göründüyü
kimi, “salam” sözü “islam” sözündən alınmıĢ və “salamatlıq,
əmin-amanlıq, xeyir-bərəkət”, “qarĢılıqlı ehtiram” mənalarını
ifadə etmiĢdir. Deməli, biz bir-birlərimizə gözəl Ģəkildə salam
verməklə, bir-birlərimizin əllərini sıxmaqla öz aramızda olan hər
növ kin-kudurəti, hər növ təəssübkeĢliyi aradan qaldırmıĢ və
onun yerinə mehr-məhəbbəti gətirmiĢ olarıq.
-XoĢrəftar və Gülərüz olmaq
Dinimizin bizə öyrətdiyi əxlaqi keyfiyyətlərdən biri də
dinindən, irqindən və milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq
hər bir insanla xoĢ rəftar etmək və onlara qarĢı gülərüzü
olmaqdır. Müasir müsəlman gərək Ġslamın əmr etdiyi Ģəkildə
xoĢrəftarlıq və gülərüzlülükdə öndər olsun, qeyri-müsəlmanlara
qarĢı da xoĢrəftarlıq göstərsin, onları söz və davranıĢları ilə
incitməsin. Ġslam dini Allahın yaratdığı bütün məxluqlara qarĢı,
Ģəfqətli, mərhəmətli, yumĢaq davaranmağı əmr edir. Peyğəmbərimiz (s) bir çox hədisi-Ģəriflərində müsəlmanların bir1239
1240

Səhihi-Müslüm, salam, 10-11
Səhihi-Buxari, istizan, 20

489

birlərinə qarĢı yaxĢı xasiyyətli olmalarını, qardaĢ kimi yaĢamalarını əmr etdikləri kimi, qeyri-müsəlmanlara qarĢı da yaxĢı
xasiyyətli olmalarını, onları incitməmələrini bildirilmiĢdir.
Tarixdə də sübut olunmuĢdur ki, bir çox düĢmənçiliklər məhz
təbəssüm və gülərüzlülük nəticəsində dostluğa çevrilmiĢdir.
Həqiqətən də qaba rəftar, qaĢqabaq və tünd xasiyyətli olmaq
kin-kudurət və düĢmənçiliyin mənbəsidir. Bu haqda həm
Qurani-kərimdə və həm də hədisi-Ģəriflərdə xəbərlər vardır.
Allah Qurani-kərimdə belə bəyan edir: “Allahın mərhəməti
sayəsində sən onlarla mülayim rəftar etdin. Əgər sən kobud
və daĢ qəlbli olsaydın, onlar hökmən sənin ətrafından
dağılıĢardılar”. 1241 Kobudluq və qaba rəftarın heç bir nəticə
verməyəcəyini, əksinə insanlararası bağlılıqlara ləkə gətirəcəyini
vurğulayan Qurani-kərimin digər bir ayəsi xoĢ sözə, mülayim
rəftara diqqət çəkmiĢdir: “Ġnsanları Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et”.1242
Hədisi-Ģəriflərə gəldikdə isə biz, burada da çoxsaylı hədis
və rəvayətlərlə rastlaĢırıq ki, həqiqətən də bizim dinimiz
mülayim əxlaqı tərənnüm edir. Peyğəmbərimizin (s) əziz
nəvələrindən olan Ġmam Məhəmməd Baqir (ə) belə buyurur:
“Ġnsanın din qardaĢının üzünə təbəssüm etməsi savabdır”.1243
Ġnsanların üzündən qəm-qüssəni silmək, onlarla gözəl
Ģəkildə rəftar edib əhvallarını soruĢmaq dinimizin bizə öyrətdiyi
ən böyük mənəvi amillərdəndir. Çünki məhz bu amil vasitəsilə
biz, özümüzü insanlara qarĢı bir növ “açıq qapı” kimi tutmuĢ
olur və insanların bizimlə ünsiyyət qurmasında sanki onlarda
psixoloji stimul yaratmıĢ oluruq. Bununla da Allahın dərgahında
çox böyük savaba nail olmuĢ oluruq. Bu haqda Peyğəmbərimiz
(s) buyurmuĢdur: “Hər kim mömin qardaĢına ürəkoxĢayan, qəmqüssəni dağıdan bir söz desə, mömin qardaĢı Ģad olduğu
müddətə qədər, o sözü deyən Ģəxs Allahın rəhməti altında
1241

Ali-Ġmran, 159
Nəhl, 125
1243
Məhəmməd bin Yaqub əl-Küleyni, Üsuli-kafi, c. IV, I nəĢri, Beyrut,
1429/2008, səh. 188
1242
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olar”.1244 Bu hədisin oxĢarını Ġmam Sadiq (ə) belə tərzdə ifadə
etmiĢdir: “Müsəlmanla qarĢılaĢan zaman onu Ģad edən
müsəlmanı Allah da Ģad edər”.1245 Ġmam (ə) digər bir hədisində
isə belə bəyan etmiĢdir: “Hər kim öz dostunun üzündən qəmqüssəni aparsa, Allah onun əməl dəftərinə on savab yazar”.1246
Nəticə olaraq hər müsəlmanın Ġslamın gözəl əxlaqı ilə
bəzənməsi, müsəlman və ya qeyri-müsəlman hər kəsə yaxĢılıq
etməsi və özünə pislik edənlərə də, yaxĢılıqla cavab verməsi
lazımdır. YaxĢılıq edə bilmədiyi zaman, heç olmasa səbir
etməlidir. Təfriqəçi olmamalı, birləĢdirici olmalıdır. Belə
davranan kimsə, dünyada savaba, axirətdə də əbədi səadətə
qovuĢar, axirətin sonsuz əzablarından da xilas olmuĢ olar. Çünki
bütün rahatlıqların, səadətlərin baĢı, iman etməkdə və yaxĢı bir
müsəlman olmaqdadır.
- QayğıkeĢ və bağıĢlamaq
Dözümlülük nümayiĢ etdirməyin psixoloji ünsürlərindən
biri də insanlara qarĢı qayğıkeĢ olmaq və onların səhvlərini,
günahlarını bağıĢlamaqdır. Bunlar elə bir psixoloji ünsürdür ki,
həm Qurani-kərim və həm də hədisi-Ģəriflər bu ünsürləri son
dərəcə qabarıq Ģəkildə təqdim etməkdədir. Qurani-kərimin bir
çox ayələrində belə bəyan olunmuĢdur: “Allahın mərhəməti
sayəsində sən onlarla mülayim rəftar etdin. Əgər sən kobud
və daĢ qəlbli olsaydın, onlar hökmən sənin ətrafından dağılıĢardılar. Artıq sən onları əfv et, onlar üçün bağıĢlanmaq dilə
və öz iĢlərində onlarla məsləhətləĢ”.1247
Ġmam Sadiqdən (ə) soruĢuldu:
-Gözəl əxlaqın həddi nədir?
Ġmam (ə) buyurdu:

1244

Həmin mənbə, c. II, səh. 206
Həmin mənbə, c. II, səh. 192
1246
Həmin mənbə, c. II, səh. 206
1247
Ali-Ġmran, 159
1245
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-Xasiyyətini mülayimləĢdir, sözlərini təmiz və eyibsiz et
və din qardaĢlarınla gülərüzlə davran”.1248
Hədislərdə kinli olmaq, düĢmənçilik mövqeyində dayanmaq son dərəcə pislənmiĢ və Ģeytanın əxlaqından sayılmıĢdır.
Bütün məzhəb Ġmamlarımız öz dualarında insanları səmimi
olmağa, qayğıkeĢ olmağa, kin-kudurətdən uzaq olmağa və bütün
hallarda bağıĢlamaq yolunu tutmağa çağırmıĢlar. Ġmam Zeynülabidin (ə) “Məkarimül-əxlaq” adlanan dualarının birində belə
buyurur: “Ġlahi, məni sabitqədəm və möhkəm et ki, təmiz
olmayanlarla və yalançılarla xeyirxahcasına rəftar edim, məndən
uzaq gəzən hər kəsə yaxĢılıq edim, məni məhrum edən Ģəxsə
bəxĢiĢ edim və hədiyyə verim, məndən əlaqəsini kəsən bir
Ģəxslə yaxınlaĢım. Mənə müvəffəqiyyət ver ki, minnətdar olum
və göz yummaqla pislikdən keçim”.1249
Əziz Peyğəmbərimiz (s) insanlara qarĢı qayğıkeĢliyin,
onları razı salmağın yollarını da bəyan edərək buyurmuĢdur:
“Ey insanlar! Bilirəm ki, öz malınızla bütün insanları razı sala
bilməzsiniz. Amma bunu açıq üzlü, və xoĢ əxlaqlı olmağınızla
edə bilərsiniz”.1250
- Sadəlik göstərmək
Ġnsanlararası mənəvi bağların möhkəmlənməsində sadəliyin və təvazökarlığın çox mühüm əhəmiyyəti vardır. Sadəliyin
əksi təkəbbürçülük və dikbaĢlıqdır ki, Quran və hədislər bunu
çox böyük günah adlandırmıĢ və Ģeytanın Allahın dərgahından
qovulmasında məhz təkəbbürün rolunun olduğunu qeyd etmiĢdir. Bu haqda Qurani-kərim belə bəyan edir: “..O (Ġblis) təkəbbür göstərdi və kafirlərdən oldu. (Allah) buyurdu: “Ey Ġblis!
Sənə mənim Öz əlimlə yaratdığıma səcdə etməyə nə mane
oldu? Təkəbbür göstərdin, yoxsa özünü yuxarı tutdun?”
1248

ġeyx Səduq, Məanil-əxbar, Müəssisətu nəĢril-islami, Qum, 1389 h/q. səh.
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(Ġblis) dedi: “Mən ondan daha yaxĢıyam (daha üstün, daha
Ģərəfliyəm). Çünki Sən məni oddan, onu isə palçıqdan yaratmısan! (Allah) buyurdu: “Çıx ordan (Cənnətdən). Sən (Mənim rəhmətimdən, dərgahımdan) qovulmuĢun birisən!”1251
Sadəlik elə bir əxlaqi keyfiyyətdir ki, Peyğəmbər (s) və
Ġmamlarımız (s) öz hədisi-Ģəriflərində onu insanlar arasında
möhkəm mənəvi əlaqə kimi tərif etmiĢ, insanlarla rəftar etməkdə, onlarla keçiniĢməkdə sadəliyin rolunun mühüm olduğunu
vurğulamıĢlar. Bu haqda Ġmam Əli (ə) belə buyurur: “Üç amil
baĢqalarının məhəbbətini qazanmağa səbəb olar: dindarlıq, sadəlik və səxavətli olmaq”.1252
Psixoloji tədqiqatlar da onu göstərir ki, özünü bəyənən,
dikbaĢlıq və təkəbbürçülük edən insanlar heç vaxt baĢqaları ilə
yola gedə bilmir, baĢqalarının qarĢısında dözümlülük nümayiĢ
etdirmir və həmiĢə özünü iĢlədiyi kollektivdə tək-tənha hesab
edir. Çünki belələrinin yanından bütün insanlar qaçır, ona arxa
çevirir və ona qarĢı kin-kudurət bəsləyirlər.
Ġmam Əli (ə) kəmhövsələ, təkəbbürlü və baĢqalarına qarĢı
dözümlülük nümayiĢ etdirməyənləri tənqid etmiĢ və onlara bu
tövsiyəsini vermiĢdir: “Mülayimlik, hövsələ və dözümlülük sayəsində yardımçılar çoxalar, insanlar onun tərəfdarı və yardımçısı olarlar”.1253
-Əziyyət verməkdən çəkinmək
BaĢqalarına əziyyət vermək, onları ağır xərclərə, maddi və
mənəvi xəsarətlərə salmaq dinimizdə qadağan edilmiĢ ən haram
əməllərdən biridir. Çünki bu əməl insanlar arasında mühüm
amillərdən biri olan məhəbbət tellərini qırır, onun yerinə isə kinkudurət toxumunu səpir. Məhz buna görə də Peyğəmbərimiz (s)
buyurmuĢdur: “Sizlərə müsəlmanın kim olduğunu xəbər verim-
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mi?! Müsəlman o kəsdir ki, digər müsəlmanlar onun əlindən və
dilindən asudə olsunlar”.1254
Ġmam Əli (ə) də baĢqalarına zəhmət verməməyi möminliyin mühüm xüsusiyyətlərindən biri kimi xarakterizə etmiĢ və
belə buyurmuĢdur: “Mömin o kəsdir ki, özü öz əlindən çətinlik
və zəhmətdə olsun, amma baĢqalarının çətinliyinə səbəb olmasın”.1255 Ġmam (ə) digər bir hədisində insanın baĢqalarının rifahı
üçün özünü zəhmətə salmağı tövsiyə etmiĢdir. Bu haqda belə
bəyan edir: “Öz əziyyətini və baĢqalarının rahatlığını istə”.1256
Bu hədislər həm də onu göstərir ki, ictimai asayiĢi pozmaq, insanları hər növ, yəni maddi və mənəvi baxımdan əzabəziyyətlərə düçar etmək dinimizdə qəti Ģəkildə qadağan olunub
və hər bir insanın bu qaydalara riayət etməsi zəruridir. Həmçinin, bu ayə və hədislərdən belə nəticəyə gəlirik ki, müasir
müsəlmanın psixo-əxlaqi portreti belə olmalıdır. Nəzərdən keçirdiyimiz xüsusiyyətlər, Ģübhəsiz, müxtəlif insanların həyatında
eyni Ģəkildə deyil, özünəməxsus formalarda təzahür edir.
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2.Ġslamın digər dinlərə qarĢı münasibəti necədir?
Ġslam dini xüsusi bir əqidə, xüsusi bir Ģəriət və xüsusi bir
əxlaqi keyfiyyətlərlə zahir olmuĢdur. Ġslam zahir olduğu ilk
gündən etibarən bütün insanlara qarĢı dözümlülük nümayiĢ
etdirmiĢ, irqindən, rəngindən, dinindən və millətindən asılı
olmayaraq hər bir kəsi Allah bəndəsi olaraq qərar vermiĢdir.
Onun qeyri-müsəlmanlarla olan əlaqəsinin düsturunu Allah və
onun Rəsulu (s) bəyan etmiĢ, daha sonralar isə Peyğəmbərin (s)
Əhli-beyti (ə) və səhabələri bu düstur çərçivəsində hərəkət
edərək dünyaya ən yaxĢı Ģəkildə ədalət və dözümlülüyün
mahiyyətini və necəliyini göstərmiĢlər. Qeyri-müsəlmanlarla
münasibət qurmağın, onlarla keçinməyin və yola getməyin
yolunu göstərən Qurani-kərim belə bəyan edir: “Allah din yolunda sizinlə vuruĢmayan və sizi yurdunuzdan çıxartmayan
kimsələrə yaxĢılıq etməyi və onlarla ədalətlə rəftar etməyi
sizə qadağan etməz. Allah ədalətli olanları sevər! Allah sizə
ancaq sizinlə din yolunda vuruĢan, sizi yurdunuzdan çıxardan və çıxartmağa kömək edən kimsələrlə dostluq etmənizi
qadağan edər. Onlarla dostluq edənlər əsl zalımlardır!”1257
Ayədən də göründüyü kimi, yaxĢılıq etmək və ədalətli davranmaq hər bir müsəlmanın ali-əxlaqi keyfiyyəti və əsas əlaməti
kimi göstərilmiĢdir. Bu yaxĢılıq etmədə və ədalətdə qarĢı tərəfin
hansı dinə, millətə və ya irqə mənsub olması Ģərt qoĢulmamıĢdır.
Deməli, özünü müsəlman adlandıran və Qurani-kərimə etiqadı
olan hər bir kəs Allahın bu buyuruğu qarĢısında itaətkarlıq
göstərməli və ona əməl etməlidir. Gəlin unutmayaq ki, qeyrimüsəlmanların, xüsusilə də kitab əhli olan yəhudi və xristianların müsəlmanlar içində tarix boyu mühüm rolları olmuĢ, onlar
müsəlmanlarla birlikdə yaĢamıĢ, ticarət, əkinçilik və digər
sahələrdə birgə fəaliyyət göstərmiĢlər. Buna görə də Quranikərim onlarla yaxĢı rəftar etməyi, lazım gələrsə, mübahisələr
zamanı dava-dalaĢ deyil, gözəl Ģəkildə, elmi diskusiyalar
qurmağı tövsiyə etmiĢdir. Bu mövzuya aid olan ayələrin birində
1257
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Uca Rəbbimiz belə bəyan edir: “Kitab əhlinin zülm edənləri
(cizyə verməyənləri, sizinlə vuruĢmaq istəyənləri) istisna
olmaqla, onlarla ən gözəl tərzdə mücadilə edin! (Onlarla xoĢ
rəftar edib ürəklərini ələ alın və özünüzdən incitməyin. Onların
kobudluğuna nəzakətlə, qəzəblərinə soyuqqanlıqla cavab verin.
Nalayiq iĢlər gördükdə nəsihət edib düz yola çağırın. Yox, əgər
üstünüzə silah qaldırsalar, siz də silahlanıb onlarla vuruĢun və
onları təslim olmağa, cizyə verməyə məcbur edin!) Və (onlarla
söhbət etdikdə) belə deyin: “Biz həm özümüzə nazil olana
(Qurana), həm də sizə nazil olana (Tövrata və Ġncilə) inanırıq.
Bizim də Allahımız, sizin də Allahınız birdir. Biz yalnız ona
təslim olanlarıq!” 1258 Bu Ġslamın nümayiĢ etdirdiyi ən gözəl
dözümlülük deyilmi? Hələ bu harasıdır, baxın görün Ġslam öz
ardıcıllarına qeyri-müsəlmanlarla, yəni yəhudi və xristianlarla
birgə yaĢamağı, birlikdə süfrə baĢında oturmağı, onlarla bir
arada olmağı belə, qadağan etmir, əksinə, tövsiyə edir. Ayədə
belə bəyan olunur: “Bu gün pak nemətlər sizə halal edilmiĢdir. Kitab əhlinin yeməkləri sizə, sizin yeməkləriniz isə kitab
əhlinə halaldır. Möminlərin, həmçinin sizdən əvvəl kitab verilmiĢlərin (yəhudilərin və xaçpərəstlərin) azad və ismətli
(özlərini zinadan və nəfslərini haram Ģeylərdən qoruyan)
qadınları mehrlərini verdiyiniz, namuslu olub zina etmədiyiniz və aĢna saxlamadığınız təqdirdə (evlənmək üçün) sizə
halaldır. Ġmanı dananın bütün iĢləri boĢa çıxar və o, axirətdə
zərər çəkənlərdən olar!”1259
Amma təəssüflər olsun ki, insanlığın iyirminci əsrdə
reallaĢdırdığı bütün müsbət elmi və texnoloji inkiĢaflara baxmayaraq “sülh və qardaĢlığın” müzakirə edilməsi ancaq faciəvi bir
vəziyyət kimi qiymətləndirilə bilər. Biz sülh və qardaĢlıq prinsiplərinin həqiqətlərini yalnız Quran və Peyğəmbərimizin (s) həyatında görə bilirik. Müasir dünyamızda dozümlülük, humanizm, demokratiya, qadın azadlığı kimi hüquqi-mənəvi terminlər
bəzi dünya siyasətbazları tərəfindən siyasiləĢmiĢ və yalnız
1258
1259
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böyük dövlətlərin öz imperialist düĢüncələrinə uyğunlaĢdırılmıĢdır. Dünyada baĢ verən və getdikcə də sürətlənən kasıblıq,
aclıq, qıtlıq, xəstəliklər ilə birgə döyüĢlər dediklərimizə əyani
sübut kimi göstərilə bilər. Yalnız imperialist düĢüncələr, Ġslama
qarĢı olan kin-kudurətlər qəlblərdən çıxmayanadək sülhə və
qardaĢlığa yer olmayacaqdı.
Ġyirminci əsrin problemlərini təhlil edən Z. Brzezinsiki
yazır: “Ġyirminci əsr bəĢər övladının gördüyü ən qanlı və nifrət
dolu əsr olmuĢdur. Bu əsrdə qara siyasətlər inanılmaz ölçülərdə
ölümlərə gətirib çıxarmıĢdır. Zalımlıq təĢkilatlaĢmiĢ, böyük
ölçüdə yayılmıĢdır. Ġnsan öldürmə, təfriqə yaratma, xəstəlik
yayma əməliyyatları kütləvi istehsal səviyyəsində təĢkilatlanmağa baĢlamıĢdır. Daha əvvəl tarixin heç bir dövründə insan
öldürmək bu qədər yayılmamıĢ, heç bir dövrdə döyüĢlər bu
qədər insanın həyatına düĢməmiĢ, heç bir dövrdə belə məntiqsiz
məqsədlər uğrunda insanların həyatına son qoymaq üçün bu
qədər sıx səy göstərilməmiĢdir”.1260
Qısa olaraq bunu demək istəyirəm ki, statistik məlumatlara
görə, bu əsrdə döyüĢ və planlı Ģəkildə həyata keçirilmiĢ
soyqırımlar nəticəsində ölən insanların sayı təqribən 175
milyondan daha çoxdur.
Burada iĢarə edilməsi lazım olan digər əhəmiyyətli bir
nöqtə də budur ki, dünyanın harasında olursa olsun, kin, nifrət,
düĢmənlik və bunların təbii nəticəsi olan müharibə və
soyqırımlar varsa, bunların müstəmləkəçi və imperialist Qərb
mədəniyyətinin əkdiyi fitnə və fəsad toxumlarının bir nəticəsi
olduğu görüləcək. Bu səbəblə, Qərbin müstəmləkəçi dövlətləri
Prof. Ernest Gellnerin iddia etdiyi kimi, hakimiyyətlərində saxladıqları ölkələri tərk edərkən arxalarında yalnız mədəniyyətə və
sənayeləĢməyə keçmiĢ cəmiyyətlər buraxmamıĢlar. Müstəmləkəçi dövlətlərin nisbi olaraq reallaĢdırdıqlarını qəbul etməklə
birlikdə, bu ölkələrin yerli xalqları üzərinə etdikləri antropoloji
və sosioloji araĢdırmalarla, irqçiliyi və qəbiləçiliyi önə çıxararaq
1260
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etnik qarĢıdurmalara zəmin hazırladıqlarını da ifadə etməliyik.
Bu qarĢıdurmalardan hər vaxt udan isə güclü Qərb ölkələri olduğunu ifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Bunun ən son nümunələri
hələ dünyanın müxtəlif bölgələrində davam edən etnik, dini və
məzhəbi qarĢıdurmalardır. Bosniya-Herseqovina, Çeçenistan və
bəzi müsəlman ölkələrində baĢ verənlər və yaĢanan insanlıq
faciələri bunun ən konkret dəlilləridir.
Prof. Dr. Anna Masalanın, “XX əsrin sonunda döyüĢ, dini
radikallıq, irqçilik, aclıq, cahillik kimi sözlərin mənalarının
unudulması lazımdır”1261 - deyə fəryad etməsi düĢündürücüdür.
Bu sözlərin unudulması deyil, əksinə hər gün yeni çıxan qarĢıdurmalarla qızıĢdırıldığına Ģahid olunmaqdadır. Soyuq müharibədən sonra “Yeni Dünya Nizamı” olaraq ortaya atılan fikirlərin əsasında “mədəniyyətlərin qarĢıdurması” tezisinin olması,
bütün bu etnik qarĢıdurmaların mənĢəyi haqqında məlumat
verərkən, belə getdiyi təqdirdə bunların Ģiddətlənəcəyi belə
deyilə bilər.
Quran və hədisdə təyin olunan “sülh və qardaĢlıq” xətti
daha sonra gələn müsəlman idarəçilər tərəfindən eynilə davam
etdirilmiĢdir. Bu məzmunda xəlifə Əbu Bəkirin komandirlərinə
verdiyi təlimatnamə və xəlifə Ömərin Qüdsün fəthində etdiyi
razılaĢma eyni ruhu əks etdirməkdədir. Baxın görün ki,
müsəlmanların I xəlifəsi olan Əbu Bəkr bin Əbu Qühafə (632634) komandirlərinə bu təlimatı vermiĢdi: “DöyüĢdə belə
insafdan ayrılmayın. UĢaqları, yaĢlıları və qadınları öldürməyin
və zülm etməyin. Xurma və digər meyvə ağaclarını, qoyun, keçi
və digər heyvanları yalnız yemək üçün kəsin, tələf etməyin.
Kilsələrdə ibadətə çəkilənlərə rast gəlsəniz, onları ibadətləriylə
baĢ-baĢa buraxın. Sizə yemək-içəcək təklif etsələr, Bismillah
demədən yeməyin, içməyin. BaĢlarını Ģeytan yuvası halına
gətirənlərin (Bizans əsgərlərinin) baĢlarını isə Bismillah qılıncı
ilə vurun”. 1262 II xəlifə Ömər bin Xəttabın etdiyi razılaĢmaya
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görə, “Qüds xalqı dinlərinə görə narahat edilməyəcəklər, zərərə
uğradılmayacaqlar, kilsələrində oturulmayacaq, bu kilsələr dağıdılmayacaq, ayrıca Ģəhəri tərk etmək istəyən camaatın da kilsə
və adətləri qorunacaq”.1263
IV xəlifə Əli bin Əbu Talibin (ə) xəlifə olduğu dövrdə
bazarda gəzərkən dilənən bir xristianı görüb: “Bu nədir?” demiĢ,
yanındakılar: “Bu bir xristiandır” dedikdə xəlifə: “Dinini
soruĢmadım, nə üçün diləndiyini soruĢdum” deməsi böyük
Ġslam xəlifəsinin dözümlük nümayiĢ etdirməsi deyilmi?
Hətta I xəlifə Əbu Bəkrin təlimatnaməsində “Xurma və
digər meyvə ağaclarını, qoyun, keçi və digər heyvanları yeməyinizdən baĢqa bir məqsəd üçün kəsməyin, tələf etməyin” deməsi
təbiətin, ekologiyanın müharibə vəziyyətində belə qorunması
deyilmi?
Məlumdur ki, bir ölkədə sülh və qardaĢlığın təməli, o ölkədəki fərqli din və mədəniyyətlərin can, mal və ibadət azadlıqlarının təmin edilməsiylə mümkündür. Ġslam tarixinin Ģanlı
dövrlərindən olan Əndəlus Əməvi dövlətindəki dini dözümlülük
çoxdinli və çoxmədəniyyətli bir mühitdə bir yerdə yaĢamağa nümunə olaraq verilə bilər. Çünki bu nümunə o qədər göz qamaĢdırıcıdır ki, xüsusilə Avropa qitəsində müasir zamanlar da daxil
olsa, bir daha təkrarlanmamıĢdır. Bu səbəblə Ġsveçli bir diplomat
Avropa ittifaqını müdafiə edənlərin Əndəluslu müsəlman idarəçilərin əsrlər əvvəl reallaĢdırdığı, dözümlülük və sülhün hakim
olduğu çoxmədəni ölkəni nümunə götürməsini təklif etməkdədir.1264
Qərəzkar tarixçilərin əksinə olaraq demək istəyirəm ki,
müsəlmanlar Əndəlusu döyüĢ və ordularla deyil, sahib olduqları
əxlaqi dəyərlərin köməyiylə fəth etmiĢlər. Ġspaniyanın fəthi
beləcə Viziqotların təzyiq və zülmlərindən bezmiĢ yerli xalqla
və xüsusilə də kilsənin təzyiqlərinə dözə bilməyən yəhudilərin
köməyiylə reallaĢmıĢdır. Çünki 694-cü ildə toplanan bir toplan1263
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tıda “Yəhudilərin xristianlaĢdırılmasından əlavə, kölələĢdirilərək
xristian ailələrə paylanmalarını və ya satılmalarını” qərarlaĢdırmıĢdır.1265
Müsəlmanların yerli xristian camaatına və yəhudilərə qarĢı
dözümlük nümayiĢ etdirmələrini və apardıqları siyasəti müsəlman komandir Əbdüləziz bin Musa ilə Ġspan idarəçisi Teodomiro arasında imzalanan razılaĢma mətnində də görmək mümkündür. Müqavilənin mətnində yazılmıĢdır:
“Rəhman və Rəhim Allahın adıyla.
Əbdüləzizdən Teodomiroya:
Teodomiro sülhü qəbul etmiĢ, əvəzində ona Allahın əhdi
verilmiĢdir. Üzərində ittifaq edilən Ģərtlərə uyğun hərəkət
etdikləri müddətcə, onun və onun idarəsi altındakı hər hansı bir
xristianın malına toxunulmayacaq, özləri, uĢaqları və qadınları
öldürülməyəcək, əsir edilməyəcək, dini ayinlərini həyata keçirmələri barədə hər hansı bir maneə törədilməyəcək, onların kilsələrinə toxunulmayacaq..”.1266
Müsəlmanlar hakimiyyətləri boyu bu razılaĢmaya bağlı
qaldılar. Bunun nəticəsində də “Ġspaniyada tam 800 il yaĢayacaq, parlaq və çox mədəni bir cəmiyyətin təməllərini” qoydular. 1267 Çünki müsəlmanların gəliĢiylə yəhudilər xristianların
təzyiqindən xilas oldu. Öz dinlərində və yaĢayıĢlarında sərbəst
buraxıldılar. Bir çox yəhudi dövlət vəzifələrində yüksək vəzifə
əldə etmək imkanı tapdılar. Bir çoxları əsərlərini ərəbcə yazmağı
seçdi. Karlssonun ifadəsiylə desək: “900-cü illərdə Kordova
qızıl dövrünü yaĢayaraq, Avropanın ən böyük elm və sənət
mərkəzi halına gəldi. Bu tarixlərdə Orta Avropadakı Ģəhərlər
taxta daxmalardan tikilərkən, 500.000 əhalisi olan Kordova əhli
kanalizasiyaya, küçələrində iĢıqlandırma sisteminə və ictimai
xidmətində 300 hamama sahib idi”.1268
1265
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Ancaq xristianların hakimiyyəti ələ keçərməsiylə bütün
bunlar qısa müddətdə sona çatdı. Xristianların müsəlmanlara və
daha sonra da yəhudilərə verdikləri seçim haqqı məhdud idi.
Onların qoyduqları qanuna görə ya xristian olmaq, ya köç etmək
və yaxudda ölümü seçmək lazım idi. 1269 Sonuncu müsəlman
idarəçisi Əbu Abdullah Ġspaniyanı tərk edərkən belə, kral
Ferdinand və kraliça Ġzabella ilə imzaladığı razılaĢmada tərk
edib getdiyi yəhudilərə də yer vermiĢdir.1270 Həmin razılaĢmanın
bir maddəsi belə idi: “Müsəlmanların canları, malları və dinlərinə toxunulmayacaq, eyni haqlar yəhudilər üçün də etibarlı
olacaq”. 1271 Bununla birlikdə qısa bir müddətdən sonra razılaĢmanın hökmləri pozulmuĢ, müsəlmanlara qarĢı böyük bir
zülm və xristianlaĢdırma hərəkəti baĢladılmıĢdır. Yəhudilər belə
bu təzyiqlərdən xilas ola bilməmiĢ, xristian olmaq və ya köç
etmək məcburiyyətində qalmıĢlar. Bilindiyi kimi, yəhudiləri heç
bir Avropa ölkəsi qəbul etməmiĢdir. Amma müsəlman Osmanlı
dövləti yəhudiləri himayəsi altına alaraq, can, mal və din azadlıqlarını təminat altına almıĢdır.
Bura qədər verdiyimiz tarixi məlumatdan və xüsusilə də
Əndəlus nümunəsindən məqsədimiz müsəlmanların hakimiyyətlərindəki insanlara din, dil, irq və rəng ayrı-seçkiliyi etmədiklərini, can, mal və din azadlıqlarını Ģərtsiz razılaĢmalar çərçivəsində təminat altına aldıqlarını göstərməkdir. Beləcə, müsəlmanların tarixində insanları dini və irqi fərqliliklərindən ötəri zülmə
və iĢgəncəyə rast gəlinmir. Bunun ən bariz göstəricisi, tarix
boyunca müsəlmanların hakimiyyətində olan bölgə və ölkələrdə
baĢda xristian və yəhudilər olmaq üzrə müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin davamçılarının varlıqlarını davam etdirməsidir.
Amma təəssüflər olsun ki, buna qarĢılıq olaraq xristianların
suveren olduqları yerlərdə əsrimizə qədər Ġslama qarĢı haqsız1269

Mehmet Özdəmir, Qeyri Müsəlmanların Dini Həyatı, səh. 204-218,
Karlsson, Ġslam və Avropa, səh. 240
1270
Dr. Mehmet Özdemir, Qeyri-müsəlmanların Dini Həyatı Açısından
Müsəlman Fatehlərin Əndəlusdakı hərəkətləri, A.Ü.Ġlahiyat Fakültesi
Dergisi, sayı: XXXIII, səh. 205
1271
Həmin mənbə, səh. 198

501

lıqlar olmuĢdur. 1272 Müasir məĢhur tarixçi Arnold Toynbe bu
tarixi həqiqəti belə ifadə edir:
“Xristianlar nəsihət vermək və öyrətməkdən kənardırlar.
Onlar qədimlərdən bəri öz dinlərindən olmayanları dəmir və
odla yox etməkdədirlər... Heç Ģübhəniz olmasın, əgər Qərbin
xristianları ərəblər və türklərin yerinə Asiyada hakim olsaydılar,
bu gün Yunan kilsəsinin heç bir qalığına təsadüf edə bilməzdik.
Ġslamın xristianlığa göstərdiyi dözümlülüyə Qərbin xristianları
heç vaxt sahib olmamıĢlar.1273
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Karlsson, Ġslam və Avropa, (çev: G. Ergün), səh. 223
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3.Ġslamda “kitab əhli”nin hüquqları necə qorunur?
Müsəlmanların hakimiyyəti altında yaĢayan kitab əhlinə
gəldikdə, onların müsəlmanlar yanında xüsusi hörmətləri vardır.
Onlar Ġslam Ģəriətində “zimmə əhli” kimi tanınır və bir çox
hüquqlarda müsəlmanlarla tam bərabərdirlər. Əgər ərəb sözü
olan “zimmət” sözünün hərfi mənalarına varsaq, görün hansı
mənaları əldə etmiĢ oluruq: “əhd, zəmanət, əmin-əmanlıq.”
Deməli, kitab əhlinə verilmiĢ bu ad onların müsəlmanlar
yanında əmin-amanlıq içində olduqlarını, onların canlarına,
mallarına, namus və heysiyyətlərinə hər bir müsəlmanın zamin
olduğunu görürük. Qurani-kərimin “əhdinizə əməl edin”, ayəsini də buraya əlavə etsək, deməli, kitab əhli ilə necə keçinəcəyimizə xüsusi diqqət yetirməyimiz lazım olacaqdır.
Kitab əhli ilə necə rəftar edəcəyimizə sırf Ģəriət nöqteyinəzərdən yanaĢsaq, məsələnin mahiyyətini daha da dərindən
baĢa düĢmüĢ olarıq. Belə ki, Ġslam hüququ baxımından müsəlmanların hakimiyyəti altında yaĢayan yəhudi və xristianların
aĢağıdakı hüquqlarının olduğunu görürük:
1).Müamilə (alıĢ-veriĢ və s.) hüquqlarında bərabərlik.
2).Himayə hüququ. Buraya bir neçə mühüm məsələ
daxildir.
Birincisi, müsəlman dövlətinin baĢçısına və ya ordu rəhbərliyinə vacibdir ki, onların himayəsi altında olan kitab əhlinə
(zimmilərə) hər hansı bir xarici təhdid olarsa, dərhal əllərindəki
bütün hərbi güclərdən istifadə edib onları qorusun. Deməli,
müsəlmanlar himayələrinə götürdükləri kitab əhlini öz canları
ilə, öz qanları bahasına qorumağa borcludurlar.
Ġkincisi, müsəlman dövlətinin baĢçısına vacibdir ki, kitab
əhlini daxili zülmlərdən, təhqir və təhdidlərdən qorusun. Bu
haqda hədis kitablarımızda çoxlu sayda hədisi-Ģəriflər vardır.
Onların birində Peyğəmbərimizin (s) belə buyurduğu nəql
olunur: “hər kəs zimmilərə zülm etsə, yaxud onların haqqını
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kəssə və ya onların gücü yetmədiyi bir Ģeyi onların boynuna
yükləsə, Qiyamət günü o Ģəxsdən Ģikayətçiyəm”.1274
Qurani-kərimin və əziz Peyğəmbərimizin (s) bütün bu tövsiyələrini Peyğəmbərdən (s) sonra ən gözəl Ģəkildə yaĢayanlar
RaĢidi xəlifələri olmuĢdur. Mötəbər mənbələrdə nəql olunur ki,
bir gün II xəlifə Ömər bin Xəttab kənardakı valilərindən kitab
əhlinin (zimmilərin) əhvalını xəbər almıĢdır. O, hansısa bir
müsəlmanın onlara əziyyət verməyindən, valilərin onlarla müsəlmanlar arasında ayrı-seçkilik etməsindən çox ehtiyat edirdi.
O, özü Ģəxsən bu iĢlə məĢğul olmuĢ, nəticədə zimmilərdən
onların əhvalını soruĢduqda hamısı “biz vəfadarlıqdan baĢqa bir
Ģey görmədik”, - deyə cavab vermiĢlər.1275
IV xəlifə Əli bin Əbu Talib (ə) zimmilər haqqında belə
buyurmuĢdur: “Onlar cizyə verməklə mallarını mallarımıza,
canlarını isə canlarımıza qovuĢdurmuĢ olurlar”.1276
Üçüncüsü, müsəlman dövlətinin baĢçısına vacibdir ki,
zimmilərin fiziki (bədəni) salamatlığını qorusun. Əgər o, bu iĢdə
səhlənkarlıq etsə, zimminin qanına zamindir. Peyğəmbər (s)
zimmilərin salamatlıqları haqqında belə buyurmuĢdur: “hər kəs
bir zimmini öldürsə, Cənnətin ətrini duymayacaq. Halbuki,
Cənnətin ətri qırx illik məsafədən hiss olunur”.1277
Kitab əhlinə qarĢı olan bu qayğıkeĢliklər təkcə xəlifələr
tərəfindən deyil, həm də sonralar müsəlman alimləri tərəfindən
də davam etdirilmiĢdir. Bütün məzhəb Ġmamları və onlara tabe
olan müctəhidlər öz fitvalarında zimmilərin canlarının, mal və
namuslarının qorunmasını göstərmiĢ, zimmilərlə bağlanmıĢ
müqavilələri səbəbsiz pozmağı, onların öldürülməsini, mal1274
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mülklərinin talan edilməsini böyük günahlardan saymıĢlar. Hətta
zimmini öldürən müsəlmanın qətl edilməsini vacib bilmiĢlər.
Bütün bu deyilənlərdən əlavə zimmilərin əziyyətə salınması, iĢgəncələrə məruz qalması da dinimiz tərəfindən qəti
Ģəkildə qadağan edilmiĢdir. Onlar ödəyəcəkləri cizyə və xərac
vergilərini vaxtında verə bilməsələr belə, müsəlman valisinə
vacibdir ki, bu iĢi təxirə salsın. Amma öz dini vergisini,
məsələn, malının zəkatını verməyən müsəlmanı Ģəriət hakimi
ədəbləndirmək üçün həbs edə bilər.
Peyğəmbərimizin (s) səhabələrindən olan HiĢam bin Həkim bin Hizam Homs Ģəhərində bir zimminin cizyəni ödəmədiyi
üçün GünəĢ altında saxlandığını və tüklərinin yolunduğunu
görüb məmurlara belə demiĢdir: “siz nə edirsiniz?” Mən Peyğəmbərdən (s) onların haqqında belə buyurduğunu eĢitmiĢəm:
“Dünyada insanlara nə ilə əziyyət verilmiĢsə, Allah əziyyət
verənlərə həmin qayda ilə əziyyət verəcək”1278.
IV xəlifə Əli bin Əbu Talib (ə) xərac məmuruna göndərdiyi məktubların birində yazırdı: “Onlara yetiĢdiyin zaman
geyindikləri yay və qıĢ paltarlarına, yedikləri yeməklərə, əkinçilikdə və minikdə istifadə etdikləri heyvanlara toxunma, onları
dirhəmə görə qamçı ilə vurma, ayaq üstə saxlama... Bizə onları
bağıĢlamaq və əfv etmək əmr olunmuĢdur...”1279
Dördünüsü, zimmilərin mal-dövlətlərinin qorunmasıdır.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz ayələr, hədislər və xəlifələrin tətbiqatı
onların fiziki yöndən qorunmasına necə idisə, burada da onların
mal-mülklərinin qorunması elədir. Bu məsələdə də biz müsəlmanlar tarix boyu özümüzü dözümlü bir dinin tərəfdarı kimi
sübuta yetirmiĢik. Tarixi məlumatlara görə, Misirdə Əhməd bin
Tolunun hakimiyyəti dövründə (868-884) bir xristian rahibi
valinin ona zülm etdiyini və ondan haqsız yerə mal aldığını
Ģikayət edir. Ġbn Tolun dərhal həmin valini iĢdən azad edir və
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rahibin haqqını özünə qaytarır və lazımdırsa, üstünə əlavə edək
sözlərini deyir.
Avropanın tanınmıĢ elm xadimlərindən olan Bernard Levis yazırdı: “Osmanlılar insanları valeh edirdi. Osmanlıların
xoĢrəftar olmaları və dövlətlərindəki imkanlar, xoĢbəxt yaĢamaq
istəyən bir çox insanı bu ölkəyə gəlməyə sövq edirdi. Çətin
vəziyyətdə yaĢayan kəndlilər, ağalarının düĢmənlərindən mədət
umurdular. Lüter belə 1541-ci ildə nəĢr etdiyi bir əsərində
xristianları belə xəbərdar etmiĢdir: “Sizin kimi acgöz prinslərin,
feodalların və burjuaların idarəsi altında yaĢamaqdansa, türklərin idarəsi altında yaĢamaq kasıblara daha xeyirli ola bilər”.1280
BeĢincisi, kitab əhlinin abır-həyasının qorunmasıdır. Bu
məsələdə bir müsəlmanın hüquqları necə qorunursa, eləcə də
zimmilərin hüquqları qorunur. Onların qeybətini etmək, onları
söymək, əsil-nəcabətlərini təhqir etmək qəti Ģəkildə haram
edilmiĢdir. Bu haqda görkəmli müsəlman alimi ġihabəddin əlQürafi “əl-Füruq” əsərində (c. III, Daru ehyail-kütubil-ərəbi,
1346 h/q, səh. 14) yazırdı: “Zimmilərin müqaviləsini qorumaq
bizə vacibdir.. Onlar Allah və onun Rəsulunun (s) himayəsi
altındadırlar. Onların haqlarına təcavüz etmək və yaxud onları
söyüb təhqir etmək onlara təzyiqdir. Bu təzyiq təkcə onlara qarĢı
deyil, eyni zamanda Allahın, onun Rəsulunun (s) və Ġslamın
himayəsi altında olana qarĢı təzyiqidir..” Hətta Ġbn Abidin kimi
alimlər zimmilərin qeybət və təhqir olunmalarını müsəlmanın
qeybətindən və təhqirindən daha Ģiddətli olduğunu demiĢdir.1281
Altıncısı, kitab əhlinin xəstə və qocalıq zamanı Ġslam dövləti tərəfindən təmin edilməsidir. Ġslam bu məsələyə xüsusi
Ģəkildə yanaĢır. Çünki zimmilər islam dövlətinin digər müsəlmanları kimi rəiyyətidirlər. Peyğəmbərimiz (s) də bu mövzuda
belə buyurmuĢdur: “sizin hamınız rəhbərsiniz və öz rəiyyətinizə
görə məsuliyyət daĢıyırsınız”. 1282 Peyğəmbərimizin (s) bu
tövsiyəsi sonrakı xəlifələr tərəfindən də, ordu sərkərdələri tərə1280
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findən də tətbiq olunmuĢdur. Belə ki, xilafətin məĢhur sərkərdələrindən olan Xalid bin Vəlid Ġraq səfərində xəlifəyə yazırdı:
“..Hirə camaatından çoxlu xristianlar var. Onların bir hissəsi
qocalmıĢ, əmək qabiliyyətlərini itirmiĢ, yoxsullaĢmıĢ və ya öz
dinlərinin əhli olmuĢlar. Mən onları xəracdan azad edib, özlərini
və ailələrini müsəlmanların beytül-malının himayəsinə götürdüm”. 1283 Sərkərdənin yazdığı bu məktub xəlifə Əbu Bəkrə
çatan kimi o, dərhal bir qrup səhabə dəstəsini həmin bölgəyə
göndərir. Vəziyyətin Xalidin dediyi kimi olduğunu görən həmin
səhabə dəstəsi xəlifəyə ünvanladıqları bir məktubla Xalidin
sözünü təsdiq edirlər. Bu səbəbdəndir ki, müsəlman
hüquqĢünasları zimmilərin imkanları olmadığı təqdirdə geyimkecimləri, yemək-içməkləri müsəlmanların büdcəsindən ödənilə
bilər fitvasını vermiĢlər. Bu mövzuda Əllamə ġəmsəddin ərRumeli əĢ-ġafei “Nihayətül-muhtac ilə Ģərhil-minhac” əsərində
yazırdı: “Bu məsələlərdə zimmə əhli müsəlmanlar kimidirlər.
Onlardan zərər-ziyanı uzaqlaĢdırmaq vacibdir..”
Yeddincisi, zimmə əhlinin etiqad (inanc) və ibadət
hüququnun qorunmasıdır. Onlar heç bir halda öz etiqad və
dinlərindən döndərilə bilməz, bu iĢdə məcbur edilə bilməzlər.
Bu məsələyə Qurani-kərim xüsusi diqqət çəkərək belə bəyan
edir: “Dində məcburiyyət (zorakılıq) yoxdur”. 1284 “Əgər
Rəbbin istəsəydi, yer üzündə olanların hamısı iman gətirərdi. Ġnsanları iman gətirməyə sənmi məcbur edəcəksən?! (Bu
sənin iĢin deyildir. Sənin vəzifən ancaq Ġslamı təbliğ etməkdir)”. 1285 Birinci ayəni təfsir edən Ġbn Kəsir yazırdı: “Ayənin
mənası budur ki, heç bir Ģəxsə Ġslama daxil olması üçün zor
göstərilə bilməz...”.1286 Bu mövzuda Peyğəmbərdən (s) belə nəql
olunur: “Yəhudilərdən və xristianlardan hər kəs Ġslama ikrah
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etsə, onlar dinlərini dəyiĢdirməyə məcbur edilə bilməz və yalnız
ona cizyə vacib olar”.1287
Buna tarix də Ģahiddir ki, müsəlmanların ikinci xəlifəsi
Ömər bin Xəttab Ġlya (Qüds) xalqı ilə imzaladığı müqavilədə
onların dinlərini, ibadətxanalarını və Ģüarlarını himayə etmiĢ,
kilsələrin, sinaqoqların dağıdılmasını, dinlərinə və etiqadlarına
hörmətsizliyi bu müqavilədə qəti Ģəkildə qadağan etmiĢdir.
Bundan baĢqa Əməvi xəlifəsi Vəlid bin Əbdülməlikin dövründə
məscidə çevrilmiĢ “Yuhənna kilsəsi”nin sonradan Ömər bin
Əbdüləziz (717-720) tərəfindən xristianlara qaytarılması qeyrimüsəlmanların etiqad hüquqlarının qorunmasına ən böyük dəlillərdən biridir.1288
Səkkizincisi, zimmilərin qazanc və mənfəətlərinin qorunmasıdır. Onlar bu məsələdə də müsəlman dövlətinin himayəsi
altında tam sərbəst alıĢ veriĢ-edə, sənaye və digər yollarla öz
qazanclarını və maaĢlarını əldə edə bilərlər. Burada istisna
yalnız Ģərab və donuzçüluqdur. Hədisi-Ģəriflərin birində göstəriliri ki, sələmçiliklə məĢğul olan bir məcusiyə Peyğəmbər (s)
belə bir məktub yollamıĢdı: “istəyirsən sələmçilik et, yaxud da
Allah və onun Rəsulu ilə müharibə elə”. Yəni Peyğəmbər (s)
burada sadəcə olaraq bu iĢin günahını baĢa salmaqla kifayətlənmiĢ və güc tətbiq etməkdən istifadə etməmiĢdir.
Doqquzuncusu, zimmilərin müsəlman dövlətində dövlət
vəzifəsi tuta bilmələridir. Onlara da məmur olmaq, hansısa bir
dövlət iĢində iĢləmək hüququ verilmiĢdir. Burada olan istisnalar
isə onların xəlifə, ordu baĢçısı, qazı olmamalarıdır ki, bunlar da
sırf dini məsələlər sırasındadır.
Nəticə olaraq bunu deyə bilərik ki, müqəddəs Ġslam dini
təkcə müsəlmanların deyil, eyni zamanda yəhudi və xristian
kimi qeyri-müsəlmanların da bütün növ hüquqlarını qorumuĢ,
onların etiqadlarına və dinlərinə hörmət göstərmiĢdir. Dözümlülük anlayıĢı Ġslamın canıdır, qanıdır, ruhudur. Bu bizə kənar1287

Ġbn Həzm əl-Əndəlusi, əl-Mühəlla, c. VII, Beytül-əfkar, təhqiq: Həssan
Əbdülmənnan, tarixsiz, səh. 348
1288
Bəlazuri, Kitabu-futuhil-buldan, Leyden, 1876, səh. 131-132

508

dan gəlmiĢ mədəniyyət deyildir. Unutmaq olmaz ki, Ġslamdan
əvvəl Mədinə Ģəhərində heç bir kilsə olmamıĢdır. Amma tarixə
baxdığımız zaman məlum olur ki, burada ilk kilsə məhz müsəlmanların hakimiyyəti zamanı və məhz müsəlmanlar tərəfindən
tikilmiĢdir.
Ġslam bütün bəĢəriyyətin azadlığa qovuĢmasını, öz səmavi
etiqadlarında müstəqil hüquqa malik olduqlarını və onu
qorumaqda borclu olduqlarını belə bəyan etmiĢdir: “ġübhəsiz
ki, Allah iman gətirən kəslərdən (kafirlərin əzab-əziyyətini)
dəf edər. Allah, həqiqətən, heç bir xaini, nankoru sevməz!
Zülmə məruz qaldıqlarına görə vuruĢanlara (kafirlərə qarĢı
Allah yolunda döyüĢməyə) izin verilmiĢdir. Allah onlara
kömək etməyə, əlbəttə, qadirdir!”1289

1289

Həcc, 39-40
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4.Ġslamın sülhsevərliliyi nədən irəli gəlir?
Uca Rəbbimiz sülh və barıĢın əhəmiyyətini belə bəyan etmiĢdir: “Sən bağıĢlama yolunu tut, yaxĢı iĢlər görməyi əmr et
və cahillərdən üz döndər!”1290
Peyğəmbərimizin (s) gətirdiyi dinin tərkib hissəsində əxlaqi prinsiplər mühüm yer tutur. Bu əxlaqi normativlər içində
dözümlülüyün xüsusi əhəmiyyəti və çəkisi vardır. Bildiyimiz
kimi, dözümlülük nümayiĢ etdirmək dedikdə, baĢqalarına qarĢı
mülayim rəftar etmək, onlara qarĢı xoĢniyyətli olmaq və insanlara məzhəbi və dini baxımdan ayrı-seçkilik etməmək nəzərdə
tutulur. Əlbəttə ki, burada da ifrat və təfritə varmaq olmaz. Həddən artıq dözümlülük nümayiĢ etdirməyin son dərəcə ziyanları
olduğu kimi, onun olmaması da cəmiyyətdə fəsada səbəb ola
bilər.
Dinimizin “islam” adlanması da onun dözümlülüyündən
irəli gəlir. Çünki islam sözü “salamatlıq, əmin-amanlıq və sülh”
mənalarını ifadə edir. Qurani-kərim sülh və barıĢı hər Ģeydən
üstün tutaraq belə bəyan edir: “Ey iman gətirənlər! Hamınız
bir yerdə sülhə (Ġslama) gəlin! ġeytanın yolu ilə getməyin,
çünki o sizin açıq-aĢkar düĢməninizdir!”1291
“Həqiqətən, möminlər (dində) qardaĢdırlar. Buna görə
də (aralarında bir mübahisə düĢsə) iki qardaĢınızın arasını
düzəldin və Allahdan qorxun ki, bəlkə, (əvvəlki günahlarınız
bağıĢlanıb) rəhm olunasınız!”1292
“Allah və Onun Peyğəmbərinə itaət edin. Bir-birinizlə
çəkiĢməyin, yoxsa qorxub zəifləyər və gücdən düĢərsiniz.
Səbr edin, çünki Allah səbr edənlərlədir!”1293
Dözümlü olmaq üçün bir neçə mühüm amilə riayət etmək
lazımdır. Əgər biz bu amillərə riayət etməsək, dözümlülük
nümayiĢ etdirməyimiz mümkün olmaya bilər. Bunun üçün alim-
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lər aĢağıdakı psixoloji amillərə diqqət yetirməyi zəruri saymıĢlar:
1-Təkəbbürdən uzaq olmaq. Necə ki, Peyğəmbərimiz (s)
buyurmuĢdur: “Özünüzü bəyənməklə, təkəbbür göstərməklə
təmizə çıxarmayın”.
2-Ġnsanların eyiblərini örtmək. Peyğəmbərimiz (s) buyurur: “Hər kəs baĢqalarının eybini örtsə, Allah da onun eybini,
qüsurlarını örtər”.
3-Qəzəblənməmək. Qurani-kərim “Tövbə” surəsində
“Onlar qəzəbləndikləri zaman qəzəblərini udarlar”, - deyə
bəyan edir.
4-Əfv etmək. Necə ki, Qurani-kərim belə bəyan etmiĢdir:
“Sən bağıĢlama yolunu tut, yaxĢı iĢlər görməyi əmr et və
cahillərdən üz döndər!”1294
5-Lənət və nifrət etməmək. Peyğəmbərimiz (s) buyurub:
“Mən lənət üçün deyil, rəhmət üçün göndərilmiĢəm”.
6-BaĢqaları haqqında pis gumanda (sui-zənn) olmaq.
Qurani-kərim belə buyurur: “Ey iman gətirənlər! Zəndən çəkinin. Çünki zənnin çoxusu günahdır”.
7-Ġnsanlara lağ-lağa etmək. Qurani-kərim belə bəyan edir:
“Ey iman gətirənlər! BaĢqalarına lağ etməyin. Çünki ola bilsin ki, lağ edilənlər lağ edənlərdən daha yaxĢı olsunlar”.1295
8-Səbirli olmaq. Qurani-kərimdə yetmiĢdən artıq yerdə səbirdən danıĢılır. Allahın adlarından birinin “Səbir” olduğu deyilir.
Qurani-kərim və hədisi-Ģəriflərə görə dinimizdə məcbur
etmək yoxdur. Ġnsanların etiqadlarını dəyiĢdirmək, ona zorla sahib çıxmağa icazə verilmir. Bu yalnız Ģəxsin öz razılığıyla mümkündür.
Etiqad azadlığı insanın ən mühüm haqlarından biridir. Din
insanlara qorxu və zülmlə çatdırılsaydı, etiqadın heç bir mənası
qalmazdı.
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Ġnsanların həyatlarını hansı istiqamətdə qurmaları onların
azad iradələrinin öhdəsinə buraxılmıĢdır. Etdikləri hər bir
iĢlərdən ötrü Allaha haqq-hesab verəcəkləri üçün insanlara seçim azadlığı verilmiĢdir. Əks halda bu haqda insanlar məcbur
edilsəydi, ədalətsizlik edilmiĢ olardı. Dində məcburiyyətin olmadığını Allah belə bəyan etmiĢdir: “Dində məcburiyyət yoxdur. Çünki düzgünlük əyrilikdən ayırd edilmiĢdir”.1296
Mövzuyla əlaqədar bir baĢqa ayə isə bu Ģəkildədir: “Əgər
Rəbbin istəsəydi, yer üzündəkilərin hamısı əlbəttə iman
edərdilər. O halda sən, inanmaları üçün insanları məcbur
edirsənmi?”1297
Ġlahi dinlərin ibadət yerləri müqəddəslik xüsusiyyətinə
malikdir. Müsəlmanların məscidləri necə qorunursa, digərlərinin
ibadət yerləri də eləcə qorunmalıdır.
Necə ki, bu barədə Qurani-kərimdə belə bəyan olunur:
“Əgər Allah bir qisim insanları digər bir qisimi ilə dəf etməsəydi, mütləq surətdə, içlərində Allahın adı tez-tez xatırlanan monastırlar, kilsələr, sinaqoqlar və məscidlər dağıdılardı”.1298
Necə bir müsəlmanın məscidə gedib ibadətini yerinə yetirməyə haqqı varsa, bir xristianın kilsəyə, bir yəhudinin də sinaqoqa gedib ibadətini yerinə yetirməyə haqqı vardır və Ġslam bu
haqqı gözəl Ģəkildə tanıyır.
Peyğəmbərimiz (s) bir müddət Mədinədə birlikdə yaĢadığı
yəhudilərin ibadətlərini məhdudlaĢdırmamıĢ, eyni Ģəkildə Nəcranlı xristianların ayinlərini yerinə yetirmələrinə icazə verdiyi də
məlumdur. O, yəhudilərə qarĢı müsbət və mülayim davranmıĢ,
onlarla sülh arzusunda olduğunu bildirmiĢ, onları aralarında ortaq olan bir sözə dəvət etmiĢ, namazlarında onların qibləsi olan
Beytülmüqqədəsə yönəlmiĢ, müsəlmanların yəhudilər tərəfindən
kəsilən heyvanları yemələrinə və iffətli qadınlarıyla evlənmələrinə icazə vermiĢdir.
1296
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Yəhudiləri Ġslam dininə isniĢdirmək üçün qarĢısından keçən yəhudi cənazəsinə hörmət göstərib, ayağa qalxmıĢ və bunu
səhabələrinə də tövsiyə etmiĢdir. Yenə Peyğəmbər (s) müĢriklərin girməsini qadağan etdiyi məscidə Əhli-kitab olan yəhudilərin girməsinə icazə vermiĢdir.
Peyğəmbərin (s) yəhudilərə qarĢı müsbət rəftarları nəticəsində bir qrup yəhudinin müsəlman olduğu məlumdur. Belə ki,
Abdullah bin Salam, Səhləbə bin Sayə, Əsid bin Sayə, Əsəd bin
Übeyd, Mühəyriq, Meymun bin Yamin kimi yəhudilər Ġslamı
qəbul etmiĢlər.
Yəhudilər Peyğəmbərin (s) tərtib etdiyi konstitusiya vasitəsilə onu dövlət baĢçısı olaraq qəbul etmiĢ, bu konstitusiya vasitəsilə Mədinəyə qarĢı ortaya çıxacaq hər hansı bir təhdid və ya
hücum olarsa, müsəlmanlarla birlikdə Ģəhəri müĢtərək Ģəkildə
müdafiə edəcəklərinə söz vermiĢdirlər.
Peyğəmbərimiz (s) tərəfindən hazırlanmıĢ Mədinə konstitusiyası tərəflərin din və etiqad azadlığını, can və mal təhlükəsizliyini də təmin edirdi. Ancaq təəssüflər olsun ki, yəhudilər
bütün bu müsbət və mülayim yanaĢmalara baxmayaraq, bəzən
müqavilələrə sadiq qalmayaraq müĢriklərlə əməkdaĢlıq etmiĢlər
və müsəlmanları arxadan vurmağa çalıĢmıĢlar. Bunun üzərinə
Peyğəmbər (s) onlarla döyüĢmək və onları Mədinədən çıxarmaq
məcburiyyətində qalmıĢdır.
Peyğəmbər (s) bütün münasibətlərində ağıla üstünlük
verməyi, düĢmənlik yerinə dostluq, sevgi və mərhəmət tellərinin
qurulmasını, hirs, hiddət, intiqam və ya qisas yerinə helmi, pislik
yerinə yaxĢılığı ön plana çıxarmıĢdır.
Peyğəmbər (s) Ġslam dövlətinə cizyə vergisi ödəyən zimmiləri son dərəcə həssas bir Ģəkildə qoruyaraq belə buyurmuĢdur: “Kim bir zimmini incitsə, məni incitmiĢ kimidir. Məni incidən kimsə də Allahı qəzəbləndirər”. Yenə nəql edilən bir hədisdə Peyğəmbərin (s) belə dediyi qeyd edilir: “Qiyamət günü
mən müqavilə bağladığımız zimmilərdən birinə zülm edən, haqlarına təcavüz edən, ona gücündən çox məsuliyyət yükləyən və
ya istəmədiyi halda ona zorla bir iĢ gördürən kimsəni qəbul etməyəcəyəm”.
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Peyğəmbər (s) və ondan sonra gələn xəlifələr də qeyri-müsəlmanların haqlarının və imtiyazlarının qoruyucusu olmuĢlar.
Ġslam heç vaxt fəth etdiyi ərazilərdə qətliam törətməmiĢ,
ağacların, heyvanların kütləvi Ģəkildə məhv edilməsinə, kəsilməsinə icazə verməmiĢ, sinaqoqları, kilsələri dağıtmamıĢ, rahiblərə və xaxamlara xoĢ münasibət göstərmiĢ və onların müqəddəs
kitablarına toxunmamıĢdır.
Ġmam Əli bin Əbu Talibin (ə) xəlifə olduğu dövrdə bazarda gəzərkən dilənən bir xristianı görüb: “Bu nədir?” demiĢ,
yanındakılar: “Bu bir xristiandır” dedikdə xəlifə: “Dinini soruĢmadım, nə üçün diləndiyini soruĢdum” deməsi böyük Ġslam xəlifəsinin dözümlük nümayiĢ etdirməsi deyilmi?
Həmçinin, IV xəlifə Misirə vali təyin etdiyi Malik ƏĢtərə
belə yazmıĢdı: “Qəlbini camaata rəhmət və dostluqla doldur,
onların hamısı ilə mehribanlıqla davran. Yirtici heyvan kimi
onları qənimət hesab etmə. Çünki camaat iki qrupdur: Birinci
qrup sənin dini qardaĢaların, digər dəstə isə yaradılıĢda səninlə
eynidirlər”.
Peyğəmbər (s) bütün insanlarla gözəl rəftar etmək lazım
olduğunu ifadə etmiĢ və özü də Ģəxsən bu iĢlərdə nümunə
olmuĢdur. Bu barədə Qurani-kərim belə bəyan edir: “(Ya Rəsulum!) Allahın mərhəməti səbəbinə sən onlarla (döyüĢdən
qaçıb sonra yanına qayıdanlarla) yumĢaq rəftar etdin. Əgər
qaba, sərt ürəkli olsaydın, əlbəttə, onlar sənin ətrafından dağılıb gedərdilər. Artıq sən onları əfv et, onlar üçün (Allahdan) bağıĢlanmaq dilə, iĢdə onlarla məsləhətləĢ, qəti qərara
gəldikdə isə Allaha təvəkkül et! Həqiqətən Allah (Ona) təvəkkül edənləri sevər!”1299
“Mömin bəndələrimə de ki, gözəl sözlər söyləsinlər”.
“MüĢriklərin allahlarını söyməyin. Çünki onlar da
həddi aĢaraq sizin Allahı söyərlər”.1300
Peyğəmbərimiz (s) yalnız aĢağıdakı hallarda dözümlülük
göstərməyi qadağan etmiĢdir:
1- Ġslamın təbliğ edilməsinə maneə törədənlərə;
2- Ġslam dövlətinə açıq-aĢkar düĢmənçilik edənlərə;
1299
1300
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3- Ġslam dininə açıq-aĢkar düĢmənliklərini Ģeirləriylə söyləyən və müĢrikləri müsəlmanlara qarĢı qızıĢdıranlara;
4- Günahkarın bağıĢlanmasını istəyənləri rədd etmiĢ, bu
mövzuda dözümlü davranmamıĢdır. Peyğəmbər (s):
“Allaha and olsun ki, oğurluq edən qızım Fatimə də
olsa, onun əlini kəsərdim”, - deyə buyuraraq bu mövzudakı həssaslığını göstərmiĢdir.
5- Milli və qəbilə təəssübkeĢliyini qadağan etmiĢ, bu barədə dözümlü olmamıĢdır.
6- Ġnsanların haqqının qaytarılmasında son dərəcə vasvası
davranmıĢ, bəndə haqqına təcavüzü qadağan etmiĢdir.
7- Pisliklərə mane olmaq, açıq-aĢkar haram iĢlənməsi və
s. məsələlərdə dözümlü olmamıĢdır.
Peyğəmbərin (s) həyatı boyunca insanlığa qarĢı davranıĢlarındakı ən fundamental düĢüncələrdən biri dözümlülük olmuĢdur. O, “Sən Rəbbinin yoluna hikmət və gözəl nəsihətlə çağır
və onlarla ən gözəl Ģəkildə mübarizə et” ayəsini əsas tutaraq
insanlara dözümlülük nümayiĢ etdirərək dini təbliğ etmiĢdir. Bu
dəvətə qarĢı insanların sərt, radikal və kobud olmaları onu bu
qanundan çəkindirə bilməmiĢdir.
Peyğəmbərin (s) dözümlülük anlayıĢı və Ġslam tarixindəki
dözümlülük mədəniyyətindən müasir dünyanın götürəcəyi dərslər və ibrətlər vardır.
Müsəlmanları fanatik, döyüĢçü və dözümsüz olaraq xarakterizə edənlərin Peyğəmbərin (s) həyatını, fəaliyyətlərini və Ġslam tarixini yaxĢı öyrənmələri və təhlil etmələri lazımdır.
Allah günahsız bir insanın öldürülməsinin çox böyük
günah olduğunu belə bəyan edir: “...Hər kəs bir kimsəni öldürməmiĢ (bununla da özündən qisas alınmağa yer qoymamıĢ) və
yer üzündə fitnə-fəsad törətməmiĢ bir Ģəxsi öldürsə, o, bütün
insanları öldürmüĢ kimi olur. Hər kəs belə bir kimsəni
diriltsə (ölümdən qurtarsa), o, bütün insanları diriltmiĢ kimi
olur...”1301
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5.Həzrət Adəmdən (ə) əvvəl dünyada
insan olubmu və insan nəsli necə artmıĢdır?
Ġslam qaynaqlarında həzrət Adəmin (ə) yaradılmasından
əvvəl yer üzündə insan və ya ona oxĢar ağıllı və Ģüurlu bir varlığın olub-olmadığı mövzusu mübahisə edilmiĢdir. Bu mübahisənin səbəbi həzrət Adəmin (ə) yaradılıĢı ilə əlaqəli “Bəqərə”
َ “xəlifə” kəlməsi və mələklərin Allaha
sürəsində keçən “ًلَش٤ِِ”ه
verdikləri sualdır. Ayədə belə bəyan edilir:
ٍَ ِّّ َُيَ هَخ
ْ َ٣َٝ خَٜ ٤ِٔ ُي ك
ُ ُٗوَيَٝ ٔزِّ ُق رِ َل ْٔ ِي َى
َ ُٗ َُٖٗ ْلَٝ ٔ ِل ُي حُ ِّي َٓخء
ِ ُ ْل٣ َٖٓ خَٜ ٤ِأَط َْـ َؼ َُ ك
. َُٕٞٔ َِ أَ ْػَِ ُْ َٓخ َلَ طَ ْؼ٢ِِّٗا
“Biz Sənə Ģükür etdiyimiz, Ģəninə təriflər dediyimiz və
Səni müqəddəs tutduğumuz halda, Sən orada (yer üzündə)
fəsad törədəcək və qan tökəcək bir kəsmi yaratmaq istəyirsən?”1302
Bir görüĢə görə, Qurani-kərimdə həzrət Adəmə (ə) və
onun nəslinə xəlifə deyildiyinə görə, yer üzündə Adəmdən (ə)
əvvəl baĢqa bir insan növü yaĢamıĢdır. Bunlar orada fəsad
törətdikləri və qan tökdükləri üçün həlak edilmiĢlər. Bu səbəblə
Adəm (ə) və nəsli xəlifə, yəni özündən əvvəlki insanların xələfi
olmuĢ, onların yerinə keçmiĢdir.1303
Həmçinin, rəvayətlərdə iĢarə edilir ki, Adəmdən (ə) əvvəl
insanlar olmuĢlar. Böyük Quran təfsirçisi Əllamə Təbatəbai
yazırdı: “Ġmam Əlidən (ə) nəql olunan bir hədisdə yer üzərində
insandan əvvəl canlıların olduğuna iĢarə edilir. Ġmam (ə) buyurur: “Allah taala yer üzərində cin və nəsnas tayfalarının yaĢayıĢından yeddi min il keçəndən sonra Adəmi yaratmaq istədi...
Allah taala göy təbəqələrini yararaq mələklərə dedi: “Mənim yer
üzərində yaratdığım cin və nəsnaslara baxın!” Mələklər yer

1302

Bəqərə, 30
Süleyman Hayri Bolay, Adem, Diyanet Ġslam Ensiklopediyası, c. I,
Ġstanbul, 1987, səh. 359
1303
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üzünə baxan zaman onların yer üzündə günah, fəsad etdiklərini
və qan tökdüklərini gördülər”.1304
Əllamə Təbatəbai bu hədisi qeyd etdikdən sonra yazırdı:
“Hədisdən də göründüyü kimi, Adəmdən (ə) əvvəl yer üzərində
cin və nəsnas kimi canlılar yaĢamıĢdır. Nəsnas tayfaları insana
oxĢar, cinlərdən də fərqli bir quruluĢda olmuĢlar. Onların da
yaĢayıĢ tərzi insanların yaĢayıĢ tərzinə bənzər olub. Müəyyən
vaxtdan sonra onlar məhv olaraq aradan getmiĢlər. BaĢqa bir
hədisdə Ġmam Sadiq (ə) səhabələrindən birinə belə buyurur:
“Ola bilsin elə güman edirsiniz ki, Allah taala sizdən baĢqa bir
bəĢər yaratmamıĢdır? Xeyr, bu belə deyil! Allah taala sizdən
baĢqa min-min adəmlər yaratmıĢdır. Siz o adəmlərin ən sonunda
qərar tapmısınız”.1305
Digər bir hədisdə Ġmam Baqir (ə) buyurur:
“Allah taala yerdə onu yaratmamıĢdan əvvəl yeddi baĢqa
aləm yaratmıĢdır. Bu aləmlərin əhalisinin heç biri Adəmin nəslindən deyildi. Allah onları yer qabığından xəlq etdi. O, onları
öz aləmləri ilə növbə ilə yer üzərində sakin etdi. (Sonda növbə
insanların atası Adəmə yetiĢdi) Allah taala onu və onun nəslini
yaratdı”.
Bu hədislər insanın yaradılmıĢ məxluqlardan biri olduğunu
bəyan edir”.1306
Həmçinin, digər bir hədisdə də Ġmam Baqir (ə) Cabir bin
Yezidə deyir: “Sən elə güman edirsən ki, Allah yalnız bu aləmi
yaratdı və güman edirsən ki, sizdən baĢqa bəĢər yaratmadı. Allaha and olsun ki, Allah minlərlə aləm və minlərlə adəm yaratdı.
Sən bu aləmlərin və adəmlərin sonuncususan”.1307

1304

Əllamə Təbatəbai, Ġnsan dünyadan əvvəl, II nəĢri, Ģərh və əlavələr:
RövĢən Abdullaoğlu, Bakı, Qədim qala, 2013, səh. 16-17 (ġeyx Səduqun
“ĠləlüĢ-Ģərae” əsərinə istinadən (c. I, səh. 105)
1305
ġeyx Səduqun “Tövhid” əsərinə (səh. 277) istinadən.
1306
Əllamə Təbatəbai, Ġnsan dünyadan əvvəl, Bakı, Ģərh və əlavələr: RövĢən
Abdullaoğlu, Qədim qala, II nəĢri, 2013, səh. 17 (ġeyx Səduqun “Xisal”
əsərinə istinadən (c. II, səh. 358)
1307
Əllamə Məclisi, Baharül-ənvar, c. 25, səh. 25 və c. 8, səh. 384
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Bu rəvayətlərdən məlum olur ki, Adəmdən (ə) əvvəl insanlar yaĢamıĢlar. Son illərdə tapılmıĢdır ki, milyonlarla il əvvəl
yer kürəsində 7,8 min il yaĢayan bəĢər növü mövcud olmuĢdur.
Göründüyü kimi, bu məlumatlar rəvayətlərdə də öz təsdiqini
tapıb. Ġslam alimlərindən bəziləri əmindilər ki, Adəm (ə) yer
üzərinə ayaq basan ilk insan olmayıb.
Əllamə Təbatəbai “Nisa” surəsinin 1-ci ayəsinin təfsirində
yazırdı: “Ey insanlar sizi tək bir Ģəxsdən, Adəmdən xəlq
edən, ondan zövcəsini yaradan və onlardan da bir çox kiĢi və
qadınlar törədən Rəbbinizdən qorxun. Bir-birinizdən cürbəcür Ģeylər istədiyiniz Allahdan, həmçinin qohumluq əlaqələrini kəsməkdən həzər edin. ġübhəsiz ki, Allah sizin üzərinizdə gözətçidir” - ayəsinin zahirindən aydın olur ki, “vahid
nəfs”də məqsəd Adəm (ə) və “zəvcuha”da məqsəd Həvvadır
(ə). Onlar insan nəslinin ata və analarıdır. Biz də onun
nəslindənik. Qurani-kərimin zahirindən baĢa düĢürük ki, bütün
insan növlərinin fərdləri bu iki vücudda birləĢir. Bu iki nəfərdən
baĢqa heç kəsin bu nəslə müdaxiləsi yoxdur. Yəhudi tarixində
qeyd olunmuĢdur ki, bəĢər növü yer üzərində xəlq olunduğu
vaxtdan indiyə kimi 7 min il keçir. Əqli dəlillər də bunu sübut
edir. Lakin geologiya alimləri əmindilər ki, bəĢər növünün ömrü
milyon illərdir və öz dediklərini əsaslandırmaq üçün daĢlaĢmıĢ
insan sümüklərini misal göstərirlər ki, onların hər birinin ömrü
500 min ildir. Bu onların etiqadıdır, amma göstərdikləri dəlillər
qaneedici deyil. Bu daĢlaĢmıĢ sümüklərin indiki insanların
əcdadı olduqlarını göstərən heç bir dəlil yoxdur. Bu skiletlər insanların yer üzərində yaĢadığı müəyyən dövrə aiddir. Yəqin ki,
yer üzərində Adəmdən (ə) əvvəl insanlar yaĢamıĢlar. Sonra
məhv olmuĢlar. Qurani-kərim aĢkar surətdə insanın yer üzərində
nə vaxt yarandığını bəyan etməmiĢdir. Bizim dövrümüz axırıncı
dövrdür. Qurani-kərimin bəzi ayələrindən istifadə edərək demək
mümkündür ki, Adəmdən (ə) öncə baĢqa insanlar yaĢamıĢlar.
Məsələn, “Bəqərə” surəsinin 30-cu ayəsindən aydın olur ki,
Adəmdən (ə) əvvəl insanlıq olmuĢdur”.
Etimad edilən təfsirlərə görə, mələklərin Adəm (ə) və nəsli
haqqındakı məlumatı ya Allahın daha əvvəl bu mövzuda onlara
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məlumat verməsindən və ya lövhi-məhfuzda yazılanları öyrənmələrindən qaynaqlanmaqdadır və yaxudda günahsız olduqları
üçün onlar kimi olmayan varlıqların günah iĢləyəcək bir təbiətdə
yaradılacaqlarını düĢünməkdən qaynaqlanır.1308
Bəzi təfsir əhlinə görə isə, Adəm (ə) və nəslinin xəlifə olaraq adlandırılması da Adəmdən (ə) əvvəl bir insan növünün yaĢamıĢ olduğu qənaətinə gətirib çıxarmaz. Çünki daha tutarlı və
ümumi olaraq qəbul edilən görüĢə görə, bu kəlmə, “daha əvvəlki
bir insan toplumunun xələfi, onların yerini alan” mənasında deyil, “Allahın vəkili, yer üzündə onun hökmlərini yaĢadan, həyata
keçirən, dünyanı inĢa edən, insanları idarə və tərbiyə edən,
dünyadakı digər bütün canlılardan üstün olan, onları əmri altına
alan” mənasında iĢlədilmiĢdir. Eyni zamanda “xəlifə” sözü insanı digər canlılardan ayıran hər Ģeyi əhatə edir.1309 Bu kəlmədən
Adəm (ə) və nəslinin daha əvvəl yer üzündə yaĢayan cinlərin və
ya mələklərin xələfləri olduğu mənasını çıxaranlar da olmuĢdur. 1310 Bir rəvayətə görə, Allah mələkləri çərĢənbə, cinləri
cümə axĢamı, Adəmi (ə) də cümə günü yaratmıĢdır. Cinlərdən
bir qrup küfrə girmiĢlər, bu səbəblə də mələklər yer üzünə enir
və onlarla vuruĢurdular. Beləliklə, də aralarında qan axıdılmıĢ
və yer üzündə fəsad çıxmıĢdı. Mələklər də “Yer üzündə (cinlər
kimi) fəsad törədəcək və qan tökəcək bir kəsmi yaradmaq
istəyirsən?” 1311 demiĢdilər.1312
Eyni zamanda ayədə bildirildiyi kimi, “xəlifə” səmada
yaradılmamıĢdır. Çünki fəsad çıxarma və qan tökmə hadisələri
səmada deyil, yer üzündə olmuĢdu. Yaradılacaq olan xəlifə, yəni
Adəm (ə) cinlərin xələfi idi. Çünki dünyada Adəmdən (ə) əvvəl
onlar var idi.

1308

Süleyman Hayri Bolay, Adem, Diyanet Ġslam Ensiklopediyası, c. I,
Ġstanbul, 1987, səh. 359
1309
Ġbn Kəsir, Təfsirül-Quranil-əzim, c. II, səh. 256, 273
1310
Fəxrəddin ər-Razi, Təfsirül-kəbir, c. II, səh. 244; Ġbn Kəsir, TəfsirülQuranil-əzim, c. II, səh. 290
1311
Bəqərə, 30
1312
Ġbn Kəsir, Təfsirül-Quranil-əzim, c. II, səh. 258
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Ġbn Abbasdan nəql edilən bir rəvayətə görə də, yer üzündə
daha əvvəl cinlər yaĢamaqda idi. Allah bunları oradan uzaqlaĢdırdı və yerlərinə Adəm (ə) və nəslini yaratdı. Həsən Bəsri isə
“Ənam” surəsinin 165-ci ayəsini dəlil göstərərək insanların tarixin axıĢı içində bir-birlərinin yerlərinə keçdikləri üçün “xəlifə”
deyə adlandırıldıqlarını söyləmiĢdir.1313
Həmçinin, ilk nənəmiz həzrət Həvvanın (ə) necə və nədən
yaradılması haqqında müsəlman alimləri arasında vahid fikir
yoxdur. Bunun əsas səbəbi mövzu ilə əlaqəli rəvayətlərin müxtəlifliyi və hətta bir-biri ilə ziddəyyətli olmasındadır. Görkəmli
hədis alimi Əllamə Məclisi “Biharül-ənvar” əsərində Həvvanın
(ə) yaradılması haqqındakı xəbərlərə geniĢ yer vermiĢ1314 və bu
haqda Qurani-kərimin: “Ey insanlar! Sizi tək bir kəsdən
(Adəmdən) xəlq edən, ondan zövcəsini (Həvvanı) yaradan və
onlardan da bir çox kiĢi və qadınlar törədən Rəbbinizdən
qorxun!” 1315 ayəsini təfsir etmiĢdir. O, Təbərisiyə istinadən
yazırdı:
ّ٘خ آىٛ ْ حَُٔحى رخُ٘ل:َّللاٚٔ ٍك٢َٓحكيس» هخٍ حُطزٝ ْ «ٖٓ ٗل:ُٚٞه
،ّلع آىِٟغ ٖٓ أٟ ٖٓ خ هِوضٜٗ أ٠ُٖ ا٣َٔذ أًؼَ حُٔلًٛ »خٜؿُٝ خٜ٘ٓ هِنٝ«
خِٜغ إ أهٔظٟ ٖٓ  «هِوض حَُٔأس:ٍ هخٚٗ أُٚآٝٚ٤َِّللاػ٠ِٛ ٢ح ػٖ حُ٘زٍٝٝٝ
».خٜؽ حٓظٔظؼض رٞخ ػٜ٤كٝ خٜإ طًَظٝ ،خًَٜٔط
Allahın “..Sizi tək bir kəsdən” ayəsi haqqında Təbərisi
deyir: “ayədəki “nəfs” sözündə məqsəd Adəmdir (ə). “Ondan
zövcəsini yaratdı” ayəsində məqsəd əksər təfsirçilərə görə,
Adəmin (ə) aĢağı qabırğasıdır. Peyğəmbərdən (s) belə rəvayət
olunur: “Qadın qabırğadan yaradılıb. Əgər onu düzəltmək istəsən sınacaqdır”.1316
Sonra müəllif Ġmam Cəfər Sadiqdən (ə) bunun əksini
bildirən bir hədis nəql etmiĢdir. Həmin hədisdə deyilir:
٢٘ش حُظ٤َ حُط٠حء ٖٓ كٞ إٔ َّللا هِن ك:) ؿؼلَ حُزخهَ(ع٢ ػٖ أر١ٍٝٝ
.ّخ آىٜ٘ٓ هِن
1313

Fəxrəddin ər-Razi, Təfsirül-kəbir, c. II, səh. s244
Həmin mənbə, c. XI, səh. 99
1315
Nisa, 1
1316
Əllamə Məclisi, Biharül-ənvar, c. XI, səh. 99
1314
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“Allah Həvvanı (ə) Adəmin (ə) yaradıldığı torpağın qalığından yaradıb”.1317
Hədisi-Ģəriflərə nəzər salarkən görürük ki, Peyğəmbər (s)
bizə qadının yaradılıĢına dair bioloji biliklər vermiĢdir. Yəni
Həvvanın (ə) Adəmdən (ə) yaradilmasına dair məlumatlar verərək həm də qadınla necə davranmaq lazım olduğunu bizə öyrətmiĢdir.1318
Qurani-kərimin baĢqa-baĢqa yerlərində insanın yaradılması haqda keçən ayələr müxtəlif Ģəkildə açıqlanmıĢdır. Məsələn,
insanın tək bir nəfsdən 1319 yaradılması, bir tərəfdən ilk insan
nümunəsinin yaradılmasına iĢarə edərkən, digər cəhətdən isə bununla bütün insanlığın ortaq ana-atadan gəldiyi xatırladılaraq insanların qardaĢca yaĢamalarının zəruriliyi bildirilməkdədir. Buradan məlum olur ki, eyni nəsil və kökdən gələn insanların nəsil
və nəsəblə öyünmələrinin bir mənası yoxdur. Ümumiyyətlə yuxarıdakı ayədə keçən “nəfs” kəlməsindən məqsəd Adəmdir (ə).
Ancaq eyni ayənin davamında خَٜ  َؿَُٝ
َ َِ َهَٝ - “zövcəsini də
ْ خَٜ ْ٘ ِٓ ن
1320
ondan yaratdıq”
cümləsini “onun cinsindən” Ģəklində
məna verənlər olmuĢdur. Bu təfsirə görə, Həvva (ə) ilk insanın
bədənindən deyil, onun da əsli olan torpaqdan yaradılmasıdır.
Bu görüĢ haqqında Əllamə Məclisi Ġmam Məhəmməd Baqirdən
(ə) belə bir hədis rəvayət edir: “Allah Adəmi (ə) onu yaratdığı
torpağın qalığından yaratdı”.1321 Həmçinin, Allah taalanın Adəmi (ə) torpaqdan yaratmağa qadir olduğuna görə, Həvvanı (ə) da
torpaqdan yaratmağa qadirdir. Belə olduqda Həvvanın (ə) Adəmin (ə) qabırğa sümüyündən yaradıldığını deməyin bir mənası
yoxdur.1322 Əllamə Məclisi ayədə keçən “min” ön qoĢmasının
səbəb mənasında olduğu və belə olduğu halda ayənin “Həvvanı
(ə) Adəmə (ə) görə yaradıldığı” mənasında izah edilə biləcəyi

1317

Həmin mənbə, c. XI, səh. 99
Səhihi-Buxari, Nigah-80, 81
1319
Nisa, 1
1320
Nisa, 1
1321
Əllamə Məclisi, Biharül-ənvar, c. XI, səh. 99
1322
Fəxrəddin ər-Razi, Təfsirül-Kəbir, c. VII, səh. 311
1318
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ehtimalını da irəli sürmüĢdür. 1323 Beləliklə də o, Həvvanın (ə)
Adəmin (ə) qalan palçıqdan yaradıldığı fikrinin mümkün olduğunu qeyd etmiĢdir.
Ola bilsin ki, müəllif bu növdən olan hədislərin deyilməsində məqsədin əziyyət verməklə qadını istənilən Ģəklə salmanın
mümkün olmayacağını açıqlamıĢdır. Kobudluq yerinə onlara
ülfət və Ģəfqət göstərməyi tövsiyə etmiĢdir. Ailə yuvasının davamlılığı və ailə üzvlərinin xoĢbəxtliyi üçün yol budur. Lakin
kiĢiyə qadının dünyasına və axirətinə zərər verə biləcək xüsuslarda doğrunu baĢa salmaq lazımdır. “Özünüzü və ailə üzvlərinizi Cəhənnəmdən qoruyun!”1324 ayəsindən də görürük ki,
Allah doğrunu tapmaqda ailə üzvlərinin bir-birinə yardım
etmələrini tövsiyə edir.
Həvvanın (ə) Adəmin (ə) qabırğasından yaradılması hədisi
hərfi mənada izah edilərək Həvvanın (ə) Adəmin (ə) qabırğa sümüyündən yaradıldığı görüĢünün mənimsənməsinə səbəb olmasına baxmayaraq, Tövrata da uyğun olan bu görüĢ bəzi alimlər
tərəfindən qəbul edilmir.1325
Hədis mənbələrində qeyd edilmiĢ bir hədisdə Əmr bin Əbdülmiqdamın belə dediyi nəql edilir: “Mən Ġmam Məhəmməd
Baqirdən (ə) soruĢdum ki, Allah Həvvanı (ə) nədən yaradıb?
Ġmam (ə) sualıma sualla belə cavab verdi ki, camaat bu barədə
nə düĢünür? Dedim ki, camaat Həvvanın (ə) Adəmin (ə) bir
qabırğasından yaradıldığını düĢünür. Ġmam (ə) buyurdu: Camaat
yalan deyir, məgər Allah taala belə aciz idi ki, Həvvanı (ə)
Adəmin (ə) qabırğasından yaratsın? SoruĢdum ki, bəs nədən
yaradıb? Ġmam (ə) buyurdu: Ata-babam Peyğəmbərdən (s) belə
nəql edib ki, Allah bir ovuc torpaq götürüb qarıĢdırdıqdan sonra

1323

Əllamə Məclisi, Biharül-ənvar, c. XI, səh. 103
Təhrim, 6
1325
Ömer Faruk Harman, “Havva”, Diyanet Ġslam Ensiklopediyası, c. XVI,
səh. 544
1324
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Adəmi (ə) o torpaqdan yaradır. Torpaqdan bir qədər artıq qalır,
sonra isə Həvvanı (ə) qalan hissədən yaradır”.1326
Qurnari-kərimdə Həvvanın (ə) yaradılıĢından bəhs edilmir,
təkcə Adəmlə (ə) birlikdə Cənnətdə yerləĢdirilmələri və oradan
çıxarılmalarından danıĢılır.1327
Beləlikə, qeyd etmək lazımdır ki, Həvvanın (ə) Adəmin
(ə) qabırğa sümüyündən yaradılması fikrini təsdiqləyəcək
Qurani-kərimdə heç bir ayə və hökm yoxdur. Həmçinin, Allah
taalanın buyurduğu “zövcəsini də ondan yaratdıq” ayəsini bu
görüĢ əsasında izah etmək də düzgün deyildir. “Zövcəsini də
ondan yaratdıq” ayəsini izah edənlərin məqsədi Quranı
Tövratın təkvin kitabı ilə uyğunlaĢdırmaqdır.1328
Atamız Adəm (ə) və anamız Həvva (ə) ilə baĢlayan insanlıq tarixi o ikisindən çoxalan nəsillər günümüzə qədər gəlmiĢ,
Qiyamətə qədər də davam edəcəkdir. Çünki bu aləm Uca
Allahın xəlifəsi olan insanla mənalı və dəyərlidir.
Nəticə olaraq bunu deyə bilərik ki, bütün bu deyilənlərə
baxmayaraq həzrət Adəmdən (ə) əvvəl insanların olub olmaması
yenə də müsəlman alimləri arasında Ģübhəli məsələ kimi qalmaqdadır. Həm mədəniyyətə malik olub, həm də formaca Adəmə (ə) oxĢayan bir dəstənin olması zahirən mümkündür. Hər
halda Adəmin (ə) nəslinin tarixi aydın və dəqiq Ģəkildə məlum
deyil və bu barədə əminliklə heç bir söz söyləmək olmaz.
Göründüyü kimi, həzrət Adəmin (ə) yaradılıĢı barəsində
müxtəlif fərziyyələr mövcuddur. HədisĢünasların bu mövzuda
nəql etdikləri bir araya toplanarsa, belə bir bölgünün Ģahidi ola
bilərik:
1. Həzrət Adəmdən (ə) öncə onun kimi və ya ona oxĢar
heç bir varlıq mövcud olmamıĢdır. Həzrət Adəm (ə) bir dəfəyə
müstəqil Ģəkildə yaradılıb.
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Əllamə Təbatəbai, əl-Mizan təfsiri, c. IV, Bakı, Qələm nəĢriyyatı, 2013,
səh.225. Əllamə bu hədisi “Təfsiri-Bürhan” (c. I, səh. 336, hədis № 10)
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Ġbn Kəsir, Təfsirül-Quranil-əzim, c. II, səh. 297
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2. Həzrət Adəmdən (ə) öncə ona və cinə oxĢar varlıq olub
sonralar ya aradan gedib ya da hələ də mövcuddur.
3. Həzrət Adəmdən (ə) öncə insan mövcud olub lakin
təkamül tapmamıĢlar. Aradan gedib yox olmuĢlar. Həzrət Adəm
(ə) keçmiĢ insanlarla ünsiyyətdə olmadan müstəqil Ģəkildə
yaradılmıĢdır.
4. Həzrət Adəmdən (ə) əvvəl insan mövcud olub və təkamül tapmayıb. Amma aradan da getməyib. Hətta özlərinin təkamülü boyu insanlıq mərhələsinə çatıblar. Həzrət Adəm (ə) bütün
insan nəsli arasından ilk insan, ilk peyğəmbər olub bir dəfəyə
yaradılmayıb.
KeçmiĢdə insana oxĢar mövcudun olması barəsində hətta
dəqiq xəbərlərin olmasının indiki insanların Adəm (ə) və Həvvadan (ə) törədiyi ilə heç bir ziddiyyəti yoxdur. Adəm (ə) və Həvva (ə) keçmiĢ insan nəslindən deyil. Bugünki elm belə bunu isbat etməmiĢdir. Bioloqlar tərəfindən yalnız bəzi fərziyyələr irəli
sürülür.
Həzrət Adəmin (ə) nəslinin artıb-çoxalmasına gəldikdə
isə, yenə də qeyd etmək lazımdır ki, bu haqda olan hədislər ixtilaflı və ziddiyyətlidir. 1329 Görkəmli alim Əllamə Təbatəbai “əlMizan” təfsirində “O ikisindən də bir çox kiĢi və qadınlar
törədi” (Nisa, 1) ayəsini dəlil göstərərək belə yazırdı: “...belə
görünür ki, insan nəslinin artmasında Adəm (ə) ilə Həvvadan (ə)
qeyrisinin rolu olmamıĢdır. Əgər Adəmdən (ə) baĢqa kiĢi və ya
Həvvadan (ə) baĢqa qadının bu məsələdə rolu olsaydı, onda
Allah taala “O ikisindən də bir çox kiĢi və qadınlar törədi”
ifadəsinin əvəzinə “o ikisindən və onlardan baĢqasından da bir
çox kiĢi və qadınlar törətdi” ifadəsini iĢlədərdi. Ġnsan nəslinin
artımının yalnız Adəm (ə) və Həvva (ə) ilə bağlı olması ona dəlalət edir ki, nəsil artımının ikinci mərhələsi bu iki nəfərin
övladlarının bir-birilə evlənməsi nəticəsində baĢ tutmuĢdur. Belə
bir evliliyin (bacı ilə qardaĢın evlənməsi) Ġslamda və həmçinin
digər dinlərdə haram olduğuna gəlincə, qeyd etməliyik ki, bunun
1329

GeniĢ məlumat üçün bax: Əllamə Təbatəbai, əl-Mizan təfsiri, c. IV, Bakı,
Qələm nəĢriyyatı, 2013, səh. 223-230
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qeyd etdiyimiz fikrə heç bir zərəri yoxdur. Çünki Allah taala
nəyinsə haram olması hökmünü təsbit edərkən bu və digər
məsləhəti nəzərə alır...1330
Ümumiyyətlə mövzu ilə əlaqəli rəvayətlər bir araya toplansa, belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, insan nəslinin artması
aĢağıdakı yollardan biri ilə olmuĢdur:
-Bacı-qardaĢ vasitəsilə;
-Adəmdən (ə) əvvəl mövcud olmuĢ “ünas” tayfasının vasitəsilə;
-Cənnətdən gətirilmiĢ huri vasitəsilə;
-Cinlər vasitəsilə.
Xatırladaq ki, bəzi alimlərin bu mövzunun mütəĢabih (idrakdan, insan məlumatından kənar) olduğunu əsas götürərək, bu
xəbərlər haqqında susmağa üstünlük vermiĢlər. Biz də bu məsələdə ən doğrusunu Allah taala bilir deyirik!
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Həmin mənbə, səh. 223. Xatırladaq ki, bu nəzəriyyənin (bacı-qardaĢ
nikahının) əleyhinə olan hədislər də vardır. (Bax: Əllamə Məclisi, Biharülənvar, c. XI, Beyrut, Müəssisə əl-Vəfa, 1414 h/q, səh. 224)
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6.Ġslamda qadının hüquqları necə qorunur?
Peyğəmbərlik dövrü baĢlandığı andan Rasulullah (s) qız
uĢaqlarının öldürülməməsi xüsusunda Ġslama daxil olanlardan
söz alırdı. Birinci Əqəbə beyətində Ģəxsən iĢtirak etmiĢ Übadə
bin Samitin belə dediyi rəvayət olunmuĢdur: “Allaha heç bir
Ģeyi Ģərik qoĢmayacağımıza, oğurluq etməyəcəyimizə, zina
etməyəcəyimizə, uĢaqlarımızı (qız uĢaqlarını) öldürməyəcəyimizə, əllərimizlə bir iftira düzüb qoĢmayacağımıza, hər hansı
bir yaxĢılıq xüsusunda ona qarĢı çıxmayacağımıza dair söz
verdik”. Beləliklə də qadınlar üçün insanın ən birinci haqqı olan
yaĢama haqqına dair təminat verilmiĢ oldu.
Allah Qurani-kərimdə belə bəyan etmiĢdir: “Qadın kiĢi
üçün bir libas, kiĢi də qadın üçün bir libasdır”. Libas insanı
hər cür xarici təsirlərdən mühafizə edən bir qoruyucudur. Deməli, qadın və kiĢi bir-birini hər növ təhlükədən, xüsusilə günaha aparacaq pis duyğuların təsirindən qorumağa borcludur. Peyğəmbər (s) qadınlar haqqında çoxlu hədisi-Ģəriflər söyləmiĢdir.
“Bir qadın əri yanında ikən onun icazəsi olmadan oruc (nafilə)
tuta bilməz. Ərinin icazəsi olmadan evinə bir kimsəni gəbul edə
bilməz”. Hədisi-Ģərifdə keçən “ərinin icazəsi” ifadəsi heç də
kiĢinin qadın üzərində hegemonluğu deyildir. Burada onu nəzərə
almaq lazımdır ki, tərəflərin xoĢbəxt həyat sürmələri olduqca
önəmlidir. Ailə yuvası bundan ötrü qurulmuĢdur. Tərəflər bir
binanın iki parçası olduqlarına görə, dinclik tapmaq üçün birbirinə hər zaman ehtiyac duyurlar. Bu dincliyin önəmli bir yolu
cinsi bərabərlikdir. Ər qadınından bu bərabərliyi xəstəlik və
digər hallardan baĢqa hər zaman istəyə bilər. Peyğəmbər (s)
buyurub: “Bir ər xanımına ehtiyac duyub yanına çağırarsa, qadın
ocaq baĢında da olsa, dərhal ərinin yanına gəlsin”.
“Hamınız çobansınız. Hamınız otardığınız sürüyə görə
cavabdehsiniz. Əmir məmurlarının çobanıdır. KiĢi ailəsinin çobanıdır. Qadın da evinin və uĢağının çobanıdır. Nəticədə hamınız çobansınız və hamınız idarə etdiklərinizdən cavabdehsiniz”.
Burada izah olunur ki, bir qadın ərinə qarĢı cavabdeh olduğunu
düĢünərək evini imkan daxilində nizama salmalıdır. Ərinin
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haqlarını qorumalı, malını israf etməməli və ona qarĢı hər növ
xəyanətdən çəkinməlidir. Qadının digər əsas vəzifələrindən biri
də uĢaqlarını yaxĢı bir insan, gözəl bir müsəlman olaraq yetiĢdirməyə çalıĢmaq, bilik, təlim və tərbiyəsilə məĢğul olmaqdır.
“Ərini məmnun edərək ölən qadın cənnətlikdir”. Bu fani
dünyada ailədə dincliyi saxlaya bilmək, tərəflərin bir-birini
xoĢbəxt etməyə çalıĢması ilə mümkündür. Bir qadın üçün Cənnətin yolu, həyat yoldaĢı ilə gözəl həyat sürməyi hədəf almaq,
beləcə həm onu həm də özünü xoĢbəxt etməkdir.
Qadınların haqları haqqında da Peyğəmbər (s) olduqca
həssas davranmıĢdır. Yetimləri və qadınları incitməkdən, haqlarını tapdalamaqdan həm özü çəkinmiĢ, həm də insanları çəkindirmiĢdir. “Allahım! Ġki zəif kimsənin, yetimlə qadının haqqını
yeməkdən hər kəsi Ģiddətlə çəkindirirəm”. Uca Allah gücsüzlərə
sahib çıxdığı üçün, onlara haqsızlıq edənlər Allahın qəzəbini
unutmamalıdırlar. “Qadınlarla gözəl (Allahın buyurduğu kimi)
rəftar edin”.1331 Qadınların haqq və hüquqlarını müdafiə etmək
məqsədilə Peyğəmbər (s) onlarla necə keçinmək lazım olduğunu
anlatmıĢdır. Qadını döyməklə, əziyyət verməklə arzu edilən
vəziyyətə gətirmək mümkün olmayacağını izah etmiĢdir. Əksinə, qadına ülfət və Ģəfqət göstərməklə, ona təsir etməyin mümkün olduğunu ifadə etmiĢdir. Lakin qadının dünyasına və
axirətinə zərər verəcək xüsuslarda doğru olanı baĢa salmaq, ona
yardım etmək lazımdır. Uca Allah bunu Qurani-kərimdə buyurmuĢdur.1332 Qadınlara nəsihət edilərək təlim və tərbiyə verilməlidir. Onlara kin və nifrət bəslənməməlidir. “Kimsə həyat yoldaĢına kin bəsləməsin. Onun bir xasiyətini bəyənməsə, baĢqa bir
xasiyətini bəyənər”.
Peyğəmbər (s) qadınların haqq və hüquqlarını “Vida həccində” daha açıq bir Ģəkildə ifadə etmiĢdir. “Əshabım qadınlara
yaxĢı davranmağınızı vəsiyyət edirəm. Vəsiyyətimə əməl edin.
Bunu bilin ki, sizin qadınlar üzərində haqlarınız olduğu
kimi, onların da sizin üzərinizdə haqları vardır.
1331
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Nisa, 19
Təhrim, 6
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Sizin onlar üzərinizdəki haqlarınız, yatağınızı yad Ģəxslərdən qorumaları, istəmədiyiniz kimsələri evinizə buraxmamalarıdır.
Onların sizin üzərinizdəki haqları isə, geyim, yemə-içmə
mövzusunda onlara gözəl imkanlar yaratmağınızdır”.
“Möminlərin ən mükəmməli, əxlaqı ən gözəl olanıdır.
Xeyirli olanınız, qadınlarına qarĢı xeyirli olanlardır”.
Peyğəmbər (s) həyatı boyu zəifləri müdafiə və himayə etmiĢdir. Yetimlərin və qadınların haqlarına xüsusilə diqqət yetirmiĢdir. Uca Allah qadınları hörmətə layiq bir varlıq olaraq
yaratmıĢ və onlara analıq xüsusiyyəti vermiĢdir. Bu səbəblə
qadınlar fiziki cəhətdən kiĢilərə nisbətən daha zəif, ruhları daha
incə və həssas yaradılmıĢdır. Nəticə olaraq da maddi baxımdan
daha güclü olan kiĢilərdən qadınları qoruyub himayə etmələrini
istəmiĢdir.
Ġslam dini ailənin formalaĢması, onun mənəvi cəhətdən
zəngiləĢməsi üçün fundamental qanunlar gətirmiĢdir. Ġslamın
meydana gəldiyi dövrü xarakterizə edən hər bir kəs bilir ki, o
dövrdə Roma, Ġran, Hind, Çin və digər mədəniyyətlərdə ailənin
təməl ünsürü olan qadınlar heç bir hüquqa malik olmamıĢlar.
Onlar öz ailələrində yalnız ərinin cinsi tələbatını ödəyən, ev iĢlərini görən hüquqsuz məxluqlar idilər. Adı çəkilən mədəniyyətlərdə belə təsəvvür edilirdi ki, qadınlar heç vaxt müstəqil ola
bilməzlər. Onların iĢi-peĢəsi ərlərinin istəklərini yerinə yetirməli, ictimai iĢlərdən isə tamamilə uzaq olmalıdırlar. Hətta Qədim
Amerika, Afrika və Okeaniya adalarında qadınlar heyvanlardan
da aĢağı hesab olunur, ev heyvanlarına verilmiĢ hüquqlar belə
qadınlara Ģamil edilmirdi. Qədim Hind mədəniyyətində qadınlar
aylıq dövrlərində murdar hesab olunur, hamı onlardan uzaq
dururdu.
Qədim Yunanıstanda isə əri ölmüĢ qadınlar bir il müddətində ərə getmək hüququndan məhrum idilər. Onlar bir il ərzində
evdə oturub ölmüĢ ərinə yas saxlamalı və hətta bəzi hallarda
ölmüĢ əri ilə birlikdə yandırılırdı.
Dövrümüzədək gəlib çıxmıĢ və hələlik ən qədim yazılı hüquq mənbəsi olan “Hamurappi” qanunlar külliyyatında da
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qadınlar azadlıqdan məhrum, yalnız ərlərinə qul kimi tabe olan
bir məxluq kimi təqdim olunmuĢdur.
Ərəblərə gəldikdə isə vəziyyət heç də yuxarıdakılardan
geridə deyil, əksinə daha da acınacaqlı idi. Qurani-kərimdə və
həmçinin mədəniyyətĢünaslıq sahəsində yazılmıĢ bir çox mənbələrdə ərəblərin qız uĢaqlarını diri-diri torpağa gömmələri, kiĢinin qız uĢağı doğulan zaman üzünün əsəbdən qap-qara boğulması və s. hallar qeyd olunmuĢdur. Hələ bu azmıĢ kimi qız
övladı doğulan kiĢi utandığından xalq arasına çıxmaz, cəmiyyətdən gizlənərmiĢ. Bu haqda Quranda belə bəyan olunur: “Qızı
dünyaya gəlmiĢ ata camaatdan gizlənirdi”.1333
Qadınların nikah məsələsinə gəldikdə isə, burada vəziyyət
olduqca acınacaqlı idi. Qadının ər seçmək hüququ yox idi. Onu
atası və qəyyumu istədiyi kiĢiyə ərə verər və bunun müqabilində
istədiyi pulu və ya var-dövləti “qohum” olduğu tərəfdən alırdı.
Deməli, bütövlükdə belə nəticəyə gəlirik ki, Ġslamdan
öncəki cəmiyyətlərdə qadınlar dilsiz-ağılsız heyvanlara bənzədilmiĢ, ictimai həyatlarında heç bir hüquqa sahib olmamıĢ, ailə
ocağında onlarla qul kimi rəftar edilmiĢ və hətta murdar əĢya
kimi torpağa gömülmüĢdür. Ġndinin özündə də davam edən bəzi
təhqiramiz ifadələr məhz həmin dövürdə qadına verilən
qiymətin bariz göstəricisidir. Adı çəkilən millətlər içində qorxaq, aciz, yaramaz kiĢilərə “qadın” deyilməsi dediklərimizin
əyani sübutudur.
Beləliklə, biz, heç bir qədim mənbələrdə qadına lazımı səviyyədə hüquq və azadlığın verilməsinin, onun namusunun və
Ģərəfinin qorunmasının izlərinə rast gəlmirik. Yalnız qədim
mənbələr içində Ġncildə cüzi Ģəkildə olsa da, Ġsa peyğəmbərin
(ə) qadın hüquqları haqqındakı tövsiyələrinə rast gəlinir.
Müasir Qərb cəmiyyətində də “qadın azadlıqları”, “qadın
hüquqları” ifadələrini ideallaĢdıraraq özlərini bu prinsiplərə
heyranmıĢ kimi göstərirlər. Ancaq Qərbdə bu ifadələrin meydana gəlməsi səbəblərinə baĢ vurduqda məlum olmuĢdur ki, bütün bu ifadələrin ortalığa çıxmasında əsas amil kapitalist siyasə1333

Nəhl, 59
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tidir. Görkəmli filosof Uil Dürant “Fəlsəfənin ləzzətləri” kitabında yazır: “...Qadınların azadlığı sənaye çevriliĢinin nəticəsi
olan təzahürlərdən biridir. 100 il öncə Ġngiltərədə iĢ tapmaq
kiĢilər üçün problemə çevrildi. Halbuki küçələrə vurulan iĢ
elanlarında onlara təklif olunurdu ki, öz arvad-uĢaqlarını fabrik
və zavodlara göndərsinlər. Sahibkarlar öz gəlirlərinin və əldə
etdikləri səhmlərinin hayında idilər...
1882-ci ildə qəbul edilmiĢ qanun ulu nənələrimizin azadlığı naminə atılan addım oldu. Sözügedən qanuna əsasən Ġngiltərə
qadınlarına tarix boyu malik olmadıqları imtiyazlar verildi. Belə
ki, o gündən etibarən qadınlar qazandıqları pulları özləri xərcləyə və özlərində saxlaya bilərdilər.
O gündən bəri qarĢısıalınmaz bir mənfəət və qazanc marağı qadınları öz evlərində nökərçilik etməkdən xilas edərək mağaza və zavodlarda qul kimi iĢləyib can qoymağa düçar
edib”.1334
Həqiqətən də yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, istər qədim
toplumlarda, istərsə də müasir dövrümüzün XIX əsrinədək Qərb
və ABġ cəmiyyətlərində qadınların azadlıq hüquqları, iqtisadi
və mülkiyyət hüquqları olmamıĢdır. Ġngiltərədə 1870 və 1882-ci
illərdə “Ərli qadının mülkiyyət hüququ” adlanan iki qanun
qüvvəyə mindi və yalnız bundan sonra qadınların öz sərvət və
mülkiyyətlərindən müstəqil Ģəkildə istifadə etmək hüququ tanındı.
Ġtaliyada isə qadınları “mülkiyyətini sərbəst idarə etməkdən məhrum olanlar”ın sırasından çıxaran qanun 1919-cu ildə
qəbul edildi. Almaniyanın mədəni qanununda 1900-cü ildə,
Ġsveçrəninkində isə 1907-ci ildən etibarən qadınlara da ərləri kimi hüququ səlahiyyət verilmiĢdir.
Portuqaliya və Fransada isə 1938-ci ilin fevral ayında qəbul edilmiĢ qanun ərli qadınlara öz mülkiyyətlərindən sərbəst
idarə etmək hüququ verdi.1335
1334
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Amma Ġslama gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, dinimizdə qadınların hüququ fundamental qanunlarla qorunur və bu
hüquqlar VII əsrdə Allah tərəfindən göndərilmiĢdir. Bu hüquqların pozulması Allaha qarĢı ən böyük günah və cinayət hesab
olunur, belə kiĢilərin təkcə bu dünyada deyil, eyni zamanda
axirət dünyasında da cəza görəcəyi bəyan edilir. Qadınların hüquq və azadlıqlarının qorunması haqqında həm Qurani-kərimdə
və həm də hədisi-Ģəriflərdə son dərəcə tutarlı, Ġlahi əmr və qadağalarla dolu olan məlumatlara rast gəlirik.
Qurani-kərimdə qadınlara aid olan ayələri bir neçə mərhələdə təhlil etsək, aĢağıdakı nəticələrə gəlmiĢ olacağıq:
-Qadının mənliyinin qorunması
Quranın bir çox ayələrində qadının mənliyinin qorunması
çox qabarıq Ģəkildə özünü göstərməkdədir. Uca Rəbbimiz qadınların kiĢilərlə eyni maddədən yaradılmasını vurğulamaqla,
kiĢilərlə qadınlar arasında yaranıĢ baxımından heç bir fərqin və
üstünlüyün olmadığını bildirmiĢ olur. Allah belə bəyan edir:
“Ey insanlar! Biz sizi kiĢi və qadından xəlq etdik..”. 1336
“Mən istər qadın, istərsə də kiĢi, fərqli olmayan insanların
heç bir əməlini puç etmərəm. Siz bir-birinizdənsiniz”.1337 Və
yaxudda “Qadın və kiĢi olmasına baxmayaraq saleh əməllər
edən hər bir Ģəxs mömin olarsa, Cənnətə daxil olacaq, xurma çəyirdəyinin əyriliyi qədər onlara zülm olunmaz”.1338
-Qadının ictimai mövqeyinin qorunması
Ġslam dini cəmiyyətin idarə edilməsində qadınların rolunu
qadağan etməmiĢ, onu məhdudlaĢdırmamıĢ və bəlkə də ilk dəfə
olaraq qadına ictimai mövqe qazandırmıĢdır. Bunu biz Quranikərimin bir çox ayələrində görməkdəyik. Belə ki, Uca
Rəbbimiz: “Siz kiĢi və qadınlar eyni cinsdənsiniz”1339 deməklə
kiĢi və qadınların ictimai məsələlərdə bərabərhüquqlu olduq1336

Hucurat, 13
Ali-Ġmran, 195
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larını, hər ikisinin öz əməllərinin nəticəsinə malik olduqlarını
irəli sürmüĢdür. Həmçinin “KiĢilərin qazancı kiĢilərə, qadınların qazancı da özlərinə məxsusdur”. 1340 “Qadınların ataana və digər qohumlardan qalan mirasda payları vardır. Ġstər çox, istərsə də az!”1341 deməklə qadınların iqtisadi baxımdan da müstəqil olduğunu diqqətimizə çatdırmıĢdır.
Qeyd etdiyimiz ayələrin geniĢ təhlilini verən Əllamə Təbatəbai yazırdı: “Ġslam dinində olan bütün ibadi, ictimai-hüquqi
hökmlərdə qadınlar kiĢilərdən fərqlənmir. Onlar da kiĢilər kimi
alıĢ-veriĢ, təlim-tərbiyə, itirilmiĢ hüququn geri qaytarılması,
özünümüdafiə və s. hüquqların qorunması hamısı eyni səviyyədədir”. 1342
-Qadına nikah hüququnun verilməsi
Məlum olduğu kimi, ailənin inkiĢafının bütün mərhələlərində sevgi-məhəbbət hissi onun psixoloji bünövrəsini, təməl daĢını təĢkil edən ən mühüm amillərdən biridir. Ailə xoĢbəxtliyinin
sirlərini özündə daĢıyan sevgi-məhəbbət hissi Allah tərəfindən
insanlara verilmiĢ ən böyük nemət kimi xarakterizə edilir. Ayədə belə bəyan olunur: “..Sizin aranızda sevgi-məhəbbət hissinin olması Allahın qüdrət niĢanələrindəndir”.1343
Ġstər Ġslamdan öncəki ərəb, istərsə də digər cəmiyyətlərin
heç birində qadınlara həyat yoldaĢı seçmək hüququ verilməmiĢdir. Onlar yalnız atalarının və yaxudda qəbilə rəislərinin məsləhəti və istəyi ilə ailə həyatı qurar, nikah bağlaya bilərdilər. Amma Ġslama görə ər-arvad münasibətləri heç vaxt məcburi bağlar
əsasında bağlana bilməz. Qurani-kərim və hədisi-Ģəriflərə görə,
qadınlar nikah qurmaqda azaddırlar və onların bu hüquqları
möhkəm əsaslarla qorunur.
MəĢhur səhabə Cabir bin Abdullah əl-Ənsari belə nəql
edir ki, bir kiĢi Peyğəmbərin (s) yanına gəlib dedi:
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-Ey Allahın rəsulu! Mənim himayəmdə bir yetim qız var.
Ona iki nəfər elçi gəlib. Biri varlı, o birisi isə kasıbdır. Biz qızı
varlıya ərə vermək niyyətindəyik. Amma o, kasıbla evlənmək
istəyir, nə edək? Peyğəmbər (s) buyurdu:
-Bir-birlərinə könül vermiĢ iki aĢiqin dərmanı, yalnız onların birlikdə ailə qurmasıdır.1344
Gördüyümüz kimi, bu hədisdə Peyğəmbərimiz (s) hər iki
tərəfin gələcək həyat yoldaĢı seçməkdə azad olduqlarını və məcbur edilməyəcəklərini önə çəkmiĢdir. Həmçinin hədisdə diqqəti
çəkən məqamlardan biri də var-dövlətin iki tərəf arasında sevgiməhəbbəti heç vaxt əvəz edə bilməyəcəyidir.
X əsrin məĢhur hədis alimlərindən olan Məhəmməd bin
Yaqub əl-Küleyni belə nəql edir ki, bir Ģəxs Ġmam Cəfər Sadiqin
(ə) yanına gəlib deyir:
-Mən bir qadınla ailə qurmaq istəyirəm, amma valideynlərim baĢqa birisi ilə evlənməyimi istəyir. Ġmam (ə) ona belə buyurmuĢdur:
-Ata-ananın istəyi ilə deyil, sevdiyin Ģəxslə evlən.1345
Həmçinin Peyğəmbərimiz (s) sırf sevgi-məhəbbət əsasında
deyil, baĢqa məqsədlər əsasında qohum olmağı, qız alıĢ-veriĢini
də yasaq etmiĢdir. Hədislərin birində belə qeyd edilmiĢdir ki,
Allahın elçisi (s) buyurdu: “Qızlarınızı qohumluq əlaqələrini
möhkəmləndirmək məqsədilə yalnız qadınınızın qohumları ilə
evləndirməyin. Çünki bu iĢ qohumluq əlaqələrinin kəsilməsinə
səbəb olar”.1346 Bundan əlavə o Həzrət (s) digər bir hədisi-Ģərifində buyurmuĢdur: “Kim bir qadınla yalnız tayfasının gücünə
xatir ailə qursa, Allah onun miskinliyini çoxaldacaq. Kim bir
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qadınla zənginliyinə görə ailə qursa, Allah onun sərvətini
azaldacaq..”.1347
-Yetkinlik yaĢına çatmayanların evləndirilməsi
Ġslam dini cavanların tez ailə həyatı qurmalarını təĢviq etmiĢ, amma yetkinlik yaĢına çatmayanların ailə həyatı qurmasını
qəti Ģəkildə qadağan etmiĢdir. Küleyni belə nəql edir ki, Ġmam
Cəfər Sadiqdən (ə) yetkinlik yaĢına çatmamıĢ Ģəxslərin nikahı
haqqında soruĢulduqda buyurdu: “Onları yetkinlik yaĢına çatmamıĢ, uĢaq vaxtı evləndirsəniz, bir-birlərini sevib ünsiyyət
qura bilməyəcəklər”.1348
Göründüyü kimi, bu hədis yetkinlik yaĢına çatmamıĢ Ģəxslərin evləndirilməsini əsaslı Ģəkildə rədd etmiĢ və belə ailələrdə
əsas ünsür olan sevgi-məhəbbətin olmayacağını və nəticədə ailə
ocağında problemlərin yaĢanacağını vurğulamıĢdır.
-KiĢilərin məsuliyyətə cəlb edilməsi
Ġslamda qadınların hüquqlarının qorunmasında kiĢilər
üzərinə ağır məsuliyyətlər qoyulmuĢ, onların Ģəriət yolu ilə
cəzalandırılmasından əlavə axirətdə düçar olacaqları əzab haqqında da məlumatlar qeyd edilmiĢdir. Hədislərdə qadınların döyülməsi, təhqir edilməsi və əzab-əziyyətə düçar edilməsi son
dərəcə qadağan edilmiĢdir. Peyğəmbər (s) buyurur: “Kim qadınını incitsə və qadını ondan canını qurtarmaq üçün boĢanmaq
istəsə, Allah o kiĢini Cəhənnəm oduna salar. Çünki Allah qadına
zülm olunduğunda yetimə zülm olunduğu zaman qəzəbləndiyi
kimi qəzəblənər”. 1349 Həmçinin digər bir hədisində Peyğəmbərimiz (s) demiĢdir: “Mən döyülməyə daha layiq olan kiĢinin
arvadını döyməsinə təəccüb edirəm”.1350 Ġmam Əli (ə) isə hədis-
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lərinin birində belə buyurur: “...qadınları danlamayın, onlarla pis
rəftar etməyin”.1351
Gördüyümüz kimi, ailənin, cəmiyyətin və sonrakı nəsillərin varlığının ən mühüm rüĢeymi olan qadınlar Ġslama görə ictimai həyatın mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsi və inkiĢafı sahəsində müstəqil və azad rola malikdir. Peyğəmbərimiz (s) cəmiyyətin inkiĢafını ailələrin mənəvi ruhda sağlam olmasında görür
və bu iĢdə ananın rolunu xüsusi Ģəkildə vurğulayırdı. O, qadınların hüquq və azadlıqları yolunda çalıĢmıĢ və bizlərə nümunə
olacaq bir Ģəxs idi. Bütün bu deyilənlərlə yaxından tanıĢ olmaq
üçün hədis məcmuələrinə müraciət etmək yetərlidir.
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7.Ġslama görə gender bərabərliyi nədir?
Ġnsanlar arasında irqi fərqlilik qədimdən bəri mövcud olmuĢdur. Avropa qitəsinə mənsub olan insanlar rəng və xarici görünüĢlərinə görə hər zaman digər qitələrə mənsub insanlardan
fərqlənmiĢlər. Bu da irqlər arasında bərabərsizlik probleminə yol
açmıĢdır. Lakin irqi bərabərsizliyə dair modern fikirlərin, siyasi
həyatı təsir altında saxlaya biləcək Ģəkildə meydana çıxması son
yüzilliklərə məxsusdur. Devid Tomsona (1941-2002) görə bu
nəzəriyyələrin banisi Karl Marksdır (1818-1883).
Ġslama görə insanların mənĢəyi birdir. Həzrət Adəm (ə)
bəĢəriyyətin ilk atası, Həvva (ə) da ilk anasıdır. Bu bərabərliyin
əsasıdır. Quranda buyrulur: “Ey insanlar! Sizi tək bir kəsdən
(Adəmdən) xəlq edən, ondan zövcəsini (Həvvanı) yaradan və
onlardan da bir çox kiĢi və qadınlar törədən Rəbbinizdən
qorxun!”1352
“Ey insanlar! Biz sizi bir kiĢi və bir qadından (Adəm və
Həvvadan) yaratdıq. Sonra bir-birinizi tanıyasınız (kimliyinizi biləsiniz) deyə, sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Allah yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır
(pis əməllərdən ən çox çəkinəninizdir). Həqiqətən Allah (hər
Ģeyi) biləndir, (hər Ģeydən) xəbərdardır”.1353
Ġslam irqçilik düĢüncəsini heç bir zaman qəbul etməmiĢdir. Ġslama görə ərəbin ərəb olmayana, ağ dərilinin qara dəriliyə
təqvadan baĢqa heç bir üstünlüyü yoxdur. Peyğəmbərdən (s) soruĢdular: “Ey Allahın Rəsulu! Ġnsanların ən xeyirlisi, Ģərəflisi
kimdir? Peyğəmbər (s) dedi: Allahdan ən çox qorxanlarıdır”.
Peyğəmbər (s) verilən sualın cavabını ümumi olaraq “insanlar”
çərçivəsi içində ümumi prinsipləri xatırladaraq cavablandırmıĢdır. Ġnsanların dil, rəng, var-dövlət, cinsiyyət kimi fərqlilikləri də Ġslama görə üstünlük səbəbi deyil. “Göylərin və yerin
yaradılıĢı, dillərinizin və rənglərinizin müxtəlifliyi də Onun
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qüdrət əlamətlərindəndir”. 1354 Ġnsanların dəyəri mal, Ģəkil,
soy-kökdə və gücdə deyil, təmiz qəlb və ixlasla edilən əməllərdədir. Ġnsani keyfiyyətləri özündə yerləĢdirməmiĢ, elm, tərbiyə
və əxlaq cəhətindən yetiĢməmiĢ Ģəxsin soy-kökü nə olursa olsun, onu üstün hala gətirə bilməz. Ġslama görə hər kəsin Rəbbi
Allahdır. Bütün insanlar Adəmdən (ə), Adəm (ə) isə torpaqdan
yaradılmıĢdır. Bu anlayıĢ irqçiliyə vurulan ən böyük zərbədir.
Ġnsanların öz çalıĢmaları ilə əldə edə bilmədikləri xüsusiyyətlərlə öyünməyə haqları yoxdur. Bunlar Allahın verdiyi nemətlərdir və bu nemətlərə yalnız Ģükr edilməlidr.
Ġnsanlıq baxımından qadın və kiĢi eynidir. Qadın və kiĢi
bərabər olmaqla birlikdə fiziki quruluĢları etibarilə fərqlidirlər.
Bunun əksini iddia etmək mümkün deyil. Çünki o halda qadın
və kiĢi deyə iki ayrı-ayrı varlıq meydana çıxmazdı. Qadın və kiĢi
hər cəhətdən bərabərdir demək də əbəsdir. Çünki Allah qadına
və kiĢiyə ayrı-ayrı xüsusiyyətlər vermiĢdir. Yəni qadın və kiĢi
fizioloji və psixoloji baxımdan təbiətləri müxtəlifdir.
Qadın-kiĢi bərabərliyi son dövrlər üzərində tez-tez müzakirələr aparılan mövzudur. Ġslama ən çox hücum edilən mövzuların baĢında qadın və qadın haqları gəlməkdədir. Bu hücumların səbəbi də ya cəhalət, ya da düĢmənçilikdir. Əslində bunlar
Ġslamın qadınlara verdiyi dəyərləri görmürlər. Ġslamiyyət qadını
alçaltmır, əksinə onu layiq olduğu məqama ucaldır. Yəni Ġslama
görə insan adını qadın və kiĢi birlikdə daĢıyırlar. Əgər qadın
dəyərsizsə, deməli, onun dünyaya gətirdiyi oğlan və qız da dəyərsizdir. Buna görə də qadını aĢağı səviyyədə görmək ağılsızlıqdır. Allahın bəndəsi olmaları baxımından qadınla kiĢi arasında fərq yoxdur.
“Ey insanlar! Biz sizi bir kiĢi və bir qadından (Adəm və
Həvvadan) yaratdıq. Sonra bir-birinizi tanıyasınız (kimliyinizi biləsiniz) deyə, sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Allah yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır”. 1355 Deməli, dəyərli olmaq cinsiyyət və milliyyətlə deyil,
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günahlardan çəkinib gözəl insani xüsusiyyətləri özündə cəm etməklədir. Ġnsan yer üzündə Allahın xəlifəsidir. Qadın və kiĢi
müĢtərək olaraq bu yüklə dünyaya gəlmiĢlər. Allah yanınında
hər ikisinin də əməli dəyərlidir. Əməllərinə müqabil olaraq verilən savablar da bərabərdir və qadının savabı kiĢidəkindən heç də
az deyildir.
“Rəbbi də onların dualarını qəbul edərək cavab verdi:
Ġstər kiĢi, istərsə də qadın olsun, Mən heç birinizin əməlini
puça çıxarmaram. Siz hamınız bir-birinizdənsiniz (dində
kiĢi, qadın eynidir)”.1356
Ġslam bu prinsipləri əsas alaraq hüquq cəhətindən qadının
kiĢidən heç də aĢağı olmadığını göstərir. Qurani-kərim yaxĢılığı
əmr etmək və pislikdən çəkindirmək məsələsində də qadının
cəmiyyətdə kiĢilərlə bərabər olduğunu belə ifadə etməkdədir:
“Mömin kiĢilərlə mömin qadınlar bir-birinə dostdurlar (hayandırlar). Onlar (insanlara) yaxĢı iĢlər görməyi əmr edər, pis
iĢləri yasaq edər, namaz qılıb zəkat verər, Allaha və Peyğəmbərinə itaət edərlər. Allah əlbəttə ki, onlara rəhm edəcəkdir.
Allah həqiqətən, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir”.1357 Məhkəmə və hüquq orqanları qarĢısında hər kəs bərabərdir. Qadın və kiĢi arasında heç bir ayrı seçkilik edilmədən qanunlar tərəfindən bərabər Ģəkildə müdafiə olunur. Hər kəs ədalətli, müstəqil hüquq orqanları önündə açıq olaraq müdafiə olunmağı tələb etmək haqqına sahibdir. Qadın da kiĢi kimi hüquqi
Ģəxsiyyətə sahibdir. Quranda keçən “insan, qul, müsəlman, mömin” kimi ümumi ifadələr, kiĢiyə aid olduğu qədər qadına da
aiddir. Qadınlar üçün özlərinə məxsus ayələr nazil olmuĢ, hətta
bir surəyə “ən-Nisa” (qadın) adı verilmiĢdir. ġahidlik nisabında,
diyədə, mirasda, boĢamada, ailə rəisliyində, vəlayət haqqında
kiĢiyə nisbətlə qadına fərqli hökümlərin uyğulanması, qadının
Ģəxsiyyətinə deyil, ədalət və nizama görədir. Belə olduqda insan
haqlarına zidd heç bir Ģey meydana çıxmır. ġahidlik mövzusunda (borc məsələsində) bir kiĢi yerinə iki qadının tələb olunması1356
1357

Ali-Ġmran, 195
Tövbə, 71
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nın səbəbi, həqiqətin tam olaraq ortaya çıxmasına zəmin yaratmaqdır. Ġslami ürf, adət və əxlaqına görə, qadınların kiĢilərin də
iĢtirak etdiyi yerlərdə bildiklərini nöqsansız ifadə etmələri çətindir. Onların fiziki-psixoloji vəziyyətləri kiĢilərə nisbətən zəif olduğundan belə yerlərdə psixoloji gərginliyə düĢürlər. Buna görə
də bir-birini dəstəkləyə bilmələri üçün Ģahid olaraq iki qadın
olması daha uyğundur. Öldürülən qadının diyəsinin kiĢidəkinin
yarısı qədər olması, onun (qadının) həyatının və qanının dəyərsiz olması deyildir. Əgər belə olsaydı, qadını haqsız yerə və qəsdən öldürən kiĢiyə qisas tətbiq edilməz, daha yüngül cəzaya
məhkum edilərdi. KiĢi ailənin rəisi olduğu üçün maddi yük onun
üzərindədir. Bu baxımdan qadının buraxdığı boĢluq kiĢidəkindən daha az olduğuna görə, qadının diyəsi kiĢinin yarısı qədərdir. Ailə rəhbərliyi haqqında da kiĢilərə daha çox haqq verilmiĢdir. Bu cəhətdən əgər qadın haqsızlığa məruz qalarsa, məhkəmələrə Ģikayət etmək haqqı vardır.
Qadının cəmiyyətdə mövcud olan vəzifələrdə çalıĢmaq
haqqı da vardır. Ancaq bu haqq insan olduğu üçün hər kəsə verilə bilən haqq deyil. Bu haqq müəyyən qabiliyyət və əhliyyət sahibi olan insanlara verilən ləyaqət və vəzifə haqlarıdır. Ġslam
bütün insanlara bu vəzifələrə layiq və əhil olma qapısını açmıĢ
və bu baxımdan fürsət bərabərliyi vermiĢdir. ÇalıĢıb bu əhliyyət
Ģərtlərini əldə edən hər kəs cəmiyyətdəki vəzifələrə gətirilir.
Ancaq qadınların dövlət rəhbəri olması məsələsi bir az mübahisəlidir. Buna baxmayaraq Qurani-kərimdə gözəl idarəçilik qabiliyyətinə sahib olan Səba Məlikəsi Bilqeysdən bəhs edilmiĢdir.1358 Qadınların rəhbər ola bilib bilməyəcəyi müctəhidlər tərəfindən müzakirə olunmuĢ və bəzi alimlərə görə qadın rəhbər ola
bilər fitvası da verilmiĢdir.

1358

Bax: Nəml, 29-35
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8.Sehr və cadu ilə məĢğul olmaq olarmı?
Məlumdur ki, insanın iradə qüvvəsi bir çox qüdrətə malikdir. Əgər insan öz nəfsini təmizləyərsə, öz ətrafındakılara təsir
bağıĢlaya bilər. Peyğəmbər (s) buyurur:
-Həlak edicilərdən çəkinin! SoruĢuldu:
-Ey Allahın rəsulu, bunlar nədir? Həzrət (s) belə cavab
verdi:
-Allaha Ģərik qoĢmaq, sehrbazlıq etmək, Allahın haram
etdiyi nəfsi haqsız yerə öldürmək, faiz yemək, yetim malı yemək, döyüĢ meydanından qaçmaq, evli, namuslu və heç bir Ģeydən xəbəri olmayan qadınlara zina isnad etmək”.1359 Bu hədisdən bir daha aydın olur ki, sehr Allaha Ģərik qoĢmaq qədər günahı olan bir əməldir və hər bir müsəlmanın bundan uzaq olması
vacibdir. Sehr tarix boyu insanların maraqlandığı bir əməl olduğu üçün bu günümüzdə də öz canlılığını qoruyub saxlamıĢdır.
Hal-hazırda cadu, ovsun, tilsimlə məĢğul olanların sahib
olduqları kitablar, qədim Babil, Assur və Misir kahinlərinin,
həmçinin, qədim buddist və Ģamanist türklərin istifadə etdikləri
kitablardan istifadə edilərək yazılmıĢ kitablardır. Bu iĢi peĢə
halına gətirənlər, daha sonralar belə kitablara olan inamı
gücləndirmək üçün ona, Qurani-kərimdən ayələr, əsmai-hüsna
və bəzi duaları da əlavə ediblər. Ən məĢhur kitablara “ġəmsülməarifil-kubra” və “Kənzül-xəvvas keyfiyyəti cəlb və təshir”
kitablarını misal göstərmək olar. Bütün bu və bu kimi kitablar
tədqiq olunduqda bəzi ayə və hədislərlə yanaĢı, hec bir dildə
olmayan kəlmələrə də rast gəlinir ki, bunlara “Nurani adlar”
deyilir.1360
Ümumiyyətlə, sehrin mahiyətindən, tarixi mənĢəyindən və
ictimai zərərindən öyrəndiklərimiz bu olur ki, bu əməl əzəldən

1359
1360

Səhihi-Buxari, DəməĢq, I nəĢri, 1424/2004, Vəsaya-23
Hikmət Tonyu, Diyanet Ġslam Ensklopediyası, Ġstanbul, 1998, səh. 21-22
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Allah tərəfindən qadağan edilmiĢ bir əməldir. Biz ayələr və duaları oxuyaraq Allaha sığınmaq və ondan Ģəfa diləməyi caiz bilirik, amma qeyri-Ģəri olan sehr və cadu ilə heç vaxt Ģəfa tapmaq
qeyri-mümkün və haram bir iĢdir.
Ġslam dini inanc, ibadət, əxlaqi hökmləri ilə dünyaya yeni
bir düĢüncə, yeni bir anlayıĢ gətirmiĢ, haqlı ilə haqsızı, zalım ilə
məzlumu, alim ilə cahili, gözəl ilə çirkini eyni gözdə görməmiĢdir.
Ġslamda insanlar bərabər huquqlu sayılırlar. Ġnsanların
Allah yanındakı dəyərləri ancaq Ona qarĢı etdikləri itaət, təzim
və ibadətləri dəyəri nisbətindədir. Allahın yer üzərində ən hörmətli varlıq olaraq tərif etdiyi insan və onun haqları əlbəttə ki,
Onun qoyduğu əmr və qadağalarla qorunmalıdır.
Ġslam dini bir kəsin baĢqasina ziyan verməsini, onun haqqını əlindən almasını heç bir halda qəbul etmir. Ġslam dinində
hər kəsin namusu, malı, canı müqəddəsdir. Bu müqəddəs dəyərləri Ġslam öz hökmləri ilə qoruyur. Sehr və caduda çox vaxt insanları bir-birindən ayırmaq, malına, canına, namusuna zərər
vermək, təsir altına salmaq məqsədi güdüldüyü üçün qəti olaraq
qadağan edilmiĢdir. Sehr və cadu səbəbiylə neçə-neçə insanlar
ruhi böhranlar keçirmiĢ, neçə-neçə insanlar cinçilərin tələsinə
düĢərək pəriĢan olmuĢlar. Neçə-neçə yalançı və hoqqabazlar
belə vasitələrlə qazanc əldə etmiĢ, haqsız sərvət toplamıĢlar.
Buna görə də bütün müsəlman alimləri sehri haram olaraq qəbul
etmiĢlər. Belə ki, sehr və ya cadu edənlər, ya da sehr-cadunu
həmin metodlarla açanlar küfr etmiĢ, dindən çıxmıĢ sayılırlar.
Ancaq, bunları Quran və sünnədən olan dualarla açmaq caizdir.
Ġslam dini sehrin həqiqətini inkar etməmiĢ, lakin tövhid
inancına zərər verdiyi, onu idarə etmək çətin olduğu və çox vaxt
pis məqsədlərdə istifadə olunduğu üçün qadağan etmiĢdir. Sehr
fikirlərə, hislərə, əĢya və cisimlərə təsir edir, hətta ölümlərə
səbəb olur. Necə ki, bu məsələ bir hədisi Ģərifində də nəql
olunmuĢdur.
Əbu Hüreyrə rəvayət edir: “Bir gün Peyğəmbərimiz (s):
“Sizi həlak edən yeddi günahdan çəkinin”, - deyə buyurdu.
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Əshabı da: “Ey Rəsulullah bunlar hansılardır?”, - deyə soruĢdular. Peyğəmbərimiz (s): “Allaha Ģərik qoĢmaq, sehr (cadu)
etmək, haqsız yerə bir kəsi öldürmək, faiz yemək, yetim malı
yemək, döyüĢdən qaçmaq, namuslu qadına iftira atmaq”, - deyə
buyurdu.
BaĢqa bir hədisi-Ģərifdə isə deyilir:
“Kim bir sehrbazın və kahinin yanına gedərsə (və dediyini
təsdiqləyərsə), qırx gün namazı qəbul olunmaz”.
Ġmam Sadiq (ə) buyurub: “Dörd qurup heç vaxt Cənnətə
girə bilməz: cadugər, ikiüzlü, daimi içki içən və sözgəzdirən”.1361
Həzrət Əli (ə) buyurub: “Hər kəs sehrdən az və ya çox Ģey
öyrənərsə və bu iĢindən tövbə etməzsə, öldürülməlidir”.1362
“Üç qurup Ģəxs heç vaxt Cənnətə girə bilməzlər: daimi
içki içənlər, daimi sehrlə məĢğul olanlar və qohum əqrəba ilə
əlaqəni üzənlər”.1363
Həzrət Əli (ə) buyurub: “Hər kəs sehrdən az yaxudda çox
bir Ģey öyrənsə, küfr etmiĢdir. Əgər o, bu iĢindən tövbə etməzsə,
Allahla onun arasında olan əhd budur ki, öldürülsün”.
Ġmam Sadiq (ə) buyurmuĢdur: “Hər kəs kahinlik etsə, yaxudda kahinlik edənin yanına getsə, Məhəmmədin (s) dinindən
uzaq düĢmüĢdür”.1364
“Münəccim, cadugər, sehrbaz və müğənni lənətlənmiĢdir.
Bu yolla əldə edilən qazanc da lənətlənibdir”.1365
“Münəccim cadugər kimi, cadugər sehrbaz kimi, sehrbaz
da kafirdir. Kafir isə cəhənnəmlikdir”.1366
Peyğəmbər (s) buyurub: “Müsəlman sehbaz öldürülər,
kafir sehrbaz isə öldürülməz. Deyildi: Ey Allahın Rəsulu! Niyə
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Əllamə Məclisi, c. 76, qədim çap, səh. 210, fəsil-96, hədis № 1
Həmin mənbə, hədis № 2
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Həmin mənbə, səh. 211, hədis № 6
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Həmin mənbə, səh. 210, hədis № 4
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Həmin mənbə, səh. 211, hədis № 7
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Həmin mənbə, səh. 212, hədis № 8
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kafir sehrbaz öldürülmür. Dedi: çünki, Ģirk sehrdən daha böyük
günahdır. Sehr və müĢrüklük bir-birlərinə yaxındırlar”.1367
Peyğəmbər (s) buyurub: “Hər kəs sehrbazın, kahinin yaxudda yalançının yanına getsə və onların dediklərini təsdiqləsə,
Allahın Qurani-kərimdə endirdiklərindən uzaq düĢmüĢdür”.1368
Bu hədisi-Ģəriflərdən də görürük ki, sehr və cadu etmək
necə haramdırsa, bu kimi iĢlərlə məĢğul olanın yanına getmək,
ondan mədət ummaq da o dərəcədə haramdır. Alimlərə görə,
cadunu peĢə halına gətirən və sehrbazlığı küfrə aparan kəslərin
Ģiddətlə cəzalandırılması vacibdir. Edilən sehr-cadu küfr növündəndirsə, təbii ki, bunu edənin də küfrə düĢməsi qaçınılmazdır.
Küfr növündən deyilsə, təzir olunar və tövbə etməsi istənilər.
Tövbə edərsə, tövbəsi qəbul olunar.
Burada bir məsələyə aydınlaq gətirmək yerinə düĢərdi.
Belə ki, bəzi mənbələrdə Peyğəmbərə (s) sehr olunması və onun
sehrin təsiri nəticəsində xəyallara dalması, nə danıĢdığını bilməməsi, xəstələnməsi və s. bu kimi rəvayətlər qeyd edilmiĢdir.
Həmin rəvayətlərdə belə deyilir:
ٚٗ أٚ٤َُ ا٤و٣ ٚٗ أ٠) كظُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٢ ٓلَ حُ٘ز:ػٖ ػخث٘ش هخُض
ٍ ػْ هخٙىػخٝ  ىػخ َّللا،١ ػ٘يٞٛٝ ّٞ٣  اًح ًخٕ ًحص٠ كظ،ِٚٓخ كؼٝ لؼَ حُ٘ت٣
: هِض.ٚ٤ كٚظ٤ٔخ حٓظلظ٤ ك٢ٗخ ػخث٘ش إ َّللا هي أكظخ٣  أٗؼَص:)ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ(
٢ٗ ؿخء:)ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍ)؟ هخُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٍ َّللاٍٞٓ خ٣ ٓخ ًحىٝ
 ٓخ:ٚخكزُٜ ٔخٛ ػْ هخٍ أكي،٢ِهَ ػ٘ي ٍؿ٥حٝ ،٢ٓٔخ ػ٘ي ٍأٍٛؿلٕ كـِْ أكي
٢٘ ٖٓ ر١ىٜٞ٤ُْ حٜي رٖ حْلػ٤ ُز:ٍ؟ هخٚز١ ٓخٝ :ٍ هخ.دٞ ٓطز:ٍؿغ حَُؿَ؟ هخٝ
:ٍ؟ هخٞٛ ٖ٣ كؤ:ٍ هخ.ًًَ ِؼش١ ؿقٝ ش١ٓ٘خٝ ٢٘ٓ ٢ ك:ٍ ٓخًح؟ هخ٢ ك:ٍ هخ.ن٣ٍُ
ٚلخرٛ أٗخّ ٖٓ أ٢) كُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ( ٢ذ حُ٘زٌٛ ك:ٍ هخ.ٕحٍٝ أ١ً َ رج٢ك
خَّٛللا ٌُؤٕ ٓخءٝ :ٍ كوخ، ػخث٘ش٠ُ ػْ ٍؿغ ا،َخ ٗوٜ٤ِػٝ خٜ٤ُ ك٘ظَ ا،َ حُزج٠ُا
ٍ؟ هخٍٚ َّللا أكؤهَؿظٍٞٓ خ٣ : هِض.ٖ٤١خ٤ُّ٘ حٝخ ٍإٌُِٜؤٕ ٗوٝ ،ٗوخػش حُل٘خء
٠ٍِ ػٞض إٔ أػ٤٘هٝ ،٢ٗٗلخٝ  َّللا٢ٗ أٓخ أٗخ كوي ػخكخ، َل:)ُٚآٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ(
.خ كيك٘ضٜأَٓ رٝ ، َٗحٚ٘ٓ ّحُ٘خ
Ummulmöminin AiĢə belə nəql edir: “Peyğəmbər (s)
mənim evimdə olanda ona sehr etmiĢdilər və bu sehrin nəticəsində onun xəyalına Ģeylər gəlir və o, nə etdiyini bilmirdi. O,
1367
1368

Həmin mənbə, səh. 212, hədis № 9
Həmin mənbə, səh. 212, hədis № 10
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mənə dedi: “Ey AiĢə! Mən Allahdan soruĢdum və sualımın
cavabını aldım”. Dedim: “Nəyi soruĢdun və nə cavab aldın?”
Dedi: “Ġki mələk insan Ģəklində yanıma gəldi. Biri baĢ, digəri də
ayaq tərəfimdə durdu. Biri o birindən belə soruĢdu: “Buna nə
olub?” Digəri cavab verdi ki, buna sehr-cadu edilib. Birincisi
soruĢdu: “Kim ona sehir edib?”. Ġkincisi: “Lübeyd bin Asim əlYəhudi”, - deyə cavab verdi”. Bu dialoq cadunun daraq və saçları ilə edildiyi xurma lifləri ilə bağlanaraq quyuda gizlədildiyi
Ģəklində davam etdi. Bundan sonra Rəsulullah (s) bir neçə
səhabəsi ilə həmin quyuya getdi, suyunu boĢaldaraq daĢın
altında gizlədilən cadunu çıxartdılar…1369
Bu hədisi Ġbni Abbas isə belə nəql edir:
“Yəhudi Ləbid Peyğəmbərə (s) sehr etmiĢ və sehri yazaraq
bəni-Zəriq quyusuna atmıĢdı. Bu zaman Peyğəmbər (s) xəstələndi. O həzrət yatmıĢ olanda iki mələk gəldi: biri onun baĢ
tərəfində, digəri isə ayağının yanında oturaraq xəbər verdilər ki,
sizə sehr edilmiĢ, sehri dərinin altına qoymuĢ və “Zərvan” quyusunda bir daĢın altında gizlətmiĢlər. Peyğəmbər (s) həzrət
Əlini, Zübeyri və Əmmarı göndərdi. Onlar quyunun suyunu
çəkdilər və daĢı qaldıraraq dərini çıxartdılar. Gördülər ki, onun
üzərində bir qədər tük var, darağın diĢləri və iynə ilə ona on bir
düyün vurmuĢlar. Bu zaman “Müəvvəzəteyn” (“Nas” və “Fələq”
surələri) nazil oldu. Hər düyünü açanda onlardan bir ayə oxuyurdular. Bundan sonra Peyğəmbər (s) özündə yüngüllük hiss
etdi və qalxıb oturdu. Sanki, zəncirlərdən azad olunmuĢdu”.1370
Bu rəvayətlər doğru hesab edilə bilməz. Birincisi ona görə
ki, bu rəvayəti səhabələrdən yalnız iki nəfər (Ġbn Abbas və AiĢə)
nəql ediblər. Necə ola bilər ki, minlərlə səhabədən yalnız iki
Ģəxs bunu nəql etmiĢdir?!
Ġkincisi, bu rəvayətlər Qurani-kərimlə ziddiyyət təĢkil edir.
Belə ki, Uca Rəbbimiz “َٟٞ  َٓخ َؿَٝ ْْ ٌُ ُخكز
ُ َ ْ٘ ِط٣  َٓخَٝ ِْٕا
َ ََّ ٟ
َ  َٓخٰٟ َٞ َٜ ُْ ن َػ ِٖ ح
ِ ٛ
َّ
٠ٰ كٞ
٣
٢
ك
ٝ
َل
ا
ٞ
ٛ
Sizin
yoldaĢınız
(Məhəmməd
əleyhissəlam)
nə
ُ
ْ
َ ُ ٌ َ ِ َ
1369

Səhihi-Buxari, c. IV, səh. 148, “Kitab bədül-xəlq”, “Bab sifətül-Ġblis və
cünuduhu”.
1370
Səhihi-Buxari, hədis № 3268; Səhihi-Müslüm, hədis № 2189
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haqq yoldan sapmıĢ, nə də azmıĢdır! O, kefi istəyəni
(havadan) danıĢmır. Bu, ancaq (Allah dərgahından) nazil olan
bir vəhydir”, - deyə bəyan edir. 1371 Belə olduğu təqdirdə
Peyğəmbərin (s) təxəyyülə qapanması, nə danıĢdığını bilməməsi
qeyri-mümkündür. Bundan baĢqa Qurani-kərim açıq-aĢkar Ģəkildə Peyğəmbərin (s) sehrlənməsini, onun sehrə məruz qalmasını
inkar edərək “Ġsra” surəsində belə bəyan edir:
ٍُ َُٞو٣ ًْ ِ ا،َٟٞ  ْْ َٗ ْـُٛ ًْ ِاَٝ  َي٤ْ ََُِٕ اُٞٔظَ ِٔؼ
ْ َ٣ ًْ ِ اِٚ َِٕ رُٞٔظَ ِٔؼ
ْ َ٣ ٗلُٖ أَ ْػَِ ُْ رِ َٔخ
ْ
َ
َ ْح كَلُِّٞ٠
ْ َّٓ ًَٕ اَِلَّ ٍَ ُؿلَُٕٞ إِ طَظَّزِؼُٞٔ ُِحُظَّخ
َ َ ْح َُ َي حْل ْٓؼَخ ٍَ كُٞ ََرٟ
َ َْق٤ًَ َْ ُ حٗظ، ًٍحٞٔ ُل
.ًل٤ِٓز
ْ َ٣
َ َْٕٞؼ٤ٔظ َِط
“(Sən Quran oxuyanda) onlar sənə qulaq asdıqları zaman nəyi dinlədiklərini və zalımların (Dərünnədvədə) öz aralarında gizli-gizli danıĢıb: “Siz ancaq ovsunlanmıĢ bir adama uyursunuz!” – dediklərini də bilirik. Bir gör (müĢriklər)
səni kimlərə bənzətdilər (sənə Ģair, kahin, sehrbaz, məcnun,
divanə və s. dedilər)! Onlar yoldan azdılar və bir daha doğru
yolu tapa bilməzlər!”1372
Həmçinin, Uca Rəbbimiz “Fürqan” surəsində də belə
bəyan etmiĢdir:
ِٚ ٤ْ ََُِل أُٗ ِِ ٍَ اْٞ َُ ،حم
ْ َ حْل٢ِ ك٢٘
ُ ََّ ُ ٌَح حَٜ ُِ ح َٓخُُٞهَخَٝ
ِ ْٔ َ٣َٝ َّ َؤْ ًُ َُ حُطَّ َؼخ٣ ٍِ ٞٓ
ِ َٞ ٓ
َُٕٞٔ ُِهَخ ٍَ حُظَّخَٝ ،خَٜ ْ٘ ِٓ َُ ًُ ْؤ٣َ ٌُ َؿَّ٘شَُٚ ٌُُٕٞ َ طْٝ َ أ،ٌِ ًَ٘ ِٚ ٤ْ َُِ ا٠َُ ِْو٣ ْٝ َ أ،َح٣
ً ٌِ َٗ َُٕٚ َٓ َؼٌُٞ َ٤َََِٓ ٌي ك
َ
َ
َ
َ
ُ
ُّ
َُٕٞؼ٤ٔظ َِط
ْ َ٣ ح كلِٞ٠
ْ َّٓ ًَٕ اَِلَّ ٍَ ُؿلُٞإِ طَظَّزِؼ
َ ح َُيَ حْل ْٓؼخ ٍَ كُٞ ََرٟ
َ َْق٤ًَ َْ  حٗظ، ًٍحٞٔ ُل
.ًل٤ِٓز
َ
“Zalımlar (müĢriklər möminlərə) dedilər: “Siz ancaq
ovsunlanmıĢ (buna görə də ağlını itirmiĢ) bir adama tabe olursunuz! (Ya Rəsulum!) Bir gör sənin barəndə necə məsəllər
çəkdilər! (Səni divanəyə bənzətdilər, peyğəmbərliyinin həqiqi
olduğunu təsdiq etmək üçün göydən mələk endirilməsini tələb
etdilər!) Artıq (doğru yoldan) azdılar və bir daha (haqqa) yol
tapa bilməzlər!”1373
Göründüyü kimi, Qurani-kərim Peyğəmbərə (s) sehr olunub deyənləri zalım adlandırır və zalımların da kafirlərə bərabər
1371
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Ġsra, 47-48
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olduğunu bildirib. Belə olduğu halda Peyğəmbərin (s) sehrlənmiĢ olduğunu iddia etmək doğru deyildir.
Üçüncüsü, əgər bu rəvayətlər doğru hesab olunarsa, o zaman Qurani-kərimin Allah tərəfindən göndərildiyi və Peyğəmbərin (s) peyğəmbərliyi Ģübhə altına düĢəcəkdir. Bundan baĢqa
bu rəvayətlər doğru hesab olunarsa, o zaman Peyğəmbərin (s)
axmaq və dəli olduğu (Allaha pənah) baĢa düĢüləcəkdir. Necə
ola bilər ki, Peyğəmbər (s) sehrin təsiri nəticəsində namaz qıldığı halda namaz qılmadığını xəyal edir?! Necə ola bilər ki,
Cəbrayıl (ə) ona vəhy gətirir, amma o, sehrin təsiri nəticəsində
nə etdiyini bilmir?!
Dördüncüsü, necə ola bilər ki, daim Allahı zikr etməklə
məĢğul olan, insanları cinlərin və Ģeytanların Ģərindən qorunmaları üçün yollar bəyan edən bir peyğəmbər özü cin və Ģeytanların
təsirinə məruz qalmıĢ olsun?! Necə ola bilər ki, özü-özünə fayda
verə bilməyən bir peyğəmbər baĢqaları üçün faydalı göstəriĢ
vermiĢ olsun?!
Bu rəvayətləri tədqiq etdikdə məlum olur ki, bunlar əsli
olmayan rəvayətlərdir ki, onların uydurulması Ġslamı gözdən
salmaq, onun Ġlahi din olduğunu Ģübhə altına almaq olmuĢdur.

546

9.Böhtan atanın hökmü nədir?
Ġslam dinində insanın Ģərəf və ləyaqəti ən yüksək mənəvi
kateqoriyalardan biri kimi xarakterizə edilir. Buna görə də insan
ləyaqətini alçaltmaq, insanın abır-həyasına, onun namus-qeyrətinə təcavüz etmək, bir sözlə insan Ģəxsiyyətinə ləkə gətirən hər
bir əməl Ġslamda qadağan edilmiĢdir. Hətta Ġslam Ģəriətində
insanların haqqında pis düĢünmək, onların sirrini, eyibli iĢlərini
faĢ etmək, onların qeybətini qırmaq, onların dalınca düz olsa
belə, xoĢagəlməz sözlər söyləmək haramdır. Bu haqda Uca
Rəbbimiz belə bəyan edir:
حٞٔ
ْ حَُٞ٘ٓ َٖ آ٣ٌِ َُّخ حَٜ ٣ُّ ََخ أ٣
َّ  ََل ط ََـَٝ ۖ ٌْ  حُظَِّّٖ اِ ْػٞ
ُ ٔ
َ  ًَح َِٖٓ حُظَِّّٖ إَِّ رَ ْؼ٤ِح ًَؼُٞحؿظَِ٘ز
َّۚ َح َّللاُٞحطَّوَٝ ۚ ُُٙٞٔ ُظْٛ َِ ٌَ َظًخ ك٤ْ َٓ ِٚ ٤َؤْ ًُ ََ َُ ْل َْ أَ ِه٣ َُْٕ ِل ُّذ أَ َك ُي ًُ ْْ أ٣َخ ۚ أ٠
ُ َ ْـظ َْذ رَ ْؼ٣  ََلَٝ
ً  ٌُ ْْ رَ ْؼ٠
َّ َِّٕا
.ٌْ ٤حد ٍَ ِك
ٌ َّٞ ََّللاَ ط
“Ey iman gətirənlər! Çox zənnə-gümana qapılmaqdan
çəkinin. ġübhəsiz ki, zənnin bəzisi (heç bir əsası olmayan
zənn) günahdır. (Bir-birinizin eyibini, sirrini) arayıb axtarmayın, bir-birinizin qeybətini qırmayın! Sizdən biriniz ölmüĢ
qardaĢının ətini yeməyə razı olarmı?! Bu sizdə ikrah hissi
oyadar (qeybət də belədir). Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhmlidir!”1374
Ġslamda abır-həyasına bürünmüĢ, öz namus və qeyrətinin
keĢiyində mükəmməl durmuĢ qadın və kiĢilərin xüsusi dəyəri
vardır. Buna görə də namuslu insanlara böhtan atmağa, onların
namuslarını, abır-həyalarını ləkələməyə “qəzf” deyilir. Bu söz
lüğətdə “iftira, böhtan, namuslu insanların iffətini ləkələmək” və
s. bu kimi mənalardadır. Ġstilahi mənada isə, namuslu bir kiĢi və
ya qadına “sən zinakarsan”, “ey zaniyə” və bu kimi sözlərlə iftira etmək mənasında tərif edilir.1375 Deməli, qəzfin Ġslam Ģəriətindəki mənası “namuslu və iffətli insanlara, xüsusilə də qadınlara böhtan atmaq, onların namus və iffətlərinə iftira yaxmaqdır”. Bu əməl Ġslamda ən böyük günahlardandır. Böhtan (qəzf)
haqqında Qurani-kərim və hədisi-Ģəriflərdə kifayət qədər məlu1374
1375

Hucurat, 12
Bax: ġamil Ġslam Ensiklopediyası, “kazf” maddəsi
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matlar vardır. Əfsuslar olsun ki, müasir cəmiyyətimizdə, xüsusilə də cavanlarımız arasında bir-birlərinin heysiyyət və namuslarına toxunacaq söyüĢlərin söyülməsi, iftira və böhtanların
atılması az qala adi hala çevrilməkdədir. Sözü gedən mövzunun
hər dövrdəki aktuallığını, bu iĢin insanın Ģərafət və ləyaqətinə
vurduğu ləkənin böyüklüyünü və insanlararası mənəviyyat balansını pozacağını diqqətə alan hədisĢünaslar öz əsərlərində
“Böyük günahlar” adlı fəsildə namuslu qadınlara və kiĢilərə atılan böhtanın Allah yanında ən böyük günah olduğunu qeyd etmiĢ, belə böhtançıların Qiyamət günü Cəhənnəm odunda yandırılacaqlarını ayə və hədislər yolu ilə təsbit edildiyini bildirmiĢlər.
Bu mövzu Qurani-kərimin “qəzf” haqqında bəyan etdiyi
“  ََلَٝ ًَٖ َؿ ِْ َيس٤ِٗ ْْ ػَ َٔخُٛ ُٝخؿِِي
ُ ح رِؤ َ ٍْرَ َؼ ِشَُٞؤْط٣ ْْ َُ َّْ ُص ػ
ْ َيَح َء كَٜ ٗ
َ َٕ ح ُْ ُٔ ْلُٞٓ َْ َ٣ َٖ٣ٌِ َُّوح
ِ َ٘خٜ
ٰ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ً
َ ْْ ُٜ ُ حَِٞ طَوز- Ġsmətli qadınlara zina
َٕٞخٓو
ِ  ُْ حُلُٛ َُجِيٝأَٝ ۚ خ َىس أرَيًحَٜ ٗ
isnad edib, sonra (dediklərini təsdiqləyəcək) dörd Ģahid gətirə
bilməyən Ģəxslərə səksən çubuq vurun və onların Ģəhadətini
heç vaxt qəbul etməyin. Onlar, sözsüz ki, əsil fasiqlərdir”1376
ayəsində qeyd edilmiĢdir. Bu ayədən məlum olur ki, hər kəs
namuslu və iffətli qadınlara zina isnad etsə, onların namus və
iffətlərini ləkələsə, ona səksən qamçı vurulmalıdır. Göründüyü
kimi, zinadan xəbəri olmayan qadına zinakar demək qəzf adlanmıĢdır. Ayə açıq-aĢkar Ģəkildə belə ittihamla məĢğul olana səksən qamçı vurmaqla yanaĢı, onların Ģahidliyinin heç vaxt qəbul
edilmədiyini və həmçinin onların pozğun əxlaqlı olduğunu aĢkar
edərək bəyan edir: “Onların Ģahidliyini heç vaxt qəbul etməyin” və “Onlar fasiqdirlər”.
Peyğəmbər (s) belə buyurmuĢdur: “Böyük günahlar yeddidir ki, onlara Cəhənnəm odu vacib edilmiĢdir: qadağan edilmiĢ
cana qıymaq, valideynin üzünə ağ olmaq, sələm yemək, hicrətdən sonra geriyə dönmək, namuslu qadınlara böhtan atmaq, yetimin malını yemək və döyüĢ meydanından qaçmaq”.1377

1376
1377

Nur, 4
Əllamə Məclisi, Biharül-ənvar, c. 76, səh. 13, hədis № 15
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Əlqəmə adlı bir ravi Ġmam Cəfər Sadiqdən (ə) belə nəql
etdiyi qeyd edilir: “Biz Ġmamdan (ə) böyük günahlar haqqında
soruĢduqda, Ġmam (ə) belə cavab verdi: “Böyük günahlar
Allahın kitabında yeddidir”. Biz Ġmamdan (ə) onları sadalamasını istədikdə, Ġmam (ə) buyurdu: “Allaha Ģərik qoĢmaq, yetimin
malını yemək, bilə-bilə sələm yemək, valideynin üzünə ağ olmaq, döyüĢ meydanından qaçmaq, mömin bəndəni öldürmək və
namuslu insanlara böhtan atmaq. Bizdən heç kəs bu günahlara
düçar olmamalıdır”.1378
Yuxarıdakı ayədə də qeyd olunduğu kimi, Ġslam Ģəriətinə
görə qəzf edən Ģəxs tövbə etməzsə və yaxudda dediyinin yalan
olduğunu elan etməzsə, onun Ģəri məhkəmədə və ictimai həyatda Ģahidliyi qəbul edilmir, imandan xaric olaraq fasiq adlanır.
Ġmam Sadiq (ə) böhtan atan (qəzf edən) Ģəxs haqqında buyurmuĢdur: “Qəzf edənə səksən qamçı vurular, onun Ģahidliyi tövbə
etməyənədək və yaxudda dediyinin yalan olduğunu elan etməyənədək qəbul edilməz”.1379
Uca Rəbbimiz digər bir ayəsində belə bəyan edir:
ْ
 ِه ََ ِس٥حَٝ َخ٤ْٗ  حُ ُّي٢ِح كُٞ٘ص ُُ ِؼ
َ َٕ ح ُْ ُٔ ْلُٞٓ َْ َ٣ َٖ٣ٌِ َُّإَِّ ح
ِ ص ح ُْ ُٔئْ َِٓ٘خ
ِ ص ح ُْ َـخكِ َل
ِ َ٘خٜ
َ
َ
َ
ْ َ َّ طْٞ َ٣ .ٌْ ٤حد ػ َِظ
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ حُٞٗ ْْ رِ َٔخ ًَخُٜ ُِأ ٍْ ُؿَٝ ْْ ِٜ ٣ ِي٣ْ أَٝ ْْ ُٜ َُٔ٘ظ
ٌ ٌَ  ْْ َػُٜ ََُٝ
ِ ُْ  ْْ أِٜ ٤ْ َِ ُي َػَٜ ٘
َّ َََّٕٕ أُٞٔ َِ ْؼ٣َ َٝ ن
َّ ُْ ِٜ ٤ِّكَٞ ُ٣ ٌٍ ِ َٓجْٞ َ٣.
. ُٖ٤ِن ح ُْ ُٔز
ُّ  ح ُْ َلَُٞ ٛ ََّللا
َّ  ُْ ح ُْ َلُٜ َ٘٣َّللاُ ِى
“Zinadan xəbəri olmayan namuslu, ismətli mömin qadınları zinada ittiham edənlər dünyada və axirətdə lənətə
düçar olarlar. Onları (Qiyamət günü) çox böyük bir əzab
gözləyir. Qiyamət günü (onlar dünyada qazandıqları günahlarını dandıqda) dilləri, əlləri və ayaqları etdikləri əməllər barəsində onların əleyhinə Ģəhadət verəcəkdir. O gün Allah onların cəzasını layiqincə verəcək və onlar Allahın (Allahın onlara verdiyi vədin) açıq-aĢkar bir haqq olduğunu biləcəklər”.1380
Ġslam Ģəriətində insanların namus və iffətlərini ləkələyən
Ģəxsin (qəzf edənin) kiĢi və ya qadın olmasının heç bir fərqi
1378

Həmin mənbə, hədis № 18
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1380
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yoxdur. ġəriətin təyin etdiyi cəza hər iki cinsin nümayəndəsinə
eyni dərəcədə tətbiq edilməlidir. Ayədə “namuslu qadınlar”
ifadəsinin iĢlədilməsi isə ailədə və ya cəmiyyətdə kiĢilərdən
daha çox qadınların belə ittihama məruz qalmasına görədir.
Həmçinin, belə ittihamların daha çox kiĢilər tərəfindən qaynaqlandığını açıqlayan ayə “hansı ki, isnad edərlər” təbirini
qrammatik baxımdan kiĢi cinsində gətirmiĢdir. Burada biz,
ayənin çox mühüm psixoloji incəliyə toxunduğunun Ģahidi
oluruq. O da bundan ibarətdir ki, qadınlar kiĢilərdən daha çox
həyalı olduğuna görə çox nadir hallarda belə bir ittihama, yəni
kiĢilərin namus və iffətinə qara yaxmağa əl atarlar.
Həzrət Fatimədən (ə) belə bir hədis nəql edilmiĢdir:
.٘خصٜ َّللا حؿظ٘خد هٌف حُٔلَٝك
“Allah namuslu qadınlara böhtan atmaqdan çəkinməyi fərz
etmiĢdir”.1381
Abbas bin Hilal Ġmam Rzadan (ə) belə nəql edir: “Allah
böyük günahlardan çəkinin dedikdə, bütlərə sitayiĢ etməyin,
Ģərab içməyin, cana qıymayın, valideynin üzünə ağ olmayın, namuslu qadınlara böhtan atmayın, döyüĢ meydanından qaçmayın
və yetimin malını yeməyin kimi günahlardan uzaq olmağı əmr
etmiĢdir”.1382
Burada xüsusi olaraq bir məsələni vurğulamaq istəyirəm
ki, namuslu insanlara böhtan atanın (qəzf edənin) belə bir Ģəri
cəzaya məruz qalması o zaman mümkün olar ki, o, azad və ağılı
baĢında olmuĢ olsun. Deməli, bu iĢə məcbur edilən və ya dəli
adamın ittihamına heç bir əhəmiyyət verilmir.
Qəzf ayəsinin məna çalarlarında diqqəti çəkən incəliklərdən biri də budur ki, qəzf edilən Ģəxs, yəni əxlaqsızlıqda (zinada) ittiham olunan Ģəxs namuslu və iffətli olmuĢ olsun. O, istər
kiĢi olsun, istərsə də qadın, fərqi yoxdur gərək böhtana məruz
qalmamıĢdan əvvəl zina cəriməsinə düçar olmasın. Həmçinin,
böhtana məruz qalan Ģəxs həddi-buluğa yetiĢməyibsə, dəlidirsə,
qeyri-müsəlmandırsa, böhtan atana kamil cəza yoxdur. Çünki
1381
1382
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Ġmam Sadiqdən (ə) “həddi-buluğ olmamıĢ Ģəxsə zina isnad
edənə (qazifə) Ģəri hədd varmı”, - deyə soruĢulmuĢ, o həzrət də
“baliğ olanadək yox” cavabını vermiĢdir.1383
Ġslama görə Ġnsan Ģəxsiyyətini alçaldan, Ģərəf və ləyaqətini
zədələyən söz və hərəkətlər iĢlətmək qəti qadağandır. Uca Allahın yaratdığı varlıqların ən Ģərəflisi olan insanı dəyərsiz sayaraq
alçaltmaq həm də Allaha qarĢı hörmətsizlikdir. Peyğəmbər (s)
belə buyurmuĢdur: “Müsəlman qardaĢını alçaq saymaq, ən böyük günahlardandır”.1384 Ġnsanlar rəngləri, soyları, fiziki qüsurları, məsləkləri və s. cəhətlərinə görə heç vaxt qınanmazlar.
Kimsə bu vasitələrlə digərlərinə lağlağa edə bilməz. Çünki Allahın nəzərində kimin daha üstün olduğunu insanlar bilə bilməzlər. Qurani-kərim belə bəyan edir:
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“Ey iman gətirənlər! Bir qövm digərini lağa qoymasın.
Ola bilsin ki, onlar (lağa qoyulanlar) o birilərindən (Allah yanında) daha yaxĢı olsunlar. Qadınlar da bir-birinə (riĢxənd
etməsinlər). Bəlkə, onlar (riĢxənd olunanlar) o birilərindən
(riĢxənd edənlərdən) daha yaxĢıdırlar. Bir-birinizə tənə etməyin (ayıb tutmayın) və bir-birnizi pis ləqəblərlə çağırmayın.
Ġman gətirdikdən sonra fasiq adını qazanmaq necə də pisdir.
Məhz tövbə etməyənlər zalımlardır!”1385
Əbuzər əl-Qiffari Bilal HəbəĢiyə “qara qadının oğlu” dedikdə, Peyğəmbər (s) onu: “sən hələ də cahiliyyə qalığı daĢıyan
birisən” deyərək qınamıĢdı.1386
Gördüyümüz kimi, insan Ģəxsiyyətini alçaltmaq, insanların
Ģərəf və namusuna qara yaxmaq, namuslu insanlara iftira
yaxmaq çox böyük günahlardandır. Qurani-kərim və Peyğəmbərimizin (s) hədisi-Ģərifləri günahsız insanlara böhtan atmağı və
ya onların nəsəblərini, soyköklərini inkar etməyin cəzasının ol1383
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duqca ağır olduğunu bildirir. Həmçinin, Ģübhə və təxmini nəzərlə hərəkət edilərək insanlara töhmət vurmaq olmaz. Cəzaların
əksəriyyətində günahkarın Ģərəf və ləyaqətinin qorunması ön
planda olur. Bəzən günahı örtmək daha xeyirli olur. Peyğəmbər
(s) zina etmiĢ birinin əleyhinə Ģahidlik edən Ģəxsə: “Onu örtsəydin, sənin üçün daha xeyirli olardı”, - deyə buyurmuĢdur. Digər
bir hədisdə də buyurulur: “Bir bəndə bu dünyada baĢqa bir
bəndənin ayıbını örtərsə, Allah da Qiyamət günündə onun
ayıbını örtər”.1387
Ġslam dini insanların ayıblarını araĢdırmağı və Ģəxslərin
gizli iĢlərini ifĢa etməyi qadağan etmiĢdir. Ġnsanların ayıb və
qüsurlarını gizlətmək əxlaqi bir fəzilət, yüksək insani məziyyət
kimi qəbul edilmiĢdir. Gizlədilməsi lazım olan qüsur və xətalar,
digər insanların haqlarına aidiyyatı olmayan və cinayət xarakterli iĢlər olmamalıdır. Əksinə insanların haqq və hüquqlarını pozan hallar ifĢa edilməlidir.
Ġnsanların Ģərəf və ləyaqətinə böhtan atmağın (qəzfin)
Ġslam hüququnda nə qədər pis bir əməl olduğu yuxarıdakı ayə və
hədislərdə təsbit edildi. Həqiqətən mənəvi baxımdan hər bir
ağıllı insan belə bir əməlin nə qədər alçaq və alçaldıcı olduğunu
dərk etməlidir. Lakin təəssüflər olsun ki, bəzi üzdəniraq düĢüncə
sahibləri, xüsusilə də insanın hüquqi azadlığını önə çəkən antiĢəriət təbliğatçılar böhtan (qəzf) kimi zahirən yüngül görünən belə
bir günah üçün Ġslamın təyin etdiyi cəzanın, səksən qamçının
vurulmasını zülm kimi qiymətləndirirlər. Amma belə düĢünən
insanlar böhtanın, insanların Ģərəf və ləyaqətlərinin ləkələnməsinin (qəzf əməlini) mahiyyətini dərindən dərk etsəydilər, bəlkə
də Allahın belə ədalətli hökmünə qarĢı çıxmaq və onun cəmiyyətdəki tətbiqinə mane olmazdılar. Həqiqətən də böhtan (qəzf)
insanlararası mənəvi bağlılığı pozur, ictimai nizam-intizamı sarsıdır, Ģərəfli insan Ģəxsiyyətini ucuzlaĢdırır və ictimai münasibətlərdə fəsad əmələ gətirir. Namuslu insanlara, xüsusilə də
qadınlara dəlilsiz-sübutsuz böhtan atmaq, onların namus və iffətlərini ləkələmək düĢmənçilik düyünü yaratmaqla yanaĢı, ailə
1387
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içərisində psixoloji durğunluq və mənəvi sarsıntılıq da yaradır.
Həmçinin qəzf insanların psixologiyasında Ģiddətli kin-küdurət
və dərin uçrum yaradır. Hətta belə bir ittihama məruz qalmıĢ
insanlar özlərinin təmizliyini sübuta yetirməyi bacarmadıqda,
intiharla üzləĢir və özlərinin qurtuluĢ yolunu ölümdə görürlər.
Belə olan halda qəzfin, Ģərin, böhtanın və buna bənzər pis əməllərin Ģəri yolla cəzalandırılması heç də insan azadlığının və ədalətli hüququn ziddi deyildir. Deməli, Ģəri cəzaların bəzi insanların xəyal etdikləri kimi, müasir mədəniyyət və hüquqa heç
münasib deyil demələri əsassızdır və imansızlıq rəmzidir.
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10.Ġslama görə cinsi pozğunluqlar hansılardır
və onların cəzası nədir?
Ġslama görə cinsi pozğunluğun baĢında dayanan ən böyük
günah zinakarlıqdır. Zinakarlıq dedikdə bir kiĢinin bir qadınla
nigahsız və ya qanunsuz olaraq cinsi münasibətdə olması baĢa
düĢülür. Ġslam Ģəriətində zina edən kiĢiyə “zani” qadına isə “zaniyə” deyilir.
Hədis ədəbiyyatının ən məĢhur əsərlərində “Böyük günahlar” fəsli içində zinanın çox çirkin, cəmiyyətin və ailə münasibətlərinin təməl sütunlarını sarsıdan, mənəvi mədəniyyəti dağıdan bir əməl kimi xarakterizə edilmiĢdir.
Qurani-kərimdə də zinanın son dərəcə pis yol olduğu bildirilir: “Zinaya da yaxın düĢməyin. Çünki o, çox çirkin bir
əməl və pis bir yoldur!”1388 Hədisi-Ģərifdə isə deyilir: “Zinanı
sevən insan özünün halal yolla doğulduğunu iddia edərsə, yalançılıq etmiĢdir..”1389
Ayə və hədislərdən də göründüyü kimi, Ġslamda qanunsuz
cinsi münasibət haramdır və ən böyük günahlardandır. Zina insanlarda imanı zəiflədib aradan aparan haram hərəkətdir. Cəmiyyətin əsası olan ailə institutunun müqəddəsliyini zədələyən, qurulmasına maneə törədən, xoĢbəxtliyi yox edən, nəsillərin gələcəyini Ģübhə altına alan, cəmiyyətdə qadın ticarətini baĢladan,
anası və ya atası müəyyən olmayan və ana-ata Ģəfqətindən
məhrum problemli uĢaqların artmasını ortaya çıxaran, ailələr
arasında münaqiĢələrə, cinayətlərə, xüsusilə də ölümcül sifilis və
AĠDS kimi xəstəliklərə səbəb olan, yəni dünya həyatını məhv
edib və axirət əzabını artıran bir ünsürdür.
Bəzi hədislərdə zina “günahlar günahı” adlandırılmıĢ1390
dır.
Zina ən böyük günah olması ilə yanaĢı, mənəvi ağırlığına
görə bir neçə hissəyə ayrılır. Zinanın ən ağır növü məhrəmlərlə
1388
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edilən zina və döyüĢə çıxan mücahidlərin (əsgərlərin) qadınlarıyla edilən zina növüdür. Əllamə Məclisi Peyğəmbərin (s)
Ġmam Əliyə (ə) etdiyi vəsiyyətlər içində belə buyurduğunu yazırdı: “Ey Əli, bu ümmət içində Allaha qarĢı küfr etmiĢ on
təbəqə vardır. Onlardan biri də öz məhrəmləri ilə zina edənlərdir”.1391 Peyğəmbərimiz (s) bir hədisində belə buyurmuĢdur:
“DöyüĢən möminlərin həyat yoldaĢlarından uzaq durun. Çünki
döyüĢən möminlərin həyat yoldaĢları, döyüĢə çıxmayıb geridə
qalmıĢ mömin kiĢilərə anaları kimi (haram)dır”.
QonĢu ilə edilən zina üçüncü dərəcəli ağırlığı olan zina
növüdür. Miqdad bin Əsvəd rəvayət edir: “Allahın Elçisi (s)
belə dedi: “Zina Allahın və peyğəmbərinin haram etdiyi və
Qiyamət gününə qədər də haram olaraq qalacaq olan bir günahdır. Ġnsanın qonĢusunun xanımı ilə zina etməsi, onun üçün on
qadınla zina etməsindən daha böyük bir günahdır”. Əllamə
Məclisi bu haqda Ġmam Sadiqdən (ə) belə rəvayət edir: “Hər kəs
qonĢusunun evində kiĢinin arvadına baxsa, Allaha layiqdir ki,
onu münafiqlərlə birlikdə Cəhənnəmə daxil etsin”.1392
Əllamə Məclisi Peyğəmbərimizin (s) belə buyurduğunu
səhih bir sənədlə nəql edir: “Dörd əməl hansı evə girsə, oranı
xaraba qoyar, orada heç bir bərəkət olmaz: xəyanətkarlıq, oğurluq, Ģərabxorluq və zinakarlıq”.1393
Təbiblərin verdikləri məlumatlara görə, zöhrəvi xəstəliklərin ən dəhĢətliləri sifilis, süzənək və baĢqalarıdır. Bu xəstəliklər təsadüfü yaxınlıqlar nəticəsində yaranır. Vaxtında düzgün
müalicə aparılmadıqda xəstəlik uzun sürür, xəstənin əmək qabiliyyəti itir və bəzən əlilliyə səbəb olur. Bu xəstəliklərə adətən
əxlaq qanunlarını pozaraq təsadüfü cinsi əlaqədə olan Ģəxslər
yoluxurlar. Tədqiqatlardan məlum olmuĢdur ki, zöhrəvi xəstəliklərə tutulanların 80 %-dən çoxu sərxoĢ olduqları vaxt yoluxmuĢlar. Çünki sərxoĢ adamda abır-həya və qorxu hissləri
unudulur və cinsi tələbatını təcili surətdə yerinə yetirmək istəyi
1391
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yaranır ki, bu zaman da o, müqabil tərəfin kim olduğuna
əhəmiyyət vermədən onunla əlaqədə olaraq zöhrəvi xəstəliyə
yoluxur.
Bu xəstəliklərin profilaktikası və ləğvi üçün ilk növbədə
ailədəki cinsi tərbiyəyə diqqət yetirmək və dini qanunlara əməl
etmək lazımdır. Allah insanları təsadüfü cinsi əlaqədən qorumaq
və onları bu əxlaqsızlıqda xilas etmək üçün buyurur: “Zinaya
da yaxın düĢməyin, çünki o çox çirkin bir əməl və pis bir
yoldur”.1394 Əllamə Məclisi bu ayəni qeyd etdikdən sonra cinsi
pozğunluğun ən pis formasını məhz zinakarlıqda görmüĢ və
bunun göndərilmiĢ bütün peyğəmbərlərin dilləri ilə qadağan
olduğunu yazmıĢdır. O, Musa peyğəmbərin (ə) Allahdan ən pak
adamın kim olduğunu soruĢması və Allahın “zinaya baxmayanlar, mallarına sələm qatmayanlar və hakimlərinə rüĢvət verməyənlər” dediyini də əsərdə qeyd etmiĢdir.1395
Müəllif zinakarlığın həm dünyada və həm də axirətdə
böyük zərərləri olduğunu qeyd etmiĢ və Peyğəmbərimizdən (s)
belə bir hədis nəql etmiĢdir: “Zinanın altı pis xüsusiyyəti vardır
ki, onun üçü bu, üçü isə axirət dünyasına aiddir. Bu dünyaya aid
olan xüsusiyyətləri üzün nurunu aparır, yoxsulluğa səbəb olur və
ömrü qısaldır. Axirətə aid xüsusiyyətləri isə Allahın qəzəbinə
səbəb olur, haqq-hesabı çətinləĢdirir və Cəhənnəmdə əbədi
qalmağa səbəb olur”.1396
Əllamə Məclisi Ġmam Əlinin (ə): “Zinakarlıq çoxalarsa,
qəfil ölümlərin sayı artar”1397 hədisini nəql etməklə, bu əməlin
insan ömrünə necə mənfi təsir etdiyini də önə çəkmiĢdir.
Zinakarlığın çoxlu sayda ictimai fəsadları vardır. Avropa
ölkələrində məĢhur qaynaqlardan olan “Böyük Britaniya Ensiklopediyası”nda yazılır: “ABġ-da aparılan tədqiqatlardan məlum
olur ki, bu ölkənin əhalisinin üst-üstə 90 %-i cinsi pozğunluqlardan yaranan xəstəliklərə düçar olmuĢlar. Amerikanın rəsmi
dövlət xəstəxanalarında müalicə olunanların sayı üç yüz altmıĢ
1394
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min nəfərə çatır. Bu ölkədə olan xəstəxanaların altı yüz əllisi
təkcə cinsi pozğunluqlarla əlaqədar olan xəstəlikləri müalicə
edir. Halbuki belə xəstələrin 1,5 qat artığı xüsusi həkimlərə
müraciət edirlər”.1398
Göründüyü kimi, dünyanın ən inkiĢaf etmiĢ ölkələri belə
zina əməlinin ən ağır fəsadlarına düçar olurlar. Həmçinin
ölkəmizdə də deyilən vəziyyət heç də ürək açan deyildir. Qeyriqanuni cinsi münasibətlər zamanı QĠDS xəstəliyinə düçar olanların sayı günbəgün artmaqdadır. Ancaq zina əməlinə düçar
olmuĢ insanlar Ġslam Ģəriətinə əməl etsələr əlbəttə ki, belə ağır
və rüsvayedici xəstəliklərə düçar olmazdılar. Həmçinin Ģəriətin
zinakar üçün nəzərdə tutduğu Ģəri hədd (cəza) bu günkü
cəmiyyətlərdə tətbiq edilsəydi, bəlkə də heç kəs belə bəlalarla
üzləĢməzdi. Zinanın ictimai fəsadlarına toxunan görkəmli Ģəriət
alimi Ayətullah Dəstğeyb yazır: “Əgər Ġslamın mütərəqqi qanunları cəmiyyətə hakim olsaydı, onda bu qədər Ģəhvət yaradan
filmlər, iffətsiz və utandırıcı Ģəkillərlə dolu olan nəĢrlər, qeyrəti
öldürüb Ģəhvəti coĢduran mahnılar, meyxanalar, Ģərab dükanları,
rəqqasəxanalar və günaha səbəb olan digər məkanlar olmazdı,
digər tərəfdən də cavanların yoxsulluğu onları subay qalmağa
məcbur etməzdi”.1399
Zina əməli insanlararası münasibətləri korladığından, insanların dünya və axirətini puç etdiyindən, Allahla bəndə
arasında olan bağlılığı qırdığından bu əmllin törədildiyi Ģəraitdən asılı olaraq onun üçün səkkiz növ cəza tədbiri (hədd)
qərarlaĢdırılmıĢdır. Zinakar üçün təyin olunmuĢ cəza növləri
aĢağıdakılardır; 1).DaĢa-qalaq etmək, 2).ġallaq vurmaq, 3).ġallaq vurduqdan sonra daĢa-qalaq etmək, 4).BaĢı qırxılıb Ģəhərdən
çıxarılması, 5).Əlli Ģallaq zərbəsi, 6).YetmiĢ beĢ Ģallaq zərbəsi,
7).Bir neçə çubuxu ələ alıb birlikdə bir dəfə vurmaq, 8).Hədd ilə
təzirin ikisinin də birlikdə tətbiq olunması.1400
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Burada qeyd etmək lazımdır ki, zinanın Ģəri həddini tətbiq
etmək üçün gərək onun Ģəraiti olsun. Ümumiyyətlə Ġslam Ģəriətində zinanın aĢağıdakı Ģərait və qanunları vardır:
1).Zinanın isbat olunması və cəza qanunlarının tətbiq
olunması üçün hökmən dörd nəfər ədalətli kiĢi, yaxud üç kiĢi iki
ədalətli qadın, iki kiĢi dörd ədalətli qadın onu öz gözləri ilə
gördüklərinə Ģahidlik etməlidirlər. Əgər Ģahidlər iki kiĢi və dörd
qadından ibarət olsa, zina edənlərin evli olmasına baxmayaraq
onlar daĢa-qalaq deyil, Ģallaqlanmalıdırlar.
2).Zinanın baĢ verdiyi məkan Ģahidlərin hamısının sözlərində eyni olmalıdır.
3).Zinanın baĢ verdiyi zaman Ģahidlərin sözlərində eyni
olmalıdır.
4).ġahidlər eyni bir iclasda Ģahidlik etməlidirlər.
5).Əgər dörd nəfər ədalətli Ģəxs digər dörd nəfərdən
rəvayət etsə, kifayət deyildir. ġəxsən əməli özləri görməlidirlər.
6).Əgər ədalətli Ģahidlər bir qadınla zina edilməsinə
Ģahidlik etsələr, amma o qadını tanımasalar, onların verdiyi Ģahidlik qəbul olunmur. Çünki ola bilsin ki, o qadınla yaxınlıq
edən Ģəxs onun əri olsun və o Ģahidlər onu tanımamıĢ olsunlar.
7).Əgər dörd nəfərdən üçü birlikdə Ģahidlik etsələr, lakin
dördüncüsü Ģahidlik etməkdən boyun qaçırsa, yaxud onun
Ģahidliyi əvvəlki üç nəfərin Ģahidliyi ilə əks olsa, o üç nəfərə
qəzf cəzası verilməlidir.
8).Əgər zina edən Ģəxs üç dəfə zina etdiyini etiraf etsə, ona
cəza verilməyəcək. O, hökmən dördüncü dəfə də etiraf
etməlidir.
9).Əgər zina edən Ģəxs eyni bir məclisdə zina etdiyini dörd
dəfə etiraf etsə, ona cəza verilməz. O, gərək dörd dəfə, hər dəfə
də ayrı-ayrı yerlərdə etiraf etməlidir.
10).Qazının müttəhimi öz əməlini etiraf etməyə təĢfiq
etməyə, onun törətdiyi əməl barəsindəki cümlələri deməsinə
kömək etməyə haqqı yoxdur. O, elə bir iĢ görməlidir ki,
mümkün qədər həya, iffət aradan qalxmasın.
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11).Əgər evli Ģəxs dörd dəfə zina etdiyini etiraf etdikdən
sonra, inkar edərsə, onun barəsindəki daĢa-qalaq hökmü yüngülləĢdirilir.
12).Ġslamı təzə qəbul edən, Ġslamın cəza qanunlarından
xəbərsiz olan Ģəxsə, zina cəzası verilmir.
13).Xəstə, amma subay olan bir Ģəxs zina edərsə, Ģəriət hakiminin haqqı vardır ki, bir neçə süpürgəni, yaxud xurma budağını Ģallaq hesab etsin və süpürgənin çubuqlarını, yaxud xurma
budaqlarının hər birini bir Ģallaq hesab etsin.
14).Cəza verilərkən Ģallaq zərbələri insanın bədənindəki
ətə xəsarət yetirməməlidir. Bu cəza tədbirinin icra olunması
həddi-buluğa çatmaq, ağıllı olmaq və bu iĢə məcbur edilməməklə Ģərtlənir.
15).Əgər bir Ģəxs baĢqa bir qadını səhvən öz qadını hesab
edərək, onunla yaxınlıq edərsə, onun barəsində heç bir cəza
tədbiri yoxdur.
Zinakar Ģəxslərə Allahın cəza verməsinin ən mühüm psixoloji tərəfi ondan ibarətdir ki, digər Ģəxslər bu cəza tədbirlərindən qorxaraq belə bir əməllə məĢğul olmasınlar. Zinakarların cəzası haqqında olan ayədə Allah buyurur: “Zinakar kiĢiyə
və zinakar qadına yüz çubuq vurun. Allaha və axirət gününə
inanırsınızsa, Allahın dini barəsində (bu iĢin icrasında)
ürəyiniz onlara yumĢalmasın və möminlərdən bir dəstə də
onların əzabına Ģahid olsun. (Bu, subay kiĢiyə və ərsiz qadına
aiddir. Evli kiĢi və qadın zina etdikdə isə onların cəzası daĢqalaq
edilməkdir)”.1401
Zinadan doğulan uĢağın təhqir ediləcək günahı yoxdur,
ancaq təqdir ediləcək və digərlərindən üstün tutulacaq tərəfi də
yoxdur. Bunu beləcə təsbit etdikdən sonra əvvəl bunu bilmək
lazımdır ki, Ġslamda xristianlıqda olduğu kimi, atalardan miras
alınan “əzəli bir günah” əqidəsi yoxdur. Çünki Ġslama görə
“Kımsə kimsənin günahını daĢımaz”. 1402 “Kim zərrə qədər
xeyir iĢ görsə, onun əvəzini görər, kim zərrə qədər Ģər görsə,
1401
1402

Nur, 2
Ġsra, 15
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onun da əvəzini görəcək”.1403 Ġbn Abbas zinanın əsas sıxıntısını və məsuliyyətini “Zinadan doğulanın” çəkdiyini söyləyir.
Amma dediyimiz kimi, bu, ictimai baxımdan belədir. Çünki zina
hər nə qədər böyük və məhvedici bir cinayətdirsə də, zina edənlər tövbə edə bilərlər. Allah da onların tövbəsini qəbul edə bilər.
Ġslam Ģəriətində zinanın aĢağıdakı növləri vardır:
-Lutçuluq (homoseksuallıq)
Ġslam dinində qadağan edilmiĢ zina kimi baĢ cinsi haramlardan biri də homoseksuallıqdir. Buna Ģəriətdə lutçuluq deyilir.
Çünki bu əməllə məĢğul olan ilk kəslər Lut peyğəmbərin (ə)
qövmü olmuĢdur. Əllamə Məclisiyə görə isə homoseksualizmlə
ilk məĢğul olan Ģəxs məhz Ģeytanın özüdür. O, bu haqda Ġmam
Əlidən (ə) soruĢulan zaman, Ġmamın (ə) “Ġblis”, - deyə cavab
verdiyini qeyd etmiĢdir.1404 Homoseksuallıq Qurani-kərimdə və
Peyğəmbərin (s) sünnəsiylə qadağan edilmiĢ böyük günahlardan
biri olub, çox lənətli bir iĢdir. Qurani-kərimdə homoseksuallığın
əsla uyğun hesab edilmədiyi və əzabının nə dərəcə böyük
olduğu ən aĢkar Ģəkildə vurğulanmıĢdır. Qurani-kərim belə
bəyan edir: “Doğrudanmı siz bəĢər övladından yalnız erkəklərlə yaxınlıq edirsiniz? Və Rəbbinizin sizin üçün yaratdığı
qadınlarınızı tərk edirsiniz? Siz (günah etməklə) həddi aĢan
bir camaatsınız!”.1405 Bundan baĢqa aĢağıdakı “Əraf” və “Hud”
surələrindəki ayələri oxumağımız kifayət edəcək. Ayələrdə
bilvasitə olaraq Məhəmməd peyğəmbərin (s) ümmətinə də
qadağan edilmiĢdir. Xüsusilə “Hud” surəsinin 83-cü ayəsində
“Onlara Rəbbinin dərgahında əlamət qoyulmuĢ (hər daĢ
kimə dəyəcəkdisə, üstünə adı yazılmıĢdı). (Ya Rəsulum!) O
(daĢlar sənin ümmətin içərisində olan) zalımlardan da uzaq
deyildir! (Əgər Ģirkdən və küfrdən tövbə edib əl çəkməsələr,
onların da baĢına yağar)” Ģəklindəki ifadə Qiyamət gününə
qədər davam edəcək davamlılığı ehtiva edən üslubla da hər
dövrün homoseksualı üçün əzabla təhdid olunmuĢdur. Əllamə
1403

Zilzal, 8
Əllamə Məclisi, Biharül-ənvar, c. 76, səh. 64, 71-ci bab, hədis № 3
1405
ġüəra, 165-166
1404
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Məclsi yazırdı: “Ġmam Sadiq (ə) belə buyurmuĢdur: Qiyamət
günü Allah üç Ģəxslə danıĢmayacaq və onların günahlarını
bağıĢlamayacaqdır. Onlardan biri də homoseksuallıqla məĢğul
olanlardır”.1406
Homoseksualizm haqqında Peyğmbər (s) buyurmuĢdur:
“Aranızda yayıla biləcək günahlar içində ən çox qorxduğum
günah Lut peyğəmbərin (ə) qövmünün iĢi olan homoseksuallıqdır”. O, sonra belə buyurmuĢdur: “Allah Lut qövmünün etdiyini edənlərə lənət etsin. Allah Lut qövmünün etdiyini edənlərə
lənət etsin. Allah Lut qövmünün etdiyini edənlərə lənət etsin”.
“Oğlanla cinsi münasibət quran Ģəxs Qiyamətə murdar halda
gətirilər, onu dünya suyu paklaya bilməz, Allah ona qəzəb və
lənət edər. Onu Cəhənnəmin ən pis yerində sakin edər”. 1407
Ġmam Sadiq (ə) buyurur: “Əgər daĢqalaq iki dəfə olsaydı, homoseksualisti mütləq iki dəfə daĢqalaq edərdim”.1408
Müsəlman alimlərinin fitvalarına görə, ağılı baĢında olan,
yetkinlik yaĢına yetmiĢ və ixtiyari halda bu iĢlə məĢğul olub
tövbə etməyən Ģəxs öldürülməlidir. Homoseksualistin necə
öldürülməsinə gəldikdə, alimlər onun hakim tərəfindən qılıncla,
yaxudda odda yandırılmaqla 1409 mümkün olduğunu söyləmiĢlər.1410 Həmçinin, bu iĢlə məĢğul olanı hündür yerdən atmaqla
və yaxud da əl-ayaqlarını kəsməklə1411 öldürmək olar,1412 amma
homoseksualist öz əməlindən tövbə edərsə, onun günahları bağıĢlanır və ona heç bir Ģəri cəza verilmir.

1406

Əllamə Məclisi, Biharül-ənvar, c. 76, səh. 63, hədis № 2
Hürr əl-Amili, VəsailüĢ-Ģiə ilə təhsili məsailiĢ-Ģəriyyə, c. XX, səh. 329
1408
Həmin mənbə, c. XX, səh. 157
1409
Həmin mənbə, səh. 69-70, hədis № 19
1410
ġeyx Məhəmməd Həsən ən-Nəcəfi, Cəvahirül-kəlam fi Ģərhi Ģərail-Ġslam,
c. 41, Tehran, Darül-kütubil-Ġslamiyyə, tarixsiz, səh. 381
1411
Əllamə Məclisi, Biharül-ənvar, c. 76, səh. 70, hədis № 21
1412
Məhəmməd Cavad Müğniyə, Fiqhi-Ġmam Cəfər Sadiq (ə), c. V, Qum,
Müəssisətu sibteyn, I nəĢri, 1424 h/q, səh. 289
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-Homoseksuallığın səbəbləri
Heç Ģübhəsiz ki, bunun birinci səbəbi Allaha və Onun
hüzurunda mühakimə olunmağa inanmamaqdır. Yenə də mövzunu dünya həyatı ilə əlaqədar izah etsək, bu səbəbləri sıralaya
bilərik:
- Subaylığın davam etdirilməsi;
- KiĢilərin qadınlaĢması;
KiĢilərin özlərini qadınılara bənzətməsi ən böyük günahlardandır. Bu haqda Əllamə Məclisi belə bir hədis nəql edir:
“Həzrət Əli (ə) Peyğəmbərin (s) məscidində özünü qadına bənzədən bir kiĢini gördükdə, onu oradan qovdu və belə dedi: “Mən
Peyğəmbərdən (s) “özünü qadınlara oxĢadan kiĢilərə... Allah lənət göndərmiĢdir” dediyini eĢitdim”.1413 KiĢilərin qadınlara bənzəməsi bu yollarla mümkün olur: bədən quruluĢunu dəyiĢdirərək
qadınlaĢmaq, qadınlar kimi makiyajlanaraq bəzənmək, boyunbağı, bilərzik və sırğa kimi qadınlara xas bijüteriya və bəzək əĢyalarını istifadə etmək. Qadın kimi geyinmək ki, Peyğəmbərimizin
(s) bu hədisi daha açıqlayıcıdır. “Qadın paltarı geyən kiĢiyə və
kiĢi paltarı geyən qadına Allah lənət etsin”. Həmçinin, qadın
kimi danıĢmaq və davranmaq da bura daxildir. Homoseksuallar
Peyğəmbərin (s) lənətinə düçar olacaqlar, Ġslam hüququna görə,
sorğuya çəkiləcək və cəzaya layiq görüləcəklər.
-Lezbiyanlıq (müsahəqə)
Ġslam dinində homoseksuallar kimi haram qılınan böyük
cinsi haramlardan biri də lezbiyanlıq hərəkətidir. Buna Ġslam
Ģəritəində müsahəqə deyilir. Məhəmməd peyğəmbərin (s) hədislərindəki adı “sihaq” olan və indiki vaxtda da lezbiyanliq
olaraq bilinən bu əməl qadının qadınla seviĢərək cinsi münasibət
qurmasıdır. Haram olan bu cinsi pozğunluq növündə qadınlardan biri kiĢi rolunda olub lezbiyandır. Digəri də passiv rolundadır. Əllamə Məclisi “Biharül-ənvar” əsərinin 76-cı cildində
72-ci fəsli bütövlükdə bu mövzuya həsr etmiĢdir. Müəllifə görə

1413

Biharül-ənvar, c. 76, səh. 64-65, hədis № 7
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lezbiyanlığın da mənĢəyi Lut (ə) qövmünə bağlıdır. 1414 Lezbiyanlıq heç Ģübhəsiz Allahın qurduğu cinsi qanuna ziddir, nəsili
kəsmək, həqiqi cinsi təminatdan uzaqlaĢaraq nəfsə zülm etmək
və qadın cəmiyyətini cinsi anarxiyaya sürükləmək olduğu üçün
haram qılınmıĢdır. Lezbiyanlıq haqqında Quranda ayənin olubolmamasına gəldikdə, Əllamə Məclisi “Fürqan” surəsinin 38-ci
ayəsində keçən “Əshabir-rəss” ifadəsinin buna aid olduğu
qənaətindədir. O, bu haqda HiĢamdan belə rəvayət edir: “Bir
nəfər Ġmam Sadiqdən (ə) “əshabür-rəss” haqqında soruĢduqda,
Ġmam (ə) dedi: onlar bir-birləri ilə cinsi münasibətdə olan
qadınlar idi”.1415 Bu əməl Peyğəmbərin (s) hədislərilə də sabit
olmuĢdur. Bu haqda Peyğəmbər (s) buyurur: “Bir qadın digər bir
qadınla cinsi münasibətdə olduğu zaman ikisi də zinakardır”.
“Üç zümrə Allahın rəhmətindən uzaqdır: homoseksuallar, lezbiyanlar, bir də zalım dövlət baĢçısı”. “Qadınların bir-birlərinə
sürtüĢməsi onlar arasında zinadır”. “Bir qadın digər bir qadına
çılpaq bədənini dəydirməsin...”. “KiĢi kiĢinin övrətinə, qadın da
qadının övrətinə baxmasın. Bir kiĢi ilə bir kiĢi bir yataqda birlikdə, bir qadın da bir qadınla eyni yataqda birlikdə yatmasınlar”.
Əllamə Məclisi adı çəkilən əsərində belə rəvayət edir: “Bir
qadın Ġmam Sadiqin (ə) yanına gəlib dedi: homoseksualizmlə və
lezbiyanlıqla məĢğul olan Ģəxslər haqqında nə deyirsiniz?”
Ġmam (ə) buyurdu: “onlar cəhənnəmlikdirlər. Qiyamət günü
lezbiyanlar oddan olan patlarla və ayaqqabı ilə gələrlər”.1416
Əllamə Məclisi səhih hədislər əsasında lezbiyanların cəzasının zinakarın cəzası kimi olduğu qənaətinə gəlmiĢdir.1417 Bununla yanaĢı onların qılınc və ya hündür yerdən atılmaqla öldürülməsinin də mümkünlüyü hədislərdə qeyd edilmiĢdir.
-Lezbiyanlığın səbəbləri:
Lezbiyanlığın aĢağıdakı səbəbləri vardır:
1414

Həmin mənbə, səh. 68, hədis № 12
Həmin mənbə, səh. 76, hədis № 2
1416
Həmin mənbə, hədis № 3
1417
Həmin mənbə, hədis № 4
1415
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- Subaylıq və davamlı subay qalma;
- Geyimdə, söz və davranıĢlarda kiĢiləĢmək;
- Qadınların bir-birlərinin yanında açıq-saçıq oturmaları.
- Yetkin qızlar və qadınların bədənləri bir-birlərinə toxunacaq Ģəkildə bir yorğan altında yatmaq;
- Bacı olsalar belə, on yaĢını aĢan qız uĢaqlarını bir yerdə
yatırtmaq;
- Açıq-saçıq halda hamamlara və gözəllik salonlarına getmələri. Peyğəmbər (s) bir hədisində “Qadınlar bədənlərini örtdükləri halda olsa belə, hamama girsə, onlar üçün hamamlarda
xeyir yoxdur. Çünki ərinin evindən baĢqa bir yerdə paltarlarını
çıxaran hər bir qadın Rəbbi ilə arasındakı özünü qoruyan pərdəni yırtmıĢ olur”. “...Allaha və axirət gününə iman edən adam
arvadını (və qızlarını) (kənar) hamama buraxmasın”.
-Zoofiliya (heyvanlarla cinsi əlaqə)
Heyvanlarla cinsi əlaqədə olmaq Ġslam dinində böyük günahlardan biridir. Qəti Ģəkildə qadağan edilmiĢ bu cür cinsi əlaqənin cəzaları da ağırdır. Əllamə Məclsi “Biharül-ənvar” əsərinin 76-cı cildində 73-cü fəsli bütövlükdə bu mövzuya həsr etmiĢdir. Peyğəmbər (s) bir hədisində belə buyurur: “Allah yaratdığı insanlardan yeddi zümrəyə yeddi qat səmanın üzərindən
lənət etdi... Heyvanlarla cinsi təmasda olan lənətlənmiĢdir”. Əllamə Məclisi bu haqda Peyğəmbərdən (s) belə bir hədis nəql
etmiĢdir: “Allah bu ümmətdən on qrupa lənət göndərmiĢdir:
qatilə, sehrbaza, dəyyusa, qadını ilə arxadan təmas qurana, heyvanlarla cinsi əlaqədə olana, məhrəmi ilə zina edənə, fitnəyə səy
edənə, müharibə edənlərə silah satana, zəkatı ödəməyənə və
imkanı olub həccə getməyənə”.1418
Heyvanlarla cinsi münasibət quran kiĢiyə veriləcək cəzada
üç ayrı görüĢ irəli sürülmüĢdür:
- Öldürülər. Bu görüĢü qəbul edənlər fikirlərini bu hədisə
istinad edirlər: “Məhrəm ilə cinsi münasibətdə olan adamı

1418

Həmin mənbə, səh. 78, 73-cü fəsil, hədis № 3
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öldürün. Heyvanla cinsi münasibətdə olanı da öldürün. Ayrıca
cinsi münasibətdə olan heyvanı da öldürün”.
- Zina cəzası tətbiq olunar. Heyvanla cinsi təmasda olan
evli isə rəcm, subaysa Ģallaq cəzası tətbiq olunar.
- Ağır bir təzir tətbiq olunar.
Əllamə Məclisi isə bu məsələdə aĢağıdakı hədisi nəql etmiĢdir: “Ģallaqlanar, heyvanın sahibinə qiymətini ödəyər, heyvan əti yeyiləndirsə, öldürülüb yandırılar, minik heyvanıdırsa,
sahibinə qiyməti ödənildikdən sonra olduğu yerdən çıxarılar”.1419
-Qiyadəçilik (pozğunxana yaratmaq)
Cinsi pozğunluq sahəsində ən böyük günahlardan biri də
əxlaqsız yuvaları təĢkil etmək, insanları bu iĢə həvəsləndirməkdir. Buna Ģəriətdə “qiyadə (fahiĢə baĢı)” deyilir. Deməli, qiyadə Ģəri bir termin olub kiĢi və qadınları pozğunluq üçün bir
yerə toplayan və yaxudda bu məqsədlə onlardan mənfəət götürən deməkdir.1420 Müsəlman alimlərinə görə, bu iĢlə məĢğul olan
Ģəxsə “qəvvad” deyilir və iĢindən tövbə etmədiyi təqdirdə kiĢi
və qadın olmasından asılı olmayaraq 75 qamçı zərbəsi ilə cəzalandırılır.1421 Həmçinin alimlərin fikrincə kiĢi qəvvadın baĢı qırxılır, qamçılanır, Ģəhərdə gəzdirilib rüsvay edildikdən sonra sürgün edilr. Lakin qəvvad qadındırsa, yalnız o qamçılanır.1422
Əllamə Məclisi adı çəkilən əsərinin 76-cı cildində xüsusi
fəsildə bu mövzunu bütün təfərrüatı ilə təhlil etmiĢ və mövzu ilə
əlaqəli bir neçə hədis də rəvayət etmiĢdir. O, səhih bir sənədlə
Ġmam Əlidən (ə) belə nəql edir ki, Peyğəmbər (s) ona buyurmuĢdur: “Ey Əli, bu ümmətdən on təbəqə Allaha qarĢı küfr
ediblər. Onlar qəvvad, dəyyus, sehrbaz…dır”.1423 Digər bir hədisində nəql edir ki, Peyğəmbərimiz (s) buyurmuĢdur: “Merac
1419

Həmin mənbə, səh. 78, hədis № 4
Məhəmməd Cavad Müğniyə, Fiqhi-Ġmam Cəfər Sadiq (ə), c. V, səh. 294
1421
ġeyx Məhəmməd Həsən ən-Nəcəfi, Cəvahirül-kəlam c. 41, səh. 400
1422
Əllamə Mirzə Məhəmməd Bağır əl-Xonsari, Rövzatül-cənnat fi əhvalilüləma vəs-sadat, Qum, Ġsmailian çapı, tarixsiz, səh. 165
1423
Əllamə Məclisi, Biharül-ənvar, c. 76, səh. 115
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gecəsi bir dəstə qadın gördüm ki, onların üzü və əlləri yanır, öz
cinsiyyət üzvlərini çeynəyirdilər. Bunlar qəvvadlar idi”.1424
Həmçinin, zina kimi böyük haramlara səbəb olan ikinci
dərəcədəki cinsi haramlardan biri də kiĢi və qadın kimsəsiz yerdə tək olmalarıdır. Bir-birinə məhrəm olmayan kiĢilə qadının tək
baĢlarına bir yerdə qalmalarıdır. Bunun üçündür ki, Ġslam dini
qadınla kiĢinin tək olaraq bir yerdə qalmalarına qadağa qoymuĢdur. Peyğəmbər (s) bir hədisində belə buyurmuĢdur. “Sizdən biriniz yanında məhrəmi olmayan bir qadınla bir yerdə tək qalmağa razı olsa, onların üçüncüləri mütləq Ģeytan olacaq”.
-Açıq-saçıqlıq
Ġslam dinində açıq-saçıqlıq əsas haramlardan biridir. Çünki açıq-saçıqlıq Ġslam dininin haram etdiyi çılpaqlığın xüsusi bir
Ģəklidir. KiĢilərdə diz qapağıyla göbək arası, qadınlarda isə əlayaq biləklərindən üz hissəsinə qədər olan qismlərin örtülməsi
əmri vardır. Hətta insan tək qalmıĢ olsa belə, övrət yerlərinin örtünməsinin lazım olduğunu ifadə edən hədis də vardır: “Çılpaqlıqdan qorunun... (beləcə sizə müĢayiət edən) mələklərə qarĢı
utancaq olun və utanmanızla onlara hörmət göstərin”. Ehtiras
məqsədiylə cinsi orqanları, ya da cinsi duyğuları coĢduracaq orqanların aĢkar edilməsi açıq-saçıqlıqdır.
Əllamə Məclisi “Biharül-ənvar” əsərinin 101-ci cildində
xüsusi fəsil açaraq bu mövzu ilə əlaqəli hədisləri orada toplamıĢdır.
Ġslama görə açıq-saçıqlıq bədən orqanlarını cinsi məqsədlə
olsun və ya olmasın aĢkar etmək olacağından aĢağıda ifadə
edilən vəziyyətlərin hər biri Ģübhəsiz nümayiĢçiliyə daxildir.
Bunlar striptiz etmək, Ģəffaf (transparan) paltar geymək, cinsi
orqanı, sinələri, qıçları və ombaları diqqətə çarpan dar geyimlərin geyilməsi, çimərlik geyimi və ya pikini (kupalnik) kimi çimərlik geyimlərinin geyilməsi, hətta üzün makiyajlanaraq camaat içinə çıxılması kimi davranıĢlar daxildir.

1424
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Yuxarıda ifadə edilənlərdən aydın olacağı kimi, Ġslam dini
açıq-saçıqlığı, açıq-saçıqlığa aparıcı və ya təĢviq edici səbəbləriylə birlikdə, Ģəhvətli ya da Ģəhvətsiz nümayiĢ edilən bədən orqanlarına baxmağı da qadağan etmiĢdir. Açıq-saçıqlığı qadağan
edən, örtünməyi əmr edən mənada “Nur” surəsinin 31-ci ayəsi
belə bəyan edir:
ْ ََ ْلل٣َٝ َِّٖٛ ٍِ خٜ
َُّٖٜ ََ٘ظ٣ُِ َٖ٣ُ ْز ِي٣  ََلَٝ َُّٖٜ ؿٝ
ْ ٠
ُ َ ْـ٣ ص
َ َُ ُظَٖ ك
َ َٖ ِْٖٓ أَ ْر٠
ِ هُ َْ ُِ ِْ ُٔئْ َِٓ٘خَٝ
َ
َ
ُ
َّ
َ
َ
َِّٖٜ ُِظَّٖٞ اَِل ُِزُ ُؼُٜ َ٘ظ٣ُِ َٖ٣ُ ْز ِي٣ َلَٝ ۖ َِّٖٜ ِرُٞ٤ ُؿ٠ٰ َِّٖ َػِٛ َِ ُٔ  َِرَْٖ رِو٠
ْ َ٤ُْ َٝ ۖ خَٜ ْ٘ ِٓ ََ َٜ َاِ ََّل َٓخ ظ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
٢َِ٘ رْٝ َّٖ أِٜ ِٗحَٞ  اِ ْهْٝ َّٖ أِٜ َُِظٞ أ ْرَ٘خ ِء رُ ُؼْٝ َّٖ أِٜ ِ أ ْرَ٘خثْٝ َّٖ أِٜ َُِظٞ آرَخ ِء رُ ُؼْٝ ََّٖ أِٜ ِ آرَخثْٝ َأ
٢ُُِٝ َِ أ٤ْ َٖ َؿ٤ حُظَّخرِ ِؼِٝ ََّٖ أُٜ ُٗ َٔخ٣ْ َ َٓخ ََِٓ ٌَضْ أْٝ ََّٖ أِٜ ِٔخث
َ ِٗ ْٝ ََّٖ أِٜ ِحطَٞ  أَ َه٢َِ٘ رْٝ ََّٖ أِٜ ِٗحَٞ اِ ْه
ْ
َْٖ َِر٠
ْ َ٣  ََلَٝ ۖ ٔخ ِء
َ ُِّ٘ص ح
ِ  ٍَحَْٞ  ػ٠ٰ َِح َػَُٝ َٜ َظ٣ ْْ َُ َٖ٣ٌِ َُّ حُطِّ ْل َِ حِٝ َحإل ٍْرَ ِش َِٖٓ حُ َِّ َؿخ ٍِ أ
ِْ
َِّ ٠َُِح اُٞرُٞطَٝ ۚ َِّٖٜ َِ٘ظ٣ُِ ِْٖٓ َٖ٤ُِ ْول٣ ُ ْؼَِ َْ َٓخ٤ُِ َِّٖٜ ِِرِؤ َ ٍْ ُؿ
ْْ ٌُ ََِّٕ َُ َؼُِٞ٘ٓ َْ ح ُْ ُٔئٚ٣ُّ َ ًؼخ أ٤ِٔ َّللا َؿ
. َٕٞطُ ْلِِ ُل
“Mömin qadınlara de ki, gözlərini haram buyurulmuĢ
Ģeylərdən çevirsinlər (naməhrəmə baxmasınlar), ayıb yerlərini
(zinadan) qorusunlar (və ya örtülü saxlasınlar); öz-özlüyündə
görünən (əl, üz) istisna olmaqla, zinətlərini (zinət yerləri olan
boyun, boğaz, qol, ayaq və s. naməhrəmə) göstərməsinlər; baĢ
örtüklərini yaxalarının üstünə çəksinlər (boyunları və sinələri
görünməsin); zinət yerlərini ərlərindən, yaxud öz atalarından, yaxud ərlərinin atalarından (qayınatalarından), yaxud öz
oğullarından, yaxud ərlərinin oğullarından, yaxud öz qardaĢlarından, yaxud qardaĢlarının oğullarından, yaxud bacılarının oğullarından, yaxud öz (müsəlman) qadınlarından,
yaxud sahib olduqları (müĢrik) cariyələrdən, yaxud kiĢiliyi
qalmamıĢ (onlarla birlikdə yemək yeyən) xidmətçilərdən,
yaxud qadınların məhrəm yerlərini hələ anlamayan uĢaqlardan baĢqasına göstərməsinlər; gizlətdikləri bəzək Ģeylərini
(xalxallarını) göstərmək üçün ayaqlarını (yerə və ya bir-birinə)
vurmasınlar. Ey möminlər! Hamınız Allaha tövbə edin ki,
nicat tapasınız! (Mətləbinizə çatasınız!)”.
Peyğəmbər (s) bu haqda buyurur: “Hər kəs gözlərini haramla doldursa, Allah Qiyamət günü onu gözləri Cəhənnəm odu
ilə Ģölənənən halda dirildər, sonra da onu Cəhənnəmə daxil
edər”. Digər bir hədisində buyurur: “Naməhrəmə baxıĢ Ģeytanın
zəhərli oxlarından bir oxdur. Hər kəs Allahdan qorxub belə ha567

ram baxıĢdan çəkinsə, Allah imanın ləzzətini onun qəlbinə
salar”.
Deməli, müsəlman bir kiĢinin göbəklə diz qapaqları arasını hər hansı bir kiĢiyə və ya qadına, müsəlman bir qadının da əllər-ayaqlar və üzündən baĢqa orqanlarını naməhrəm kiĢi və qadınlara göstərməsi qadağandır. Göstərilməsi haram olan bədən
orqanlarına Ģəhvətli və ya Ģəhvətsiz olaraq baxılması da haramdır. Bu səbəblə cinsi təhrik məqsədi olsun və ya olmasın, Ġslama
görə çılpaq halda Ģəkil və ya film çəkdirmək ya da çəkmək haramdır. Eyni zamanda bu Ģəkil və filmlərə baxmaq və ya bunları
satıĢa çıxarmaq da haramdır. Çünki doğrudan çılpaqlıqla, Ģəkil
və film vasitəsilə çılpaqlıq əslində eyni qeyri-qanuni məqsədə
istiqamətlidir. Tək bir fərq vardır o da yalnız təsir baxımındandır.
Ġslam dini insanların cinsi sabitliyi və xoĢbəxtliyini məqsəd qoyduğu üçün və cinsi sahədə də qulluq etmələrini istədiyi
üçün cinsi haramlara aparacaq hər cür sözləri, yazıları, Ģəkilləri
və filmləri qadağan etmiĢdir. Bu hərəkəti hədis və ayə ilə sübut
etməli olsaq “Gözlərin zinası Ģəhvətlə baxmaqdır” hədisi ilə,
“Nur” surəsinin 30-cu ayəsi kifayətdir: “(Ya Rəsulum!) Mömin
kiĢilərə de ki, gözlərini haram edilmiĢ Ģeylərdən çevirsinlər
(na məhrəmə baxmasınlar), ayıb yerlərini (zinadan) qorusunlar (və ya örtülü saxlasınlar). Bu onlar üçün (ədəb-ərkan,
təmizlik baxımından) daha yaxĢıdır. ġübhəsiz ki, Allah
onların nə etdiklərindən xəbərdardır.”
-Mastürbasiya (onanizm)
Ġslama görə mastürbasiya (onanizm) da haramdır. Mastürbasya yaradılıĢ qanunlarının tələb etdiyi cinsi əməliyyat Ģəklinə
zidd olan, sperma xaric etməyə yönələn bir cinsi üsuldur. ġəriətdə buna istimna deyilir. Ġslam dini insanın varlığında olan
heç bir duyğunu və ya hərəkəti, ya da arzunu tamamilə rədd
etməyib. Ancaq halal və ya haram düsturlarıyla qanun yoluna
qoyub. Yəni zərərli olan tətbiqləri qadağan edər, faydalı olanları
isə əmr edir. Ġslamın mastürbasiyanı qeyd-Ģərtsiz qadağan etməsi bəzi cavanların düĢündüyü kimi, insanla Ġslamın qarĢıdurma568

sına səbəb olacağ amillərdən deyil. Amma biz bilirik ki, Ġslam
dini insan üçündür. Əllamə Məclisi Ġmam Sadiqdən (ə) istimna
haqqında soruĢulan suala belə cavab verdiyini yazırdı: “Çox böyük günahdır, Allah onu öz kitabında qadağan etmiĢdir. Ġstimna
edən Ģəxs sanki özü ilə cinsi əlaqədə olur. Mən bununla kimin
məĢğul olduğunu bilsəydim, onunla heç vaxt birlikdə yemək
yeməzdim. O Ģeytan əməlidir. Allah Ģeytana tabe olmayın buyurur”.1425
Səhih hədislər bu iĢin mütləq haram olduğunu deyir. Necə
ki, Ġmam Sadiq (ə) buyurmuĢdur: “Üç qrupu Allah Qiyamət günü danıĢdırmaz, onları təmizə çıxarmaz və onlar üçün ağrıdıcı
əzab vardır. Bığını yolan, istimna edən və evlənmiĢlə (baĢqasının nigahında olanla) evlənən”.1426
Göründüyü kimi, cinsi təminatın qeyri-adi üsulla yerinə
yetirilməsi cinsiyyət pozğunluğudur ki, bunun da nəticəsində insanlar zöhrəvi xəstəliklərə tutulurlar. Müxtəlif cinsiyyət pozğunluqlarının ən pisi homoseksualizm (eyni cinsin bir-birilə əlaqəsi), pedofiliya (uĢaqbazlıq), herontofiliya (qocalarla cinsi əlaqə), zoofiliya (heyvanlarla əlaqə) və s. məlumdur. Bir sıra sinir
və psixi xəstəliklər ensofalit, endokrin və s. pozğunluqlar cinsiyyət pozğunluğunun baĢ verməsinə səbəb olur.
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11.Faiz (sələm) nə üçün haram edilib?
Faiz kəlməsi lüğətdə “çoxalıb axmaq, dolub daĢmaq” mənasına gələn feyz kökündən olub, “çoxalıb axan, dolub daĢan”
mənasındakı bir sifətdir.
Quranda faiz kəlməsini ifadə edən “riba” kəlməsi isə lüğətdə “artıqlıq” və ya “yeyinti”, bəzək malları və pulun eyni
cinsdən olan hər hansı bir Ģeylə miqdarı artıq bir əvəzlə dəyiĢdirilməsidir. ġəri tərifə görə faiz, borc verilən pulu müəyyən bir
müddət sonunda, müəyyən bir artıqlıqla və ya hər hansı borc
əlaqəsi ilə meydana gələn və vaxtında ödənməyən bir borc üçün
əlavə vaxt verib vaxtın sonunda bu borcu artıqlıqla geri almağın
ümumi adıdır.
Vacib, mübah, haram kimi hökümlər kateqoriyasında faizin yeri nasslara (ayə və səhih hədislərə) istinad edir. Bu nassların bir qismini ayələr, bir qismini də hədislər təĢkil edir.
Allah Qurani-kərimdə belə bəyan edir:
َ ٤ْ ٘
ْۚ
َّ ُُ حَُٚظ ََوزَّط٣ ١ٌِ َُّ ُّ حَُٞو٣ َٕ اِ ََّل ًَ َٔخُٞٓ َُٞو٣ َٕ حُ َِّرَخ ََلًُُِٞ َْؤ٣ َٖ٣ٌِ َُّح
ِّ َٔ ُْ طخُٕ َِٖٓ ح
ٌ ِػظَشْٞ َٓ ُٙ َك ََّ َّ حُ َِّرَخ ۚ كَ َْٖٔ َؿخ َءَٝ  َغ٤ْ ََّللاُ ح ُْز
َّ ََّ أَ َكَٝ ۗ  ُغ ِٓ ْؼ َُ حُ َِّرَخ٤ْ َح اَِّٗ َٔخ ح ُْزُُٞ ْْ هَخُٜ ََّٰٗ ًَُِ َي رِؤ
َّ ٠َُُِ اَُٙ ْٓ َأَٝ ََِٓق
خَٜ ٤ِ ْْ كُٛ ۖ ٍِ خد حَُّ٘خ
ْ َ َُٰجِيَ أُٝ َْٖٓ ػَخ َى كَؤَٝ ۖ َِّللا
ُ  َلٛ
َ ُ َٓخََِٚ ك٠ٰ َٜ َ كَخ ْٗظِٚ ِِّْٖٓ ٍَر
َّ َٝ ۗ ص
َّ ن
ُ َ ْٔ َل٣ . ََُٕٝهخ ُِي
َٖ٣ٌِ َُّ إَِّ ح.ْ٤
َّ ُ ح٢ُ َْ ِر٣َٝ َّللاُ حُ َِّ َرخ
ِ  َيهَخٜ
ٍ ُِ ِل ُّذ ًُ ََّ ًَلَّخ ٍٍ أَػ٣ َّللاُ ََل
َ
َ
َ
 ََلَٝ ْْ ِٜ ِّ ْْ ِػ ْ٘ َي ٍَرُٛ َُ  ْْ أ ْؿُٜ َُ َح حُ َِّ ًَخسُٞ َآطَٝ َ َلسٜ
َّ ُح حُٞٓ أهخَٝ ص
َّ ُح حُِِٞٔ  َػَٝ حَُٞ٘ٓ آ
ِ خُِ َلخٜ
َّ حُٞح حطَّوَُٞ٘ٓ َٖ آ٣ٌِ َُّخ حَٜ ٣ُّ ََخ أ٣ . ََُِٕٞٗ َ ْل٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِفٌ َػْٞ َه
 َِٖٓ حُ َِّرَخ٢َ ِح َٓخ رَوٍُٝ ًَ َٝ ََّللا
َّ َِٖٓ د
ّٝ
ُ إِْ طُ ْزظُ ْْ كََِ ٌُ ْْ ٍُ ُءَٝ ۖ ِٚ ُِٞٓ
ُ ٍَ َٝ َِّللا
ٍ َْ ح رِ َلًَُٞٗ ْح كَؤُِٞ كَبِْٕ َُ ْْ طَ ْل َؼ. َٖ٤ِِ٘ٓ ْإِْ ًُ ْ٘ظُ ْْ ُٓئ
ْ ُ ََل طَٝ َُٕٞٔ ِِظ
ْ َحُِ ٌُ ْْ ََل طَٞ ْٓ َأ
. َُٕٞٔ َِظ
“Sələm (faiz) yeyənlər (Qiyamət günü) qəbirlərindən
ancaq ġeytan toxunmuĢ (cin vurmuĢ dəli) kimi qalxarlar.
Bunların belə olmaları: “AlıĢ-veriĢ də sələm kimi bir Ģeydir!”- dedikləri üzündəndir. Halbuki Allah alıĢ-veriĢi halal,
sələm (faiz) almağı isə haram (qadağan) etmiĢdir. Ġndi hər
kəs Rəbbi tərəfindən gələn nəsihəti qəbul etməklə bu iĢə son
qoyarsa, keçmiĢdə aldığı (sələmlər) onundur (ona bağıĢlanar).
Onun iĢi Allaha aiddir. Amma (yenidən sələmçiliyə) qayıdanlar cəhənnəmlikdirlər və orada həmiĢəlik qalacaqlar”. “Allah sələmi (sələmlə qazanılan malın bərəkətini) məhv edər, sədəqələri (sədəqəsi verilmiĢ malın bərəkətini) isə artırar. Allah
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kafiri, günahkarı sevməz! Ġman gətirən, xeyirli iĢlər görən,
namaz qılan, zəkat verən Ģəxslərin Rəbbi yanında mükafatları vardır. Onların (axirətdə) heç bir qorxusu yoxdur və
onlar qəm-qüssə görməzlər!
“Ey möminlər! Əgər, doğurdan da iman gətirmiĢsinizsə, Allahdan qorxub sələmdən qalan məbləğdən (faizdən) vaz
keçin! (Onu borclulardan almayın). Əgər belə etməsəniz, o zaman Allaha və Onun Peyğəmbərinə qarĢı müharibəyə qiriĢdiyinizi bilin! Yox, əgər tövbə etsəniz, sərmayəniz (mayanız)
sizindir. Beləliklə, nə siz zülm edərsiniz, nədə sizə zülm olunar!”1427
“Ey iman gətirənlər! Sələmi (borç üzərinə qoyduğunuz
faizi) qat-qat artırıb yeməyin. Allahdan qorxun ki, bəlkə, nicat tapasınız”.1428
Buradakı “qat-qat” ifadəsi cahiliyyə dövründəki sələm
qaydalarına iĢarə etməklə yanaĢı, o günkü vəziyyəti ifadə etməkdədir. Bəqərə surəsindəki ayədə “Tövbə etsəniz sərmayəniz
(mayanız) sizindir” deyilmiĢ, mayadan baĢqa az və ya çox bir
artıqlığın alınmasına icazə verilməmiĢ, haqsızlığın ancaq belə
aradan götürüləcəyi ifadə edilmiĢdir.
Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur:
َّ ٠َِن َػ
َّ ٍُ ٞٓ
ْْ ُٜ َو٣ٌِ ُ٣ َلَٝ َ ُْ ح ُْ َـَّ٘شُٜ َُِ ْي ِه٣ َّللاِ إَْٔ َل
ٌّ  أَ ٍْرَ َؼشٌ َك:(ٙ
ُ ٍَ ٍَ هَخ
َ ) َِّللا
.ِٚ ٣ْ ح ُِ َيَٞ ُِ م
ُّ ح ُْ َؼخَٝ ،ٍّ َِ َكن٤ْ ْ رِ َـ٤
ِ َِظ٤ُْ خٍ ح
ِ َٓ َُ ًِ آَٝ ،آ ًِ َُ حُ َِّرَخَٝ ،َِ ْٔ  ُٓ ْي ُِٖٓ ح ُْ َو:خَٜ َٔ ٤َٗ ِؼ
“Allahın haqqıdır ki, dörd qrupu Cənnətə daxil etməsin:
Daimi içki içən, sələm yeyən, zülmlə yetimin malını yeyən və
valideynin üzünə ağ olanı”.1429
Digər bir hədisində buyurub:
... ٌٚٓ٘ق حَُؿَ أ٣ ٕخ ٓؼَ أَٛٔ٣ٕ رخرخ أٞٓزؼٝ حَُرخ ػلػش
“Sələmin yetmiĢ üç qapısı (günahı) vardır ki, onun da ən
yüngül insanın öz anası ilə zina etməsidir”.1430
Ġbn Məsuddan rəvayət edildiyinə görə, Peyğəmbər (s) faiz
yeyəni, yedirəni, sahiblərini və yazıçısını lənətləmiĢdir.
1427

Bəqərə, 275-279
Ali-imran, 130
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Hakim NiĢapuri, Müstədrək, hədis № 2197
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Təbərani, Möcəmül-əvsət, hədis № 7147
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Peyğəmbər (s) belə buyurmuĢdur: “Bir adamın bilərək yediyi bir dirhəm faiz, otuz altı zinadan daha pisdir”.
Ġslamda istehsalatın əsas faktoru olaraq əmək qəbul edilir.
Bununla yanaĢı, sərmayə və sərvətin müəyyən bir qrupun əlində
toplanmasına, nəticədə isə insanların sinifləĢməsinə, böyük bir
qismin kasıblaĢmasına səbəb olacaq amillər qadağan olunur.
Ġslamın insanların Ģüuruna yerləĢdirməyə çalıĢdığı əxlaqi
anlayıĢ qarĢılıqlı köməkləĢmə və sosyal yardımlaĢma prinsipi,
zəkat və sədəqə əmri, əmək və sərmayənin birlikdə istehsalat və
sərmayəyə yönəlməsi, xeyir və zərəri birlikdə həll etmək prinsipi bütövün bir-birini tamamlayan parçalardır. Ġslam, nemətləri
və sərvətləri cəmiyyətə nizamlı Ģəkildə yaymağı prinsip qəbul
etmiĢdir. Ġslam, ağır borc altındakı olan Ģəxsə xəzinə və ya
qohumlarının köməyini təmin edərkən, döyüĢdən ələ keçirilmiĢ
qənimətləri, sərmayənin müəyyən əllərdə toplanmasının qarĢısını almaq məqsədilə geniĢ bir qrupa xas etmiĢdir. Ġslam miras hüququnda mirasçı qrupun geniĢliyi də bu anlayıĢın nəticəsidir.
Halbuki maddəpərəst Qərb ictmaiyyətində isə sərmayənin
müəyyən əllərdə toplanması siyasəti yürüdülür. Buna görə faiz
Qərbin iqtisadi həyatının və anlayıĢının ən əvəzolunmaz və vazkeçilməz ünsürlərindən birini təĢkil etməkdədir. Qərb tipi həyat
və düĢüncə tərzinə sürətlə uyğunlaĢan müsəlman cəmiyyətlərdə
də faizin iqtisadi həyatın əsas ünsürünə çevirdiyini görürük.
Zəkat sosyal ədaləti və rifahı təminedici olduğu üçün dəyərli və
bərəkətlidir. Faiz isə sərmayə axıĢını müəyyən əllərdə toplayıb
sosyal rifahın qarĢısını aldığı üçün və bəzən də sosyal partlayıĢlara səbəb olduğu üçün bərəkətsiz bir yoldur. Digər tərəfdən,
zəkatın Allah yanında mükafatı, faizin isə cəza və günahı var.
Bu isə bir müsəlman üçün daha əhəmiyyətli bir fərqlilikdir.
Faiz cəmiyyətdə düĢmənlik, kin və həsrət hisslərinin inkiĢaf etməsinə səbəb olur. KöməkləĢmə və mərhəmət duyğularını
zəiflədir və bir müddət sonra isə tamamilə yox edir. Halbuki bütün dinlərin, xüsusilə Ġslamın ən böyük məqsədi cəmiyyətdə köməkləĢmə ruhunu oyandırmaq, düĢmənlik, kin və həsrət duyğularını aradan götürməkdir.
Faiz cəmiyyətdə bir kütləni heç iĢləmədən qazanmasını təmin edir. Ġnsanları iĢləyərək istehsal etməkdən saxlayır. Beləliklə, də onları tənbəlliyə sövq edir.
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12.ġərab və narkotik vasitələr nə üçün haramdır?
Bildiyimiz kimi, dinimizdə alkoqollu içkilər qadağan olunarkən, onun zərərlərini göstərəcək bu günkü texniki imkanlar
yox idi. MəĢhur ABġ alimi prof. Jilius yazır: “Məhəmməd (s)
Quran vasitəsilə içkini qadağan etmiĢ və əsrlərlə insanları içkinin zərərindən qoruya bilmiĢdir. Bu nəticə XX əsrdə inkiĢaf etmiĢ Amerikada hər cür təbliğata və texnoloji tərəqqiyə baxmayaraq əldə oluna bilməmiĢdir”.
Ġslamdan əvvəl və Ġslamın ilk dövrlərində cahiliyyə ərəbləri içki hazırlayır və bunu həyatlarının bir parçası kimi görərdilər. Ġslam beĢ Ģeyin qorunmasına böyük əhəmiyyət vermiĢdir.
Bunlar: ağıl, sağlamlıq, mal, ismət və dindir. Ġçki içən kimsə bu
beĢ ünsürü də qoruya bilməyəcək vəziyyətə düĢür. Amerikada
içki əleyhdarlarının qurduğu bir təĢkilat yer üzündə ilk dəfə
içkini kimin qadağan etdiyini araĢdırmıĢ və ilk qadağanın Məhəmməd peyğəmbər (s) tərəfindən ortaya qoyulduğu aydın olduqda onun xatirəsinə Nyu Yorkda “Məhəmməd Bulağı” adını
verdikləri bir abidə ucaltmıĢlar.
Ġslamda yalnız alkoqollu içkilər qadağan edilmiĢdir. Alkoqol sözünün etimologiyasına gəldikdə, bu söz ərəb mənĢəlidir və
“əl-kühul” sözündən alınmıĢdır. O keyləĢdirici bir maddə olmaqla yanaĢı, beyin hüceyrələri üçün zəhərdir. Alkoqol sərxoĢluğun ilkin mərhələsində sanki insana qüvvət verir. Halbuki
müəyyən olunmuĢdur ki, cüzi miqdarda da belə insanın fiziki və
zehni iĢ qabiliyyətini azaldır. SərxoĢ adam cəmiyyətdə ədəbsizlik, kobudluq, nitqi pozğunluq və s. kimi mənfi xislətə malik
olur. Alkoqol qəbul edən Ģəxslərdə vətər, dəri və s. reflekslər
zəifləyir, ürək fəaliyyəti və tənəffüsü pozulur. Alkoqol qara ciyər və böyrəklərin funksiyasının pozulmasına və hiporteniya
xəstəliyinə səbəb olur. Alkoqollu içkinin tərkibində etil alkoqolu
olan kimyəvi maddə vardır. Etil alkoqolu müxtəlif içkilərdə
müxtəlif cür olur: pivədə 5-7 %, çaxırda 15-20 %, araq və viskidə 60-70 % olur və tərkibində heç bir minerallar, vitaminlər və
s. orqanizmə xeyir verən maddələr yoxdur. Buna görə də Peyğəmbərimiz (s) onun haqqında buyurmuĢdur: “Bir Ģeyin çoxu
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insana sərxoĢluq verirsə, onun azı da haramdır”. “ġərab günahların aĢkar banisi və mənbəyidir. Kim içki içirsə, ağlını itirir,
belə ki, Allahı tanımır, günahdan yaxa qurtara bilmir, heç kəsə
hörmət etmir, aĢkar axmaq hərəkətlərdən çəkinmir. Beləsinin
cismini dindarlıq və möminlik ruhu tərk edir, onun cismində Allahın rəhm etmədiyi alçaqlıq və əxlaqsızlıq ruhu qalır. Beləsini
Allah, mələklər və peyğəmbərlər lənətləyir”.
Ġslamın alkoqollu maddələrə münasibətinə gəldikdə, onun
yasaq olunması haqqında həm Qurani-kərimdə, həm də hədisiĢəriflərdə kifayət qədər məlumatlar vardır. Qurani-kərim belə
bəyan edir:
َِ َٔ ْ ِْٖٓ َػ
ٌ  ْحْلَ ُْ ََل ُّ ٍِ ْؿَٝ خد
ُ ٜ
َ ْٗ َ ْحْلَٝ َُ ٔ
ِ ٤ْ َٔ ُْ حَٝ َُ ْٔ ح اَِّٗ َٔخ ح ُْ َوَُٞ٘ٓ َٖ آ٣ٌِ َُّخ حَٜ ٣ُّ ََخ أ٣
. َُٕٞ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ طُ ْلِِ ُلُٙٞخؿظَِ٘ز
َّ ُح
ْ َخٕ ك
ِ َط٤ْ ٘
“Ey Ġman gətirənlər, içki, qumar, bütpərəstlik və fala
baxmaq, bunlar hamısı Ģeytanın iĢi olan pisliklərdir. Bunlardan uzaq olun ki, xilas olasınız”.1431
َُُُٕٞٞح َٓخ طَوُٞٔ َِ طَ ْؼ٠َّٰ  َكظٰٟ ٍَ ٓ ٌَخ
َّ ُح حُٞح ََل طَ ْو ََرَُٞ٘ٓ َٖ آ٣ٌِ َُّخ حَٜ ُّ٣ََخ أ٣
ُ ْْ ُأَ ْٗظَٝ َ َلسٜ
...حُِٞٔ
َ ١َِ ِ ََل ُؿُ٘زًخ اِ ََّل ػَخرَٝ
ِ َ طَ ْـظ٠َّٰ َ َكظ٤
ٍ ِٓز
“Ey iman gətirənlər! SərxoĢ ikən nə dediyinizi anlamayana qədər və cunub (murdar) olduğunuz zaman - yol ötən
müsafirlər müstəsnadır - qüsl edənədək namaza (namaz qılınan yerə) yaxınlaĢmayın...”1432
َُ َ َٔخ أَ ًْزُٜ ُٔ  ِا ْػَٝ ّ
ْ َ٣
ِ ٤ْ َٔ ُْ حَٝ َِ ْٔ َٗ َي َػ ِٖ ح ُْ َوَُُٞٔؤ
ِ  ََٓ٘خكِ ُغ َُِِّ٘خَٝ ٌَ ٤ِ َٔخ اِ ْػ ٌْ ًَزِٜ ٤ِٔ َِ ۖ هُ َْ ك
ٰ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َّ
َّ
ُ
َ
َ
ْ
ْْ ٌُ ِص ُ َؼ
ْ َ٣َٝ ۗ  َٔخِٜ ِْٖٓ َٗ ْل ِؼ
ِ َخ٣٥ُِّٖ َّللاُ ُ ٌُ ُْ ْح٤َُز٣ َ ۗ ًٌَُِيَٞ َٕ ه َِ حُ َؼلُُٞ٘لِو٣ َٗ َي َٓخًحُٞٔؤ
. ٌَََُّٕٝ َطَظَل
“(Ya Rəsulum!) Səndən içki və qumar (meysir) haqqında sual edənlərə söylə: “Onlarda həm böyük günah, həm də
insanlar üçün mənfəət (dünya mənfəəti) vardır. Lakin günahları mənfəətlərindən daha böyükdür”!”1433
Əllamə Məclisi içki haqqında Ġmam Əlinin (ə) belə söylədiyini rəvayət edir: “fitnə üç Ģeydədir: qadınlara aludə olmaqda.
Bu Ģeytanın qılıncıdır. Ġçki içməkdə. Bu Ģeytanın yuxusudur.
1431

Maidə, 90
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Dinar və dirhəmi sevməkdə. Bu isə Ģeytanın səhmidir”. 1434
Müəllifin bu hədisə verdiyi izahdan görünür ki, o, içkinin Ģeytanın yuxusu adlanmasını məcazi yolla insanın öz əməllərindən
xəbərsiz olması kimi baĢa düĢür. Daha sonra o, Peyğəmbərin (s)
belə buyurduğunu yazır: “Rəbbimin mənə qadağan etdiyi ilk
Ģeylər bütlərə sitayiĢ etməmək, içki içməmək və insanlarla mübahisə etməmək olmuĢdur”.1435
Müəllif adı çəkilən əsərində içki içən insanların tövbə vasitəsilə bu əməldən çəkinmələrini və axirət dünyasında Cənnətə
gedəcəklərini ümidverici bir hal kimi qeyd etmiĢdir. Bu haqda o,
Peyğəmbərdən (s) belə bir hədis rəvayət edir: “Cəbrayıl (ə)
mənə xəbər verib dedi ki, ümmətinə Allaha Ģərik qoĢmayacaqları təqdirdə Cənnətə gedəcəklərini xəbər ver. Dedim: ey
Cəbrayıl, zinakarlıq edib oğurluq etsələr belə? Dedi: bəli, hətta
içki içsələr belə”.1436 Sonra müəllif bu hədisi belə izah edir ki,
burada insanın tövbə etməsinə və bunun da nəticəsində paklanıb
Cənnətə getməsinə iĢarə vardır. Həmçinin müəllifə görə, bundan
əlavə burada böyük günahlar edənlərin Ġslamdan xaric olmamalarına da iĢarə ola bilər.
Əllamə Məclisi içkinin təkcə Məhəmməd peyğəmbər (s)
vasitəsilə deyil, o cümlədən bütün peyğəmbərlərin də Ģəriətlərində qadağan olunduğu qənaətindədir. Bu haqda müəllif Ġmam
Rzadan (ə) belə bir hədis rəvayət edir: “Allah elə bir peyğəmbər
göndərməmiĢdir ki, onun vasitəsilə içkini qadağan etməmiĢ
olsun”.1437
ġəriətimizə görə, içki içənlərə səksən qamçı zərbəsi vurulacaq. Əllamə Məclisi bu haqda yazır: “Namuslu qadınlara
böhtan atanlara və sərxoĢedici içki içənlərə səksən zopa vurulur.
Çünki namuslu insanlara, xüsusilə də qadınlara böhtan atmaq
əsil-nəcabətin ləkələnməsinə, nəslin kəsilməsinə və övladların
valideynlərdən uzaqlaĢmalarına səbəb olur. Ġçki içənlərə isə bu
cəzanın verilməsi də onların hər növ günaha, o cümlədən zina1434
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karlığa, böhtana və qətl törətməyə meyilli olmalarına görədir”.1438
SərxoĢedici içkilərin qadağan olunmasının bir çox səbəbləri vardır. Onların içərisində ən mühümlərindən biri insanın
ağlının aradan getməsi və bunun da nəticəsində Allahın inkar
olunması, fəsada səbəb olacaq günahların insandan baĢ verməsidir. Bu haqda Ġmam Rzadan (ə) belə bir hədis nəql edilir: “Ġçkinin qadağan olunmasının səbəbi fəsadın baĢ verməsi, ağılın
aradan getməsi və Allahın inkar olunmasıdır”.1439
Əllamə Məclisi içki içənin axirətdə düçar olacağı əzab
haqqında Peyğəmbərdən (s) belə nəql edir: “Ġçki içən Ģəxs Qiyamət günü məhĢər səhrasına üzü qaralmıĢ vəziyyətdə gələcəkdir”.1440
Ġslam hüququna görə, alkoqollu maddələrin hətta müalicə
vasitəsi kimi istifadə edilməsinin belə heç bir elmi əsası yoxdur.
Məhz buna görə də Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur: “Ġçki müalicə
vasitəsi deyil, əksinə xəstəlikdir”. Peyğəmbər (s) belə buyurmuĢdur: “ġərabda dörd xislət var: huĢsuzluq yaradır, baĢ ağrısına səbəb olur, qusma yaradır və sidik probleminə səbəb
olur”.1441
Ġçki qəbul edən bir mədədəki alkoqolun 90 % bir saata
qana qarıĢır və qısa bir zamanda qan dövranı vasitəsilə bütün
orqanlara keçir. “Mən özüm üçün içirəm baĢqalarına nə ziyanı
var?” deyən içki düĢkünləri böyük səhvə yol verirlər. Alkoqol
kiĢinin tənasül hüceyrələrinə də ziyan verir. Hamiləlik dövründə
siqaret çəkməyin, narkotik maddələr qəbul etməyin və içkinin
uĢağa ziyan verdiyi məlumdur. ĠĢlədilən cinayətlər, avtomobil
qəzaları və s. adətən insanların sərxoĢ vəziyyətində daha çox baĢ
verir. SərxoĢluq sadəcə cinayətlərin baĢ verməsinə səbəb olmaqla qalmayıb, yaralama, namusa təcavüz, soyğunluq və s. kimi
cinayətlərin iĢlənməsində əsas faktordur. Bütün boĢanmalarda
sərxoĢluğun böyük rolu vardır. Məhz buna görə də Əllamə
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Məclisi yazırdı: Peyğəmbərimiz (s) buyururb: “Hər kəs Ģərab
içənə qız versə, sanki öz övladı ilə qohumluq əlaqələrini
kəsmiĢdir”. Həmçinin Ġmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kəs qızını
Ģərab içənə versə, sanki onu oda atmıĢdır”.
Əgər bir ailə içkiyə görə dağılırsa, o zaman dövlətin içkidən gələn pulu bir gəlir mənbəyi hesab etməməsi lazımdır.
Halbuki içkiyə görə, ildə bir deyil, minlərlə ailə dağılır. Belə bir
vəziyyətdə içkinin millətimiz üçün bir gəlirmi, yoxsa zərərli
olduğu çox aydın baĢa düĢülür.
Gəncləri alkoqolizmə sövq edən amillərdən biri içkilərin
sərbəst satıĢı və reklam olunmasıdır. Bəzən pivəni alkoqollu
hesab etməyən gənclər pivəxanalarda vaxt keçirirlər. Ölkəmizdə
spirtli içkilərdən və narkotik maddələrdən istifadə olunmasının
qadağan edilməsi üçün Ģübhəsiz möhkəm bir dini inancın böyük
rolu vardır. SərxoĢlar ancaq dinin vasitəsilə, tövbə edərək bu
yoldan uzaqlaĢıb həm özlərini, həm də ailələrini bu böyük
narahatçılıqdan qurtara bilərlər.
Cinayət hüququna görə, sərxoĢ halda cinayət törətmiĢ Ģəxs
cinayət məsuliyyətindən azad edilmir, əksinə bu halda cinayətkarın maddəsi daha da ağırlaĢdırılır. Əllamə Məclisi bu haqda
yazırdı: “Ġslam hüququna görə, bir Ģəxs sərxoĢedici maddələrdən
bir Ģey qəbul edərsə, onun açıq kürəyinə səksən qamçı vururlur”.1442 Ġslam hüququna görə bu günah üç dəfə təkrar edilərsə,
dördüncü dəfə həmin Ģəxs öldürülür. Həmçinin sərxoĢedici
maddələri halal sayıb qəbul edən və içki satan bu iĢindən tövbə
etməzsə, öldürülür.
Ġnsan həyatına təhlükə gətirən, heç də sərxoĢedici içkilərdən geri qalmayan əməllərdən biri də narkomaniya ilə məĢğul
olmaqdır. Narkotik maddələri orqanizmə yeritməklə fiziki və
psixi funksiyaların üzgünlüyünə səbəb olan bu ictimai xəstəliyin
ən əsas səbəblərindən biri ağır maddi vəziyyət, iĢsizlik və iradəsizilikdir. Çünki narkomaniyanın bir növü olan morfinin orqanizmə müntəzəm yeridilməsi nəticəsində ona qarĢı vərdiĢolma
yaranır. Morfinin əsas xarakter əlaməti müvəqqəti eyforiya
hadisəsinin törənməsidir və bu zaman əhval-ruhiyyə yüksəlir,
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ətraf mühitə qarĢı laqeydlik törənir, qəm-qüssə, kədər və ağrı
aradan qalxır. Narkomaniya ilə məĢğul olan adamlarda yaddaĢ
və təfəkkür zəifləyir, əsəbilik, yuxususzluq, təngənəfəslik, qandamar sistemi zədələnir və nəticəsi isə qeyri-insani ölümə səbəb
olur. Ümumiyyətlə narkotik maddələr geroin, kokoin, həĢiĢ və
digərləri yalnız insan sağlamlığı ilə əlaqədar olan bir problem
deyil. Bu maddələr həmçinin dövlətlər arasında bir soyuq silah
kimi də iĢlədilir. 1970-ci ilin yanvarında Ümumudünya Səhiyyə
TəĢkilatı Ġcraiyyə Komitəsinin Cenevrədə keçirdiyi növbəti
sessiyasında siqaret çəkməməyi xahiĢ edən qətnamə qəbul edilmiĢdir. Həmin qətnamədə siqaretin insan orqanizminə və həmçinin cəmiyyətə, ətraf mühitə vurduğu ziyanlardan bəhs olunurdu. Deməli, siqaret və digər narkotik maddələrdən istifadə etmək insana fiziki, mənəvi və maddi cəhətdən ziyan olduğu məlum olur. Ġslama görə, insan sağlamlığına zərərli olan hər bir
Ģeydən istifadə etmək haramdır. Məhəmməd peyğəmbər (s) buyurur: “Ġnsanların çoxunun qədrini bilmədikləri və baĢa düĢmədikləri iki nemət var: cansağlığı və boĢ vaxt”. “Tərkibində nəĢələndirici olan hər bir Ģey haramdır”.
Əllamə Nuri “Müstədrəkül-vəsail” əsərinin müxtəlif yerlərində Peyğəmbərin (s) narkotik vasitələrin qəti Ģəkildə haram olduğunu bildirmək üçün aĢağıdakı hədisləri söylədiyini yazırdı:
“Ümmətimin üzərinə elə bir zaman gələcək ki, onlar narkotik
vasitələrdən istifadə edəcəklər. Belə Ģəxslər məndən, mən də onlardan uzağam”. “Yəhudi və xristianlara salam verin, amma narkomanlara salam verməyin”. “Hər kəs narkotik maddələrdən istifadə etsə, sanki yetmiĢ dəfə Kəbəni dağıdıb, yetmiĢ müqərrəb
mələyi öldürüb və Allaha qarĢı yetmiĢ böhtan atmıĢdır. O, Allahın rəhmətindən içki içəndən, zina edəndən, sələm yeyəndən və
sözgəzdirəndən daha uzaqdır”.1443
Bütün bu deyilənlər onu göstərir ki, dinimiz insanların
təkcə mənəviyyatına deyil, eyni zamanda onların fiziki sağlamlığı üçün də müəyyən qayda-qanunlar gətirmiĢdir.
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13.Ġslamın təkamül nəzəriyyəsinə baxıĢı necədir?
Yer üzündə canlı orqanizmlərin ən yüksək mərtəbəsi və
mədəniyyət subyekti olan insanın təbiəti, mənĢəyi və rolu, onun
dünyadakı mövqeyi haqqındakı məsələ Quran və islami fikir
tarixində daha dərin və bariz Ģəkildə izah olunmuĢdur. Allah
Quranda insanın müxtəlif tərkibli torpaqdan, palçıqdan, süzülmüĢ qarıĢıq mayedən və s. pak maddədən yaradıldığını belə
bəyan edir: “Biz insanı quru və qoxumuĢ qara palçıqdan yaratdıq”.1444
Təəssüflər olsun ki, insanın nədənsə törəndiyini iddia
edənlər də az olmamıĢdır. Materializmə görə əməyin meydana
gəlməsi insanabənzər meymunun insana çevrilməsi demək idi.
Darvinizmə görə: “Əvvəlcə əmək sonra isə onunla birlikdə aydın nitq iki ən baĢlıca amil olmuĢ və bunların təsiri altında meymun beyni tədricən insan beyninə çevrilmiĢdir”.
BəĢəriyyət tarixinə biganə yanaĢanlar insanın mənĢəyini,
insanın tarixi-təkamül nəticəsində meydana gəldiyini iddia edirlər. Onlara görə insanın təkamül xətti, insanabənzər meymunlara
ümumi kökdən təxminən 12-15 mln. il əvvəl ayrılmıĢdır. Onlar
belə ehtimal edirlər ki, insanın bu mərhələdə əcdadı ramapiteklər olmuĢdur. Bu yüksək inkiĢaf etmiĢ primatın qalığı Asiya və
ġərqi Afrikada aĢkar edilmiĢdir. Guya qazıntı zamanı tapılmıĢ
ali insanabənzər meymunların təbii əĢyalardan müntəzəm olaraq
alət kimi istifadə etməkdən ilk süni alət hazırlamağa keçməsi ilk
insanın əmələ gəlməsində dönüĢ olmuĢdur. Bu iddiada olan materialist antropoloqlara görə insanın tarixi üç mərhələyə bölünür:
1-Ġnsanın antropoid əcdadı;
2-Ən qədim və qədim insanlar;
3-Müasir fiziki quruluĢlu insanlar.
Darvinizm nəzəriyyəsinə görə, insanın əcdadı hesab olunan meymunlar Miosen dövründə (20-25 mln. il əvvəl) yaĢamıĢlar. Bu nəzəriyyəçilər çalıĢırdılar ki, insanı embriloloji, fizioloji və s. baxımından meymundan əmələ gəldiyini sübuta yetir1444
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sinlər. Həqiqətən insanın bu və ya digər xüsusiyyətləri baxımından heyvanlarla oxĢarlıqları vardır. Ġnsanla heyvanın fiziloloji
oxĢarlıqları aĢağıdakılardan ibarətdir: bütün onurğalılarda olduğu kimi, insanın bədəni də metemer quruluĢa və ikitərəfli simmetriyaya, daxili skeletin əsasını təĢkil edən onurğa sütununa,
ürək-damar sisteminə, onurğa və baĢ beyinə, insanın dərisində
olan bir çox xüsusiyyətlər, insanın da öz balasını südlə qidalandırması və s. əlamətlər onun heyvan orqanizmi ilə tam yaxınlığını göstərir. Amma bu oxĢarlıqlara görə demək olmaz ki, insan
hansısa heyvandan əmələ gəlib. Allah Quranda belə bəyan edir:
“Biz Adəm övladını hörmətli və Ģərəfli etdik”. 1445 Yaradan
tərəfindən bu qədər qiymətləndirilən insanı hansısa heyvandan
əmələ gəldiyini iddia edən “alimlər” görəsən bəĢəriyyət qarĢısına hansı üzlə çüxmıĢlar? Onlar Allahın qarĢısında haqq-hesab
günündə nə cavab verəcəklər? “Onların hamısını (haqq-hesab
çəkmək üçün) bir yerə yığacaq”, Onların çoxsu zənnə uyar,
zənn isə həqiqət ola bilməz”,1446 - deyə buyurur Rəbbimiz.
Darvin sübut etməyə çalıĢmıĢdır ki, insan canlı varlıqların
inkiĢaf zəncirində yüksək quruluĢlu son halqadır və insanabənzər meymunlar da uzaq ümumi əcdada malikdir. Darvin quruluĢuna və fiziloloji xüsusiyyətlərinə görə digər heyvanlara
nisbətən insana yaxın olan insanabənzər meymunlar Ģimpanze,
qorilla, oranqutan və bunlara yaxın olan hibbonları “insan əcdadı” kimi qələmə vermiĢdir.
Bunu təsdiq etmək lazımdır ki, meymunlar cüzi xüsusiyyətlərinə görə insana oxĢayırlar: onlar sevinc, kədər, balalarını
mehribanlıqla oxĢayır, onların qayğısına qalır və yaddaĢa malikdirlər. Ġnsanda gözün, qulağın quruluĢu meymunlarla yaxınlıq
təĢkil edir. Həmçinin insan üçün xarakterik olan qanın dörd qrupu həmin meymunlarda da var və onlar da insanlar kimi xəstəliklərə (qrip, çiçək və s) malikdirlər. Amma bunların heç biri
bizə əsas vermir ki, insanın meymundan əmələ gəldiyini deyək.
Çünki Quran ayəsindən də gördüyümüz kimi, insan heç vaxt
1445
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meymundan (və ya hansısa canlıdan) əmələ gəlməmiĢdir. Bunu
elm də təsdiq edir. Belə ki, insanı meymundan fərqləndirən bir
çox fizioloji və s. xüsusiyyətlər vardır:
-Ġnsan beyninin həcmi 1400-1600 sm3, meymunda isə 600
sm3-dir;
-Ġnsanda beyin yarımkürələri qabığının səthi orta hesabla
1250 sm2, meymunda isə bundan 3,5 dəfə kiçikdir;
-Ġnsanda beyin Ģırımları və qırıĢları, ali sinir fəaliyyətinin
baĢlıca mərkəzləri ilə əlaqədar olan təpə, alın gicgah payları
daha çox inkiĢaf etmiĢdir.
Bütün bu deyilənlərdən əlavə insanla meymunlar arsında
keyfiyyət fərqləri də vardır:
-Ġnsan həyatının əsasını kollektivdə əmək fəaliyyəti,
alətlərin yaradılması və tətbiqi təĢkil edir;
-Ġnsan cəmiyyətdə yaĢayır və ictimai sosial qanunlara tabedir. O, Ģüura, məntiqə, ağıla və nitqə malikdir ki, bunun vasitəsilə insanlarla davranır, əmək təcrübəsi toplayır və öyrənir.
Ġnsan düĢünür, elm və incəsənəti inkiĢaf etdirir. Bütün bu spesifik insani keyfiyyətlər insan cəmiyyətinin inkiĢafı ilə bağlıdır.
Darvinin bitkilərin və canlıların barəsində irəli sürdüyü
fərziyyə biologiya alimlərinin və savadsız kütlənin materializmə
yönəlməsi üçün əsas amil olmuĢdur. O, öz cəfəng fərziyyələri ilə
Qərbin elmi yığıncaqlarına hay-küy salmıĢdır. Dünin düĢmənləri
onun fərziyyələrindən din və Allahın əleyhinə istifadə etdilər.
Çünki növlərin təkamül nəzəriyyəsi “Tövrat” kitabına ziddir.
“Tövrat”a və bütün səmavi kitablara görə bütün insanlar Adəmdəndir və Adəm də torpaqdan yaradılmıĢdır.
Təkamül nəzəriyyəsi istər Darvinin dövründə, istərsə də
ondan sonrakı dövrlərdə müxtəlif surətlərə düĢmüĢ və elm əhli
tərəfindən rədd edilmiĢdir. Elm inkiĢaf etdikcə bu fərziyyə puç
olub aradan gedir, Allahın isə on dörd əsr bundan öncə buyurduğu kalamlar daha da inkiĢaf etməkdədir. Quran: “Lakin onlar
(öz peyğəmbərlərini) yalançı hesab etdilər. Biz də onları
qazandıqları günahlara görə məhv etdik”. “Bunlar o kəslərdir ki, Allah onların qəlblərini, qulaqlarını və gözlərini
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möhürləmiĢdir. Onlar (əzabdan) qafildirlər”,1447 - deyə bəyan
edir.
Məgər təkamülçülər görmürlər ki, insanın əli ilə meymunun əli arasında çox böyük fərq var? Heç bir meymun öz əli ilə
hətta ən sadə daĢ belə düzəltməyə qadir deyildir. Bəs necə oldu
ki, meymunların inkiĢaf etməmiĢ qırtlağı və ağız aparatı insanın
aydın nitq orqanına çevrildi?
Tutaq ki, insanın morfoloji və fizioloji xüsusiyyətləri irsən
keçmiĢdir, axı kollektiv əmək fəaliyyəti, təfəkkür və nitqə olan
qabiliyyət necə irsən keçə bilər?...
Bizdən fərqli olaraq dünyanın əksər dövlətlərində Darvinizm təlimi doğma kimi qəbul edilməmiĢ, biologiya, fəlsəfə və
digər elmləri bəzəməmiĢdir.
Xalqımız müstəqillik əldə etmiĢ və öz dininə, milli-mənəvi
düĢüncəsinə qayıtmıĢdır. Buna görə də dini ideyalar elmdə,
təhsildə öz yerini tutmalı və bu quruculuq iĢlərində Qurandan
istifadə edilməlidir. Xüsusilə biologiya, fəlsəfə, tarix və s.
elmlər yenidən iĢlənməli, tədris kitablarında Azərbaycan alimlərinin nailiyyətləri ilə yanaĢı, Quranın elmi ayələri də öz əksini
tapmalıdır.
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14.Ġslam köləliyi təbliğ edirmi?
Haqq və hürriyyətlərdən məhrum qalan bütün varlığı ilə
baĢqasının mülkü vəziyyətində olan kimsələrə kölə deyilir.
Köləlik hər zaman ümumbəĢəri problem olmuĢdur. Dinimizin
bir qayəsi də insanları islah edərək haqq-hüquqları təmin
etməkdir. Ġnsanlıq problemlərindən biri olan köləlik ilk dövrdən
baĢlayaraq dinimizin diqqət mərkəzində olmuĢdur. Dinimiz
Ġslamın əsas qaynağı olan Qurani- kərimdə kölə və onun haqları
haqqında bir çox ayələr vardır.
“...YaxĢı əməl sahibi malını, dilənçilərə və qulların
azad olunmasına sərf edəndir..”.1448
“...Əlbəttə, Allaha iman gətirən bir kölə, xoĢunuza
gəlsə belə, müĢrik bir kiĢidən daha xeyirlidir..”.1449
“(Ya Peyğəmbər!) Sən nə bilirsən ki, əqəbə nədir?! (O)
Bir kölə azad etməkdir”.1450
Buradan da aydın olur ki, köləlik Ġslamdan əvvəl meydana
çıxmıĢdır. Ġslama qədər heç bir haqqı-hüququ olmayan kölə
islamiyyətin gəliĢi ilə insanlıq haqlarına qovuĢmuĢdur. Quranda
kölələrin azad edilib hürriyyətə qovuĢdurulmasını tələb edən
ayələr buna əsl sübutdur.
Ġnsanlığa böyük dəyər verən Rasulullah (s) “...əllərinizin
altında olanlarla yaxĢı rəftar edin” ilahi əmri tez-tez insanlara
xatırlamıĢdır. Kölə və cariyələrə qarĢı olduqca mülayim davranmıĢdır. Rəvayətə görə: “Mədinəli bir adamın xidmətçisi Peyğəmbərin (s) əlindən tutar və onu istədiyi yerə qədər aparırdı”.
Hədisdən görünür ki, xidmətçi qız uĢağının Peyğəmbərin (s)
əlindən tutmasına həzrət etiraz etməmiĢdir. Bu da bir həqiqətdir
ki, beyət əsnasında belə qadınların əlini tutmayan Allah Rəsulu,
bu diqqəti baĢqa zamanlarda da göstərmiĢdir. Ancaq burada
Peyğəmbərin (s) əlini bu qızcığazın əlindən çəkməsi, xidmətçi
olan bu zavallını əlbəttə ki, incidərdi.
1448
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Peyğəmbər (s) hər zaman kasıb, yoxsul, kimsəsiz, kölə və
cariyələrə diqqət yetirmiĢdir. Onlara qarĢı olan qeyri-insani
davranıĢlara heç bir zaman susmamıĢdır. “Əbu Əli Süveyd bin
Müqərrin belə dediyi rəvayət olunur: Mən Müqərrin oğullarının
yeddinci uĢağı idim. Bizim yalnız bir köləmiz var idi. Bir dəfə
ən kiçiyimiz onu kötəklədi. Buna görə Peyğəmbər (s) o köləni
azad etməyi bizə əmr etdi”. BaĢqa bir hədisi-Ģərifdə buyurulur:
“Kim köləsini etmədiyi bir günahdan ötrü cəzalandırmaq məqsədilə döyər və ya səbəbsiz yerə qamçılayarsa, bunun kəffarəsi o
köləni azad etməsidir”.
Ġslam dini ilk gəldiyi dövrdə bütün dünyanı köləlik bürümüĢdü. Köləlik qəbilələrin bəzisinin birisini talaması və
müharibədə əsir düĢənlərin istismar edilməsilə baĢlamıĢdır.
Ġslam kölələrə hürriyyət qapısını açmıĢ, onları Rəbblərinə yaxınlaĢdırmaq və qüsurlarını örtmək üçün təkbaĢına buraxmamıĢdır.
Eyni zamanda dövlətin zəkat malından onlara pay ayırmağı
zəruri saymıĢdır. Ġslam hürriyyət qapılarını açmaqla kifayətlənmədi, eyni zamanda azad bir adamı kölə etmək istəyənlərə
qarĢı lazımınca mane oldu. Dünyada baĢ verən hadisələrə lazımi
qiymətlər verdi. Ġslam müharibələrdə alınan əsirlərə qarĢı
yumĢaq davranaraq onların sərbəst buraxılmasını daha uyğun
saydı. Quran buyurur: “... Nəhayət, onları məğlub etdikdə,
(qaçmasınlar deyə, əl-ayaqlarını) kəndirlə möhkəm bağlayın.
Sonra da müharibə bitdikdə onları ya (boyunlarına minnət
qoyub) məccani, ya da fidyə müqabilində azad edin!”.
ġəriət köləliyin sərhəddini daraldır, hürriyyətin sərhəddini
geniĢləndirir, kölənin vəziyyətini yaxĢılaĢdırır, onu ailənin bir
parçası edir. Dinimiz hər zaman köləliyə qarĢı olmuĢdur.
Ġslamdan əvvəl də möcud olmuĢ, ictimai və iqtisadi həyatda kök
salmıĢ qanunu dağıtmaq heç də asan olmamıĢdır.1451
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Quldarlıq qurluĢu, meydana gəlməsi və s. haqqında bax Əllamə
Təbatəbainin “əl-Mizan təfsiri” əsərinə (c. VI, Bakı, Qələm nəĢriyyatı, səh.
569-589).
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15.Bidət nədir?
Bidət dində olmayan bir iĢi din adı altında icra etməkdir.
Ġslamda bidət qoymaq haram və batildir. Ayə və hədislərdə bidət
azğınlıq kimi xarakterizə edilmiĢdir. Uca Rəbbimiz belə bəyan
edir:
“O sizin həqiqi Rəbbiniz olan Allahdır. Artıq haqdan
sonra zəlalətdən baĢqa nə qalır?! Belə isə (haqdan) necə
döndərilirsiniz?”1452
Quranda insanlığın ehtiyacı olan dəlil və təkliflərdən heç
birinə laqeydlik edilməmiĢdir, hamısı ya qısaca və ya təfsilatlı
olaraq bildirilmiĢdir. Bu mənada Quran bizə hər Ģeyi saymıĢ, hər
hansı bir Ģeyi əskik buraxmamıĢdır. Hər Ģeyin məlumatı, dəlaləti
və ya iĢarəsi Quranda mövcuddur.
Bidət haqqında Peyğəmbərimiz (s) buyurur:
“Mədinə Air ilə Sovr (dağları) arasında hərəmdir, hər kəs
orada bir bidət çıxarsa, bidətçiyə sığınacaq versə, onun üzərinə
Allahın, mələklərin və bütün insanların lənəti olsun”.
Ummulmöminin AiĢədən rəvayət edildiyinə görə, Peyğəmbər (s) belə buyurmuĢdur:
“Kim bizim bu dinimizdə ondan olmayan bir Ģey ortaya
çıxarsa, o Ģey qəbul edilməz”.
Bu hədislər Ġslamın ən əhəmiyyətli əsaslarından birini
təĢkil edir. Kitab və Sünnəyə istinad edilməyən hər Ģey rədd
edilmiĢdir. Belə bir Ģey dindən sayılmır və batil olaraq
adlandırılır.
Daha dindar ola bilmək və ya elə görünmək üçün Quranda
və Peyğəmbərimizin (s) sünnəsində olmayan bəzi ibadətlər və
ya Allaha yaxın olmağa vəsilə sayıla biləcək bəzi əməllər ortaya
çıxardan kimsə dindar deyil, dinə əlavələr edən bir bidətçidir.
Özü və etdiyi iĢi əsla qəbul edilə bilməz. Bunun əksinə, dində
olub Quran və Sünnəyə uyğun olan ibadət və əməlləri yox
sayan, nöqsanlaĢdıran və ya dəyiĢdirən, beləcə dini təhrif edən

1452

Yunus, 32
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batil əhli də bidətçidir. Onlar və əməlləri mərdud olub, əsla
qəbul edilə bilməz.
Bu xüsus Peyğəmbərimizin (s) sonrakı hədislərindən daha
dəqiq bir Ģəkildə aydın olmaqdadır. Çünki orada sonradan ortaya
çıxarılan hər Ģeyin bidət, hər bidətin də zəlalət, pozğunluq
olduğu bəyan edilməkdədir.
“Hər bidət zəlalətdir” hədisi hər növ bidətin haram
olduğunu ortaya qoymaqdadır. Lakin buna baxmayaraq dinimiz
fərdin və cəmiyyətin faydasına olan Ģeyləri qadağan etməmiĢdir.
Halalları və haramları açıqlamıĢ, icma, və ictihadı sərbəst buraxaraq, Quran və Sünnənin hökmlərinə zidd olmamaq Ģərtiylə
Qiyamətə qədər ortaya çıxa biləcək hər mövzuya qərar vermə
imkanı, səlahiyyətli alimlərlə, onlara müraciət edəcək idarəçilərə
buraxmıĢdır.
Bidət mövzusu müsəlman alimlərinin hər əsrdə ciddiliklə
üzərində dayandıqları bir mövzu olmuĢdur. Çünki söylədiklərimizdən də aydın olacağı kimi, Quran və Sünnənin təfsir edilməməsi və ya onlara qarĢı laqeydlik edilməsi, bidətləri doğurur
və onların yetiĢib inkiĢafına zəmin hazırlayır. O halda bidətlərə
maneə ola bilməyin yeganə yolu, Quran və Sünnə mədəniyyətini
yaymaq, bunların həyat tərzi halına gəlməsinə zəmin hazırlamaqdır.
Din Qurana və Peyğəmbərin (s) sünnəsinə tabe olmaq,
ortaya çıxan problemlərə Quran və Sünnəyə uyğun çarələr
tapmaq və insanları problemlərə məhkum etməmək surətiylə
həyatiliyini və təsirini davamlı edə bilər. Xüsusilə hədisdə keçən
“dində olmayan Ģey” ifadəsi Quran və Sünnəyə zidd olmayan
icadların, qadağan edilmiĢ bidətlərdən sayılmayacağına iĢarə
qəbul edilə bilər. Çünki bir çox yeni icad vardır ki, bunlar fiqhi
baxımdan zəruri ehtiyaclardan sayılmıĢdır.
Cabir bin Abdullah demiĢdi: “...Bundan sonra söyləyəcəyim budur ki, sözün ən xeyirlisi Allahın kitabıdır. Yolların ən
xeyirlisi Məhəmmədin (s) yoludur. ĠĢlərin ən pisi sonradan
ortaya çıxarılan bidətlərdir. Hər bidət zəlalətdir, pozğunluqdur”.
Peyğəmbərimiz (s) Allahın insanlığa göndərdiyi son
elçidir. Qurani-kərim bunu açıqca bəyan etdiyi kimi, özü də tez586

tez xatırladır. Qiyamətə qədər baĢqa bir din, baĢqa bir peyğəmbər, baĢqa bir ilahi kitab gəlməyəcək. Dünyada yaĢanan keçmiĢ
zaman felinə görə, qalan müddətin çox qısa olduğuna, (s)
Peyğəmbərimiz (s) Ģahidlik barmağıyla orta barmağını bir-birinə
yaxınlaĢdıraraq diqqət çəkmiĢdir..
Burada Peyğəmbərimiz (s) əvvəl Allahın kitabı Qurana,
sonra da özünün sünnəsinə diqqətimizi çəkməkdədir. Dinin bu
iki qaynağına iĢarə etdikdən sonra, bunlara əhəmiyyət
verilməməsi vəziyyətində ortaya çıxacaq iki mənfi nöqtəyə də
iĢarə edərək bizi xəbərdar etməkdədir. Bunlar da, sonradan
ortaya çıxarılan pozğunluqlar və bidətlərdir.
Yolların ən xeyirlisi Peyğəmbərin (s) yolu, yəni sünnəsidir. Çünki onun yolu, Quranın rəhbərlik etdiyi dümdüz yoldur. Həyatını Qurana uyğunlaĢdırmaq və həyat proqramını
Qurandan götürmək istəyənlər Peyğəmbərə (s) tabe olar, onun
izində gedərlər. “Həqiqətən, Allahın Rəsulu Allaha, Qiyamət
gününə ümid bəsləyənlər (Allahdan, Qiyamət günündən qorxanlar) və Allahı çox zikr edənlər üçün gözəl örnəkdir!”1453
Peyğəmbərin (s) yolundan ayrılanlar, bəzi fərqli və zidd
yollar icad edənlər, bidətə, pozğunluq və səhvə düĢərlər.
Bidətlərlə mübarizə etmək müsəlmanlar üçün bir vəzifədir. Bunun yolu, Quran və Sünnəni öyrənmək və həyata tətbiq
etməkdən ibarətdir.

1453

Əhzab, 21
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16.Ġslam dini elmlə ziddiyyət təĢkil etmirmi?
Son vaxtlar bəzi sosial Ģəbəkələrdə bir qrup insanlar tərəfindən və eyni zamanda bir sıra saytlarda gedən köĢə yazılarında
Ġslamın elmlə əlaqəli olmaması göstərilir. Onlar hesab edirlər ki,
Ġslam elm-təhsilə heç bir önəm vermir. Ümumiyyətlə, Ġslamda
elm anlayıĢı yoxdur. Onların fikrincə bu günə qədər heç bir
müsəlman alimin elmə xeyri dəyməyib. Onlar yalnız öz dinlərini
öyrənib, təbliğ etməklə məĢğuldurlar.
Ġslam qədər elmə əhəmiyyət verən baĢqa bir din yoxdur.
Qurani-kərimdə yalnız elm sözü yüz beĢ dəfə qeyd edilib. Bu
kökdən gələn digər sözlərlə birlikdə bu ədəd səkkiz yüz əlli doqquzu (859) dəfə təkrarlanıb. Ayrıca “ağıl, fikir, zikr” kimi sözlər
Qurani-kərimdə çox qeyd edilir.
Ġslama görə elm və hikmət möminin itmiĢ malıdır, mömin
yerinə və söyləyənə baxmadan onu harada tapsa götürər. Hər
pisliyin, hətta küfr və Ģirkin də baĢı elmsizlik və cəhalətdir.
Küfrün nə demək olduğunu bilən bir kimsə kafir olmaz. ġirkin
nə demək olduğunu bilən, baĢqalarını Allaha ortaq qoĢmaz,
Allahdan baĢqasına ibadət etməz. Bunun üçündür ki, Quranikərimdə “Əsla cahillərdən olma”, 1454 - deyə buyurulmuĢdur.
Qurani-kərimin bəyan etdiyinə görə “Bəndələri içərisində
Allahdan ancaq alimlər qorxar”.1455
Qurani-kərimdə elmin hər növü təriflənmiĢ, bilənlərlə
bilməyənlərin bir ola bilməyəcəyi açıqca ifadə edilmiĢdir: “Heç
bilənlərlə bilməyənlər bir olarmı?”1456
Ġslam elmin, alimin və elm yolçusunun dəyərini yüksəltmiĢdir. Qurani-kərimdə “Allah içinizdən iman edənlərlə özlərinə elm verilənlərin dəyərini yüksəldər”,1457 - deyə buyrulur.
Qurani-kərim hər Ģeyi özündə əhatə edən bir kitabdır. O,
Allahın elmini vəsf etmiĢ, onun elminin sonsuz olduğunu bəyan
etmiĢdir. Ġmam Əli (ə) buyurur: “Qəlbin baharı Qurandadaır.
1454

əl-Ənam, 35
əl-Fatir, 28
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əz-Zümər, 9
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əl-Mücadilə, 15
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Elm çeĢmələri Qurandan qaynayır. Qəlbi təmizləmək üçün
Qurandan baĢqa yol yoxdur”.
Həqqiqətən də bütün elm çeĢmələrı Qurandan qayanaqlanır. Bunu bir neçə misalla subut etmək olar:
-Cazibə qanunu
Fizika kursundan bizə məlumdur ki, Nyutondan qabaq heç
kim cazibə qanununu kəĢif etməmiĢdir. Nyutonun cazibə qanunu fiziki və kimyəvi xassələrindən, hərəkət halından yerləĢdikləri mühitdən aslı olmayaraq bütün cisimlər üçün doğrudur.
Bu qanunun kəĢfi sayəsində GünəĢ sisteminin qurluĢunu harda
olduğu subuta yetdi və göy cisimlərinin hərəkətini xarakteri
müəyyən edildi. Cazibə qanunu XVII əsrdə Nyuton pılanetlərin
və onları peyiklərinin hərəkətini öyrənərkən kəĢif etmiĢ, özünün
mexanika qanunlarına və yaratdığı riyazı metodlara əsasən qəti
isbatını vermiĢdir, cisimlər arasında cazibə qüvvəsinin qarĢılıqlı
olduğunu göstərmiĢdir. Bu qanuna əsasən Ayın hərəkətində
müĢahidə edilən bəzi xüsusiyyətlər; Yerin öz oxu ətrafında
fırlaması, günəĢ sistemi pılanetlərin hərəkəti və s. məsələlər öz
izhaını tapmıĢdır. Göy cisimlərinin hərəkəti bütövlükdə cazibə
qüvvəsilə idarə olunur. Bu nəzəriyyəyə görə göy cismlərinin
quruluĢu (kürə Ģəklində olması) öyrənilir, kütləsi hesablanır.
Deməli, Nyutonun kəĢfinə görə, bir cismin dövrü hərəkəti
onun mərkəzdən qaçmasına, cazibə qanunu isə onun mərkəzə
tərəf cəlb olunmasına səbəb olur. Quran isə bu hadisəni (cazibə
qanununu) Nyutondan düz min il qabaq (VII əsrdə) bildirmiĢdir.
Allah “Rəd” surəsinin 2-ci ayəsində belə bəyan edir:
“Göyləri, gördüyünüz kimi dayaqsız olaraq yüksəldən,
sonra ərĢi yaradıb hökmü altında alan müəyyən vaxtda
(Qiyamətə) qədər (səmada) dolanan GünəĢi və Ayı (iradəsinə)
tabe edən, bütün iĢləri yoluna qoyan, ayələri müfəssəl izah
edən məhz Allahdır. (Bütün bu dəlillərdən sonra), Rəbbinizlə
qarĢılaĢacağınıza (Qiyamət günü dirilib haqq-hesab üçün
hüzurunda duracağınıza), bəlkə, inanasınız!”
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Bu ayənin Ģərhi barədə Ġmam Rzadan (ə) soruĢdular. Ġmam
(ə) onlara dedi: “Allah deyirmi “Göyləi dayaqsız olaraq
yüksəldən”?
Dedilər: Bəli
Ġmam (ə) dedi: sütunlar var, lakin siz onları görmürsüz.
Ġmamın (ə) cavabından məlum olur ki, “gözə görünməz
sutun” dedikdə məhz cazibə güvvəsi nəzərdə tutulmuĢdur. Çünki, bu qanunu o vaxtki avam cammata açıq Ģəkildə bəyan etmək
mümkün deyildir. Quran isə bu qanunu sadə yolla insanlara
çatdırmıĢdır.
-Yerin öz oxu və günəĢin ətrafında hərəkəti
Məlum olduğu kimi, Yerin öz oxu ətrafında fırlanmasını
ilk dəfə Ġtaliyan alimi Q. Qaliley kəĢf etmiĢdir (XVII əsrdə). O,
1632-ci ildə nəĢr etdirdiyi “Dünyanın iki ən mühüm sistemi Ptolomey və Kopernik sistemləri haqqında dialoq” kitabında
heliosentrik sistemin əsaslandırdı. Bu sistemin qalib gəlməsində
Qalileyin böyük rolu olmuĢdur. Lakin bu nəzəriyyəni ilk dəfə,
yəni Qalileydən və Kopernikdən 500-il öncə məĢhur islam alimi
Əbu ər-Reyhan Biruni (973-1048) isbat etmiĢ və ilk olaraq yer
kürəsinin diametrini dəqiq ölçmüĢdür. Təəssüflər olsun ki,
Kopeirnik nəzəriyyəsindən beĢ əsr öncə meydana gələn bu ideya
xristian düĢüncəsinə və Ġncilə zid olduğundan Qərb dünyası
tərəfindən qəbul edilməmiĢdir.
Heliosentrik nəzəriyyəsi kəĢf olunanadək Ptolomey sisteminə, yəni bütün dünyanı mərkəz və digər planetlərin onun ətrafında fırlanması nəzəriyyəsinə etiqad bəslənirdi. Demək olar ki,
Ptolomeyin geosentrik nəzəriyyəsi yüz illər insanların zehninə
kölgə salmıĢdır. Lakin VII əsrdə nazil olmuĢ Quran Ptolomeyin
nəzəriyyəsini puç etmiĢdir. Geosentrik nəzəriyyəsinin puç
olması, heliosentrik nəzəriyyənin isə doğru olduğu Quranda da
qeyd edilmiĢdir. Allah “Nəml” surəsinin 88-ci ayəsində buyurur:
“Dağlara baxıb onları donmuĢ zənn edərsən, halbuki, onlar
bulud keçdiyi kimi keçib gedərlər. Bu hər Ģeyi bacarıqla,
yerli-yerində edən Allahın gördüyü iĢdir. Həqiqətən O,
gördüyünüz bütün Ģeylərdən xəbərdardır”.
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Doğrudan da biz dağlara nəzər saldıqda onları hərəkətsiz
zənn edirik. Halbuki Quran onların da hərəkətdə olmasını
vurğulayır. Məlumdur ki, dağlar öz kənarındakı torpaq və yerin
hərəkəti olmadan hərəkət edə bilməzlər. Deməli, dağların hərəkəti (bulud kimi sürətli və incə) elə yerin öz hərəkəti deməkdir.
Ġstər öz ətrafına, istərsə günəĢ ətrafına.
Quranın açıq-aĢkar yerin öz oxu və ya günəĢ ətrafında fırlanması nəzəriyyəsini irəli sürməsi möcüzə deyilmi? Bunun özü
Quranın haqq olmasına sübut və dəlil deyilmi?
Peyğəmbər (s) də hədisi-Ģəriflərində belə buyurmuĢdur:
“Elm öyrənmək məqsədiylə yola çıxan kimsəyə Allah Cənnət
yollarını açar. Mələklər elm və təhsil alana qarĢı məmnuniyyətləri və təvazökarlıqları səbəbiylə qanadlarını yerə sərərlər. Göylərdə və yerdə olan hər Ģey, hətta su içindəki balıqlar alim üçün
Allahdan rəhmət diləyər”.
“Alimin bilmədən ibadət edən kimsəyə üstünlüyü, on dörd
gecəlik ayın görünən digər ulduzlara üstünlüyü kimidir”.
“Alimlər peyğəmbərlərin varisləridir. Peyğəmbərlər irs
olaraq nə qızıl nə də gümüĢ buraxmıĢlar, onlar miras olaraq
yalnız elmi buraxmıĢlar”.
Kim elmi götürmüĢsə, böyük və qiymətli bir Ģey götürmüĢdür”.1458
“Kim elm almaq üçün (evindən və ya yurdundan) çıxarsa,
geri dönənə qədər Allah yolundadır”.1459
“Alimlər yer üzünün Ģamları, peyğəmbərlərin xəlifələridir.
Onlar mənim və digər peyğəmbərlərin varisləridir”.
“Hər kəs haqsız olaraq bir alimi təhqir etsə, Allah o Ģəxsi
Qiyamət günü bütün insanlar içində zəlil edəcəkdir”.
Hər kəs bir alimə yeddi gün xidmət göstərsə, Allah o Ģəxsə
hər gün üçün min Ģəhidin savabını yazar”.
“Hər kəs bir alimə, yaxudda bir tələbəyə ikram etsə, sanki
yetmiĢ peyğəmbərə xidmət etmiĢdir”.
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1459
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“Ġnsanlar iki dəstədirlər: alimlər və tələbələr. Yerdə qalanlar isə xeyirsiz köpük kimidirlər”.1460
Ġslamda elm Allahın razılığını qazanmaq və əməl etmək
üçün öyrənilir. Peyğəmbər (s) dualarında: “Allahım, mənə öyrətdiklərinlə məni faydalandır, mənə fayda verəcək elm öyrət, elmimi artır”.1461 “Faydasız elmdən Allaha sığınıram”,1462 - deyə
buyurardı.
Görünür ki, dünya və axirət səadətinin açarı elmdir. Elm
əməllərin ən fəzilətlisidir. Yuxarıdakı ayə və hədislərdən belə
baĢa düĢülür ki, islamiyyətlə elm bir-birindən ayrılmaz iki
Ģeydir.
Məhz bu kimi səbəblərdəndir ki, müsəlman alimləri elmi
öyrənməklə yanaĢı, onun yayılması üçün də çalıĢmıĢlar. Onlar
bir elmi öyrənmək üçün müxtəlif bölgələrə səyahətlər edər və
öyrəndikləri elmləri hər bölgədə digərlərinə öyrədərdilər. Onların bu müqəddəs səyləri nəticəsində elm bütün dünyaya yaılmıĢ
və bu günkü Avropa xalqları belə alimlərimizin elmi kəĢflərindən bəhrələnmiĢlər.
Bütün bunların hamısı Ġslamın elmə verdiyi dəyərin nəticəsində mümkün olmuĢdur.
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17.Ġslamda ticarət qaydaları necə olmalıdır?
Ticarət halal, bərəkətli və bol qazanclı yollardan ən gözəlidir. Çünki ticarət peyğəmbərlərin məsləyidir. Peyğəmbərimiz (s) də qırx yaĢına qədər ticarətlə məĢğul olmuĢdur.
Səhabələrin də bir çoxu qazanclarını bu yolla təmin ediblər.
Dinimiz Ġslamda həyatımızın bütün sahələrinə aid olduğu kimi,
ticarət sahəsinə dair də bir sıra qaydalar müəyyənləĢdirilib. Bu
qaydalara riayət edənlər həm bu dünyada böyük sərvət sahibi
olmaqla yanaĢı, həm də axirət həyatı üçün də ibadət savabı
qazanırlar. Bir hədisi-Ģərifdə buyurulub: “Doğru sözlü və
etibarlı tacir axirətdə peyğəmbərlər, sadiqlər və Ģəhidlərlə
birlikdə olacaq”. 1463 Deməli, Ġslam ticarətin əleyhinə deyil,
əksinə insanları ticarətə təĢviq edir. Ancaq bu iĢlə məĢğul
olarkən qoyulan qaydalara, halal-harama diqqət yetirmək
lazımdır. Alver edərkən “nəyin bahasına olursa olsun” pul
qazanma hərisliyinə qapılmamaq, dürüst və etibarlı olmaq
lazımdır. Yalnız bu halda maddi olaraq əldə etdiklərimiz bizə
eyni zamanda mənəvi gəlirlər də qazandırar. Dürüst tacir (daha
müasir ifadəylə biznesmen) ayağımızdan dartmağa və bizi
yıxmağa çalıĢan Ģeytanın tələ və hiylələrinə aldanmır. Onun
tərəzisi heç vaxt haram çəkmir, o, bir qram belə əksik verməmək
üçün tərəzisində çox həssas olur. O, insanların sadəlövhlüyündən istifadə etmir. O, Allahdan qorxduğu üçün kimsəni
aldatmır, malın yaxĢısını göstərib pisini satmır. Yalan yerə and
içmir, boĢuna vəd vermir, müĢtərilərin xoĢ niyyətlərindən öz
məqsədləri üçün faydalanmır. Belə satıcılar var-dövlətin çoxlu
pulda olduğuna deyil, bərəkətdə olduğuna inanır. Onlarda
“qazancım az olsun, amma halal olsun. Allah da bərəkətini
verər, bərəkətli pul çox puldan daha xeyirlidir” anlayıĢı hakimdir. Belə düĢünən tacirlərimiz çox olarsa, market ve bazarlarımız əməl dəftərimizə xeyir iĢlərin yazıldığı məkanlara çevrilər.
Ticarət deyilincə ilk ağıla gələn tərəzidə doğru olmaqdır. Bu, o
qədər önəmli məsələdir ki, Qurani-kərimdə ġüeyb peyğəmbərin
1463
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(ə) qövmünün məhz tərəzidə aldatdıqları üçün həlak edildiyi
vurğulanıb. “ġüəra” surəsində belə bəyan edilir: “Ölçüdə düz
olun, (onu) əksildənlərdən olmayın! Düz tərəzi ilə çəkin!
Ġnsanların haqqını azaltmayın! (Camaatın malını əksiltməyin.
Kimin haqqı nədirsə, onu da verin!) Yer üzündə fitnə-fəsad
törətməyin”.1464 Sonradan ayə belə davam edir: “Nəyahət onu
(ġüebi) təkzib etdilər və buna görə də buludlu günün (qızmar
günəĢdən sonra peyda olan qara buludun) əzabı onları
yaxaladı. Həqiqətən, o, böyük (müdhiĢ) bir günün əzabı idi.
ġübhəsiz ki, bunda (ġüeybin bu hekayətində) bir ibrət
vardır”.1465
Tərəzidə aldadanlar ilk baxıĢdan çoxlu pul qazanmıĢ kimi
görünə bilərlər. Ancaq belə insanların malı artmaz, haram yolla
əldə etdikləri qazancı rahat-rahat yeyə bilməzlər. Diqqət etmisinizsə, belə insanların baĢından müsibət əksik olmur. Təbii ki,
bütün cəzaları da bu dünyada gözləmək düzgün deyil. Ya bu
dünyada, yaxud da axirətdə Allah mütləq haqqı yerinə çatdıracaq. Bədəndə ruh nədirsə, ticarətdə dürüstlük odur. Ticarətdə
dürüstlük bir tərəfdən malı yalandan tərifləyərək alıcıya
sırĠmamaqdırsa, digər tərəfdən malın qüsurlarını gizlətməməkdir. Peyğəmbər (s): “Qüsurunu gizlədərək mal satan kimsə
daima Allahın qəzəbi altındadır. Mələklər də o adamın Allahın
rəhmətindən uzaq qalmasını diləyərlər”, - deyə buyurub. Allahın
rəhmətindən kənarda qalan insanın mal-mülkünün ona nə
faydası var?! Belə mal-mülkün nə dəyəri var?!
Bir gün Rəsulullah (s) bazarda qida satan bir adama yaxınlaĢaraq: “AlıĢ-veriĢ necə gedir?” - deyə soruĢur. Sonra da əlini
həmin adamın satdığı buğda çuvalının içinə salır. Çuvalın altındakı buğdalar nəm, üst tərəfdəkilər isə quru idi. Peyğəmbər (s)
bunun səbəbini soruĢur. Satıcı: “YağıĢ yağdı, bu səbədən belə
oldu”, - cavabını verir. Bu cavabı eĢidən Peyğəmbər (s) buyurur:
“MüĢtərilərin görə bilməsi üçün nəm olan hissəni üzə çıxarsaydın” və sözünü belə tamamlayır: “Aldadan məndən deyil”.
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Bu xəbərdarlıq Allahı və Peyğəmbəri (s) sevən, axirətdə də mərhəmət görmək və Ģəfaətə nail olmaq istəyən hər bir mömin üçün
kifayət qədər təsirlidir. Müsəlman yalnız səccadə üzərində deyil,
bazarda da, insanlarla məiĢət ünsiyyətində də Ġslamın gözəlliklərini nümayiĢ etdirməlidir, aldatmamalı və aldanmamalıdır.
MüĢtəri ilə xoĢ davranmaq da Peyğəmbərin (s) bir hədisində də göstərildiyi kimi, çox gözəl hərəkətdir: “Kim müĢtərinin
geri gətirdiyi malı qəbul edərsə, Allah da Qiyamət günü onun
günahlarını bağıĢlayar”. Onun bu mənalı hədisi Ġmam Əlinin (ə)
rəftarında da özünü göstərmiĢdir. Belə ki, o həzrət bir gün bazarda gedərkən ət alan bir müĢtərinin qəssaba bir az artıq ver dediyini eĢitmiĢ və “onun payını artır, çünki bu bərəkətli olmağa
səbəb olar”, - deyə buyurmuĢdur.
Ticarət qaydalarının baĢında Ģəriəti bilmək dayanır. Bunu
izah edən Ġmam Əli (ə) belə bəyan edir: “Ey ticarət əhli, əvvəl
fiqh sonra ticarət (bunu üç dəfə təkrar edir). And olsun Allaha,
sələm bu ümmətin içində qarıĢqanın öz ağzında apardığı ruzidən
də gizlidir. Andlarınıza əməl edin, tacirlər günahkardır, günahkar isə cəhənnəmlikdir, yalnız haqqı alıb haqqı verənlərdən
baĢqa”.1466
Peyğəmbərimiz (s) tacirin aĢağıdakı xüsusiyyətlərə əməl
etməsini belə tövsiyə edir: “Hər kəs alıĢ-veriĢlə məĢğul olursa,
gərək beĢ xüsusiyyətə əməl etsin, əks halda gərək ticarətdən əl
çəkə: sələm, and içmək, eyibi gizlətmək, satanda malı tərifləmək, alanda isə malı pisləmək”.1467
Ticarət deyildikdə ağıla yalnız satıcılar gəlməməlidir. Hər
birimiz satıcı olmasaq da, bir alıcı olaraq alıĢ-veriĢ prosesində
iĢtirak edirik. Biz də bir az əvvəl qeyd olunan qaydalara riayət
edərək alıĢ-veriĢ etsək savab qazanarıq. Bəzən nisyə mal alırıq,
bəzən də nəyi isə alanda xırda pulumuz çatmır, “sonra verərəm”
deyə dükandan ayrılırıq. Ancaq söz verdiyimiz vaxt baĢa çatsa
da, borcumuzu ödəmirik. Əslində alıĢ-veriĢ qarĢılıqlı dürüstlükdür: aldatmama və aldanmama. Bəzən də ola bilər ki, satıcının
1466
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baĢı qarıĢar və sizə qalıq olaraq artıq pul qaytarar. Alıcı kimi bunu aĢkar etsək, mütləq geri qaytarmalıyıq. Bu, həm də satıcının
alıcılara olan etimadını artırar.
Əmmar qəbiləsindən olan səhabə qadınlardan Kaylə bir
gün Peyğəmbərin (s) yanına gəlir və deyir: “Ya Rəsulullah, mən
alıĢ-veriĢlə məĢğul olan bir qadınam. Bir Ģey satın almaq
istəyəndə arzu etdiyim mal üçün az bir miqdar təklif edirəm.
Sonra nəzərdə tutduğum qiymətə qədər yavaĢ-yavaĢ qaldırıram.
Bir malı satmaq istədikdə isə əksinə edirəm”. Bunu eĢidən
Peyğəmbər (s) buyurur: “Elə etmə, ey Kaylə. Sən bir Ģey satın
almaq istədikdə ilk dəfədən nəzərdə tutduğun rəqəmi söylə. Ġstər
o mal sənə verilsin, istər verilməsin. Bir malı satmaq istədikdə
isə müĢtəriyə satmaq istədiyin rəqəmi söylə: o alsa da, almasa
da”. Bu hədisdən çıxarılacaq dərs odur ki, möminin hər davranıĢı dürüst olmalıdır, heç kimin zərərə uğramasını istəməməlidir.
Etdiyimiz iĢ kiçik bir alıĢ-veriĢ kimi görünə bilər, ancaq unutmayaq ki, Allah bizim hər davranıĢımıza dəyər verir. Allah Rəsulunun (s) həm alıcılara, həm də satıcılara xitab edən bir hədisini xatırlamaq mövzumuzun əhəmiyyətini önə çəkir. “Bir Ģey satanda, satın alanda və ya almaq istədikdə iĢi rahatlaĢdıran bəndəyə Allah mərhəmət etsin!”
Həmçinin, Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur: “Allahın dörd
Ģəxsdən acığı gəlir: and içən satıcı, iĢləməyən yoxsul, zinakar
qoca və zülmkar rəhbərdən”.1468
Ticarətə təĢviq Ġmamlarımızın (ə) hədislərində də özünü
göstərməkdədir. Belə ki, Ġmam Sadiq (ə) belə buyurur: “Ticarət
ağılı artırar. Ticarəti tərk etmək ağılın aradan getməsinə səbəb
olar”.1469 “Bərəkət on hissədir, doqquzu ticarətdə, biri isə heyvandarlıqdadır”.1470
Füzeyl bin Yəsar deyir: “Bir gün Ġmam Sadiqin (ə) yanına
gəlib dedim: “mən ticarəti tərk etmiĢəm”. Ġmam (ə) buyurdu:
“Bunu etmə, qapını aç, ətəyini geniĢlət və Allahdan ruzu
1468
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dilə”.1471 Həmçinin, Ġmam Sadiq (ə) halaldan var-dövlət toplamağa da təĢviq edərək buyurmuĢdur: “Halaldan var-dövlət toplamayan adamda heç bir xeyir yoxdur. Ġnsan onunla üzünü ağ
edir, borclarını ödəyir və qohum-əqrəbasını ziyarət edir”. 1472
“Allahdan dünyada var-dövlət və sağlamlıq, axirətdə isə məğfirət və Cənnət istəyin”.
Sözümüzü Ġmam Sadiqin (ə) zöhdün mənasına verdiyi təriflə bitiririk. Belə ki, bir gün ondan əs-Sükuni adlı səhabəsi:
“Dünyada zöhd nədir?” - deyə soruĢmuĢ, Ġmam (ə): “Zöhd dünyanın haramından çəkinməkdir”, - deyə cavabını vermiĢdir.

1471
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18.Ġslamda cəsusluq və xəbərçilik məzəmmət olunubmu?
Ġncidici, kədərli və incikliyə səbəb olan sözləri birindən
digərinə çatdırmağa Ġslam Ģəriətində “nəmimə” deyilir. Bu söz
xalq arasında xəbərçilik və ya satqınlıq deyə də xarakterizə edilir. Bu iĢlə məĢğul olanlara da satqın (və ya xəbərçi) deyilir.
Satqınlıq dinimizdə pis sayılan və edilməsi qətiliklə haram qılınan bir davranıĢdır. Qurani-kərimdə bu və buna oxĢar davranıĢlara sahib olan kimsə belə təsvir edilmiĢdir: “(Ya Peyğəmbər!)
Ġtaət etmə (yalan yerə) hər and içənə, alçağa; Qeybət edənə,
söz gəzdirənə; Xeyrə mane olana, (zülm etməkdə) həddi aĢana, günaha batana; DaĢ ürəkliyə, (anlamaza və eyni zamanda)
əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya. O, mal-dövlət, oğuluĢaq sahibi olsa belə!”1473
Bir gün Musa peyğəmbərin (ə) dövründə quraqlıq baĢ
verir. Ġnsanlar quraqlığın uzun sürdüyünü görüb Musanın (ə)
yanına gəlib ondan Allaha dua etməsini xahiĢ edirlər. Musa (ə)
onlara yağıĢ yağması üçün birlikdə namaz qılmalarını tövsiyə
edir. Camaat Musa (ə) ilə birlikdə üç gün yağıĢ namazı qılırlar.
Amma heç bir nəticə baĢ vermir. Bundan heyrətə düĢən Musa
(ə) Turi-sina dağına gəlir və bu sirrin bəyan olunmasını Allahdan rica edir. Allah: “Sizin içinizdə xəbərçi vardır. Tövbə edin
ki, sizin duanızı eĢidim” deyə Musaya (ə) vəhy edir. Musa (ə)
bunun kim olduğunu soruĢan zaman Allah: “Mən sənə xəbərçinin tövbə etməsini əmr etdiyim halda sən mənim xəbərçi olmağımımı istəyirsən?” deyə buyurur. Beləliklə, Musanın (ə)
qövmü hamılıqla tövbə etdikdən sonra Allah onların dualarını
qəbul edir.
Burada xəbərçiliyin yaxĢı bir vərdiĢ olmadığına diqqət çəkilmiĢdir. Halbuki bu cür vərdiĢi olan kəslər ümumiyyətlə pis
niyyətlidirlər. Məqsədləri insanların arasını vurmaqdır. Bunun
üçün eĢitdikləri sözlərə bir sıra yalanlar qataraq və ya onu söyləniĢ məqsədindən sapdıraraq qarĢı tərəfə xəbər verirlər. Sözlərinə yalan qatdıqları üçün də fərqinə varmadan münafiq vəziy1473
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yətinə düĢə bilərlər. Məhz bunun üçündür ki, Peyğəmbər (s):
“Xəbərçi Cənnətə girə bilməz”, 1474 “Xəbərçi heç vaxt Allahın
əzabından amanda ola bilməz”, 1475 “Qəbir əzabı xəbərçi,
qeybətçil və yalançı üçündür”, 1476 “Xəbərçilikdən uzaq olun.
Çünki o insanlar arasında kin-kudurət toxumu səpir, Ģəxsi Allahdan və insanlardan uzaqlaĢdırır”,1477 - deyə buyurmuĢ və bunun nə qədər böyük bir günah olduğunu göstərmiĢdir. Ancaq sırf
insanların arasını düzəltmək, küslüləri barıĢdırmaq niyyətiylə
xəbərçilik edən adam haqqında da belə buyurmuĢdur: “Xalqın
arasını düzəldən və bunun üçün xeyir niyyətiylə söz çatdıran və
ya xeyir məqsədiylə yalan danıĢan yalançı sayılmaz”.1478 Yenə
bu hədisin davamında Ümmi-Gülsümdən belə bir rəvayət də
qeyd edilməkdədir: “Ġnsanların söylədiklərindən heç bir Ģeydə
yalana yer verildiyini eĢitmədim, ancaq bu üç vəziyyət müstəsnadır: Müharibədə, insanların arasını düzəltməkdə, qadının ərinə, ərin də arvadına qarĢı-ailənin nizam-intizamı üçün söylədiklərində..”.1479
Hədislərdə keçən “insanların arasını düzəltmək üçün yalan
danıĢmaq yalançılıq sayılmaz” sözü, “bu yalanda günah yoxdur”
mənasındadır. ġübhə yoxdur ki, yalan, istər aranı düzəltmək
üçün, istərsə də baĢqa məqsədlə deyilmiĢ olsun, yenə mahiyyəti
etibarilə yalandır. Ancaq burada yalanın söyləniĢ məqsədinin
baĢqasını aldatmaq olmadığından günah sayılmamıĢdır. Hətta
belə edən kəslər Peyğəmbərin (s) ifadəsiylə fəzilətli bir iĢ etmiĢ
olur, oruc tutmuĢ, namaz qılmıĢ və ya sədəqə vermiĢ qədər də
savab qazanırlar. 1480 Ayrıca bir-birindən incik olan iki adamın
arasını düzəldərkən “filan adam sənin üçün dua edir” desə də,
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bununla o adamın “Allahım, bütün müsəlmanları bağıĢla” demiĢ
olduğunu nəzərdə tutsa, yalan danıĢmıĢ deyil.1481
Göründüyü kimi, dinimiz müsəlmanların aralarında biribirinə qarĢı cəsusluq etməyi (biri-birini güdməyi) biri-birinin
qüsurunu araĢdırmağı, gizli olan Ģeyləri üzə çıxartmağı qadağan
etmiĢdir. Bu haqda Qurani-kərim belə bəyan edir: “Ey iman
gətirənlər! Çox zənnə-gümana qapılmaqdan çəkinin. ġübhəsiz ki, zənnin bəzisi (heç bir əsası olmayan zənn) günahdır.
(Bir-birinizin eybini, sirrini) arayıb axtarmayın, bir-birinizin
qeybətini qırmayın! Sizdən biriniz ölmüĢ qardaĢının ətini
yeməyə razı olarmı?! Bu sizdə ikrah hissi oyadar (qeybət də
belədir). Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allah tövbələri qəbul
edəndir, rəhmlidir!”1482
Ayəyə verilmiĢ Ģərhə görə, “təcəssüs-cəsusluq” baĢqalarının eyiblərinin araĢdırılmasıdır. Məhz buna görə də əgər bir
adam iĢləri araĢdırmaq xüsusiyyətinə sahibdirsə, ona “cəsus” deyilir. Ayənin mənası da budur: Siz zahir olanı götürün, müsəlmanların gizli eyiblərini araĢdırıb cəmiyyətə yaymayın. Yəni
sizdən hər hansı bir kimsə dost-qardaĢının eyibini araĢdıraraq
ondan xəbərdar olmağa qalxmasın.
Peyğəmbər (s): “Ġnsanların gizli-gizli qüsurlarının arxasına
düĢsəniz, onları faĢ edərsiz, ya da faĢ edəcək nöqtəyə yaxınlaĢdırarsız”, - deyə buyurur.
Yenə Peyğəmbər (s) buyurur ki: “Kim bir müsəlmanın
eyibini örtərsə, Allah da Qiyamət günü onun eyibini örtər”.
Ġmam Cəfər Sadiq (ə) buyurmuĢdur: “Üç qrup heç vaxt
Cənnətə girə bilməz. Bunlar nahaqq qan tökənlər, daimi içki
içənlər və sözgəzdirənlərdir”.1483
Alimlər müsəlman cəsus haqda belə deyir: “Müsəlman,
müsəlmanlar haqda cəsusluq etsə kafir olmaz. Sadəcə onun öldürülməsində ixtilaf etmiĢlər və bu ictihad məsələsidir”.
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1482

600

Müsəlmanların sirlərini və strateji məlumatları kafirlərə
ötürmək və onların lehinə cəsusluq etmək ixtilafsız olaraq böyük
günahlardandır. Təfsirçi alim əl-Qürtubi (1204-1274) “Mümtəhinə” surəsinin 1-ci ayəsini təfsir edərkən, cəsusun dünyəvi
məqsəd daĢıdığı zaman kafir olmayacağı haqda yazırdı: “Bir
kimsə müsəlmanların gizli hallarına yaxĢıca bələd olub, onların
əleyhinə xəbərçilik edər, onların xəbərlərini düĢmənlərinə
çatdırarsa, bu səbəblə kafir olmaz. Bunu dünyəvi məqsədlə
etdiyi, etiqadı isə sağlam olduğu zaman hökm belədir”.1484
Əlləmə Mühyiddin ən-Nəvəvi (1233-1277) kafir cəsusun
öldürüləcəyi haqqında rəvayətləri nəql etdikdən sonra, müsəlman cəsusun hökmü haqqında bunları yazırdı: “Müsəlman cəsusa gəlincə alimlər belə demiĢlər: Ġmam (Əmir) onu döymək,
həbs etmək və bu kimi Ģeylərdən uyğun gördüyüylə cəzalandırar. Lakin, öldürülməsi caiz deyil!”1485
Ġbn Bəttal (öl. 1057) müsəlman cəsusa veriləcək cəza
haqda fikirləri qeyd etdikdən sonra belə deyir: “Müsəlman cəsusun öldürülməsi lazımdır deyən kimsə, hədislərə və qədim
alimlərin görüĢlərinə müxalifət etmiĢdir. Onun görüĢünün bir
əsası yoxdur”.1486
Bütün bu deyilənlərdən belə nəticə alırıq ki, satqınlıq,
cəsusuluq və bu kimi Ģəri əsası olmayan iĢlərlə məĢğul olmaq
böyük günahlardandır. Bu günahların hər birini iĢlədən Ģəxs isə
həm dünya, həm də axirət əzabına layiqdir.
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19.Dində möcüzə varmı?
Möcüzə ərəb mənĢəli sözdür və “qarĢı tərəfi acizləĢdirmək” mənasını bildirir. Dinimizdə möcüzənin olması Quranikərim və hədisi-Ģəriflər vasitəsilə təsbit edilmiĢdir.1487 Uca Rəbbimiz Qurani-kərimin müxtəlif ayələrində peyğəmbərlərə (ə)
verdiyi möcüzələrdən bəhs edir. Belə ki, həzrət Nuhun (ə) tufanı
zamanı təndirdən suyun fıĢqırması,1488 həzrət Musanın (ə) əlini
qoynuna qoyduqda parıldaması və əsasının əjdahaya dönməsi,1489 həzrət Ġsanın (ə) ölüləri diriltməsi...,1490 beĢikdə ikən danıĢması,1491 həzrət Məhəmmədin (s) meraca getməsi1492 və s. buna misal göstərilə bilər.
Hədisi-Ģəriflərdə də bir çox möcüzələrə iĢarələr vardır.
Məsələn, Peyğəmbərimizin (s) “Ağac möcüzəsi”, “Barmağından
suyun fıĢqırması”, “Dəstəmaz suyunu qurumuĢ ağacın dibinə
tökərkən onun bar verməsi”, “Kor kiĢinin gözlərini açması” və s.
Bu ayələrdən və hədislərdən aydın olur ki, möcüzəyə
inanmaq vacibdir. Çünki yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi,
möcüzə ayə və sünnə ilə sabitdir. Möcüzə bütün dinlərdə dini
görüĢlər sisteminin özəyini təĢkil etmiĢ və dini ideyaların baĢlıca
əlaməti kimi xarakterizə edilmiĢdir. Amma təəssüf hissi ilə qeyd
etmək lazımdır ki, bəzi hallarda təbiət hadisələri möcüzə hesab
edilmiĢ və nəticədə elm adamları bundan sui-istifadə edərək
dinin əleyhinə təbliğatlar aparmıĢlar. Məsələn, göy gurultusu,
ĢimĢəyin çaxması və s. Halbuki bu kimi hadisələr Ġlahinin
qüdrət möcüzəsi kimi xarakterizə edilməli və onların elmi təhlili
verilməlidir.
Möcüzə Allahın qüdrətinin niĢanəsidir. Aləmləri xəlq edən
Allah bütün aləmlərdə ixtiyar sahibidir. Möcüzəni sırf elmi1487

Bu haqda geniĢ məlumat üçün bax: Əllamə Təbatəbai, əl-Mizan təfsiri, c.
I, tərc: E. Mustafaoğlu, Bakı, Qələm nəĢriyyatı, 2010, səh. 109
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fiziki qaydalar əsasında təhlil etmək doğru olmazdı. Məsələn,
Peyğəmbərimizin (s) mearaca necə yüksəlməsini, ayı mübarək
barmağı vasitəsilə necə parçalamasını, atasız uĢağın doğulmasını
(Ġsa peyğəmbər) sırf elmi qaydalar əsasında izah etmək insanı
yanlıĢ düĢüncələrə gətirib çıxarar. Əlbəttə bəzi möcüzələrin elmi
təhlilini vermək mümkün olsa da, əksəriyyəti insan idrakından
və qüdrətindən kənar olduğundan onlara sadəcə iman gətirməklə
kifayətlənməliyik.
Yuxarıda möcüzənin tərifi qeyd edildi. Xatırladaq ki, möcüzə ilə yanaĢı, kəhanət, ovsun, cadugərlik və fal kimi hər kəsin
bacara bilmədiyi bəzi oyunbazlıqlar vardır ki, bunlar möcüzə ilə
bir-birlərindən tamamilə fərqli və hətta bəzən bir-birlərilə daban-dabana zidd olan müxtəlif anlayıĢlardır. Möcüzənin əsasında Ġlahi qüdrət dayanır və Allah onu istədiyi peyğəmbərinə
yeri gəldikdə əta edər. Amma kahinlik, falçılıq və s. isə demək
olar ki, camaatı aldatmaqdan ibarət, tarixən hakim dairələrin
xalq üzərindəki hakimiyyətini möhkəmlətmək üçün əsas vasitə
olmuĢdur. Kahinlər öz məqsədlərindən sui-istifadə edirlər. Onlar
bu məqsədlər üçün müxtəlif kimyəvi çevrilmələr, məsələn,
piltəsinə fosfor sürtülmüĢ Ģamın öz-özünə açıq havada alıĢıb
yanması və s. kimi hipnozdan, gözbağlayıcılığdan istifadə
edirlər. Kahinlərin əməlləri batildir və onlara inanmaq, onların
yanına get-gəl etmək hədisi-Ģəriflərdə qəti Ģəkildə qadağan
olunmuĢdur.
Möcüzə dinə etiqadı olmayan insanların həqiqi Ġlahi etiqada gəlmələri, onların hidayət olmaları üçün Allah tərəfindən
peyğəmbərlərə əta edilmiĢdir. Möcüzə dinin xüsusi obyekti yox,
dinin əsas əlaməti kimi xarakterizə edilə bilər. Yəni möcüzə
dinin xüsusi obyekti olan Allaha etiqad etməyimiz üçün bir
vasitə, bir əlamət, bir niĢanədir.
Qeyd edək ki, möcüzələr insan idrakı tərəfindən dərk
edilmədiyindən təbiətĢünaslıq nöqteyi-nəzərindən izah edilə
bilməz. Möcüzəni yaradan Allahdır. Allah yerləri, göyləri və
onların arasında olanları yaratmıĢ və iradəsi altına almıĢdır. Necə ola bilər ki, O, bir varlığı yaratsın sonra da onu istədiyi kimi
idarə etməkdə aciz qalsın?! Əgər ayı Allahın yaratmasına inanı603

rıqsa, onu ikiyə bölməsində aciz olmasını necə düĢünə bilərik?!
Amma təəssüf hissilə qeyd etmək istəyirəm ki, müxtəlif dövrlərdə materialist düĢüncədə olanlar bəzi səma cisimlərinin hərəkətini (məs: ayın, günəĢin tutulması və s.) elmi Ģəkildə bilməyən
xalq kütləsini yoldan azdırmaq üçün əllərindən gələni etmiĢlər.
Halbuki istər Qurani-kərimdə, istər hədisi-Ģəriflərdə bu məsələlərə aid problemlər öz əksini yığcam Ģəkildə tapmıĢ və sonrakı
müsəlman alimləri həmin məsələlərin elmi təhlilini vermiĢlər.
GünəĢ sistemi planetlərinin hərəkət qanunlarının dərk edilməsini
ilk dəfə polyak alimi Kopernikdən 500 il əvvəl verən əl-Biruni
öz əsərlərində qeyd etdiyimiz məsələləri heç də dini möcüzə
kimi təqdim etməmiĢdir. Böyük müsəlman alimləri, əl-Kindi, əlFərabi, Ġbn Sina, Ömər Xəyyam, Nəsrəddin Tusi və baĢqaları
təbiətĢünaslığın möcüzə ilə heç bir ziddiyyət təĢkil etmədiyini,
əksinə hər bir aləmdə Allahın qüdrət niĢanəsi olduğunu vurğulamıĢlar. Bu, təkcə müsəlman alimlərinə məxsus görüĢlər deyil.
Qərb alimləri də bu məsələdə müsəlman mütəfəkkirlərilə həmfikirdirlər (məs; Nyuton, EynĢteyn və s.).
Məlumdur ki, Orta əsrlər dövründə yəhudi və xristian dinlərinin nümayəndələri hər növ elmi yeniliklərin əleyhinə çıxmıĢ
və belə elmi nailiyyətləri bidət adlandırmıĢlar. Buna görə də Ġslamla həmin dinin dünyaya olan baxıĢlarını fərqləndirmək lazımdır.
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20.Ġslamın rüĢvət və korrupsiyaya münasibəti necədir?
Ġnsanın ruzisi haram və qanunsuz yollarla ola bilməz. Uca
Rəbbimiz belə bəyan edir: “..Dünyada onların dolanacaqlarını öz aralarında biz bölüĢdürdük. Bir-birlərinə iĢ gördürsünlər deyə, bəzilərinin dərəcələrini digərlərindən üstün
tutduq”.1493 Ayədən də açıq-aĢkar Ģəkildə bəlli olur ki, insanlar
öz aralarında dolanıĢacaq yollarını tapmalı, hər kəs öz iĢ qabiliyyətinə görə halal yolla ruzi qazanmalıdır. Peyğəmbərimiz
(s) Təbuk döyüĢündən qayıdan zaman Səid Ənsari adlı səhabəsi
onun qabağına çıxmıĢdı. Bir az söhbətdən sonra Peyğəmbər (s)
onun əllərinin qabarı barəsində soruĢdu. Səid dedi:
Ġp və bellə iĢləyirəm ki, ailəmin ehtiyaclarını təmin edə
bilim. Peyğəmbər (s) onun əllərini öpərək buyurdu:
Bu əllər Cəhənnəm odu görməz.1494
Digər bir hədisdə deyilir ki, Ġmam Əli (ə) dilənən bir kiĢini
gördükdə, soruĢdu:
Bu kiĢi kimdir? Dedilər:
O, xristiandır və iĢ qabiliyyətini də itirib. Ġmam (ə)
buyurdu:
ĠĢ qabiliyyəti olduqda ondan istifadə etdiniz, indi isə ona
kömək etmək istəmirsiniz?! Onun izzət və hörməti qorunmalıdır. Onun ehtiyaclarını beytül-maldan ödəyin.1495
Ġmam Museyi-Kazim (ə) öz tarlasında iĢləyirdi. Onun çox
iĢləməsi bütün vücudunu tərə qərq etmiĢdi. Bu arada Əli bin Əbi
Həmzə Ġmamın (ə) yanına gəldi və o mənzərəni görəndə dedi:
-Qurban olum, niyə bu iĢi baĢqalarına tapĢırmırsan?
-Niyə baĢqalarına tapĢırım? Halbuki məndən daha üstün
Ģəxslər (ata-babalarım) belə, daim bu kimi iĢlərlə məĢğul
olmuĢlar. Allahın elçisi (s), Əmirəlmöminin və bütün əcdadlarım. Əsasən tarlada iĢləmək və əkinçiliklə məĢğul olmaq Pey-
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ğəmbərlərin (s), peyğəmbər caniĢinlərinin və Allahın bəyənilmiĢ
bəndələrinin baĢda gələn, ən əhəmiyyətli adətlərindən biridir.
Ġmam Rza (ə) buyurub: “ĠĢçilərin mükafatı Allah yolunda
cihad edənlərin mükafatından daha çoxdur”.1496
Dinimiz zəhmətə, zəhmətkeĢlərə çox böyük dəyər verdiyindən zəhmətkeĢlərin əməyinin əvəzinin dərhal verilməsini
tövsiyə etmiĢ, onun mənimsənməsini isə qəti Ģəkildə qadağan
etmiĢdir. Peyğəmbərimiz (s) buyurur: “Hər kəs iĢçinin zəhmət
haqqını ödəməsə, ona Allahın lənəti olsun!”1497
Həmçinin, digər bir hədisində buyurmuĢdur: “Dində bidətdən, iĢçinin haqqını ödəməyəndən və azadlığını satan insandan
savayı Allah hər bir günahı bağıĢlayar”.1498
Ġmam Sadiq (ə) də buyurmuĢdur: “ĠĢçinin alnının təri
qurumadan haqqını verin”.1499
Deməli, Ġslam halal zəhmətdən kənar bütün ruzi qapılarının üzünə bağlı olduğunu vurğulamıĢ və insanın yalnız öz
zəhməti çərçivəsində halal yolla əldə etdiklərini qanuni saymıĢdır. Buna görə də Qurani-kərim və hədisi-Ģəriflərə görə rüĢvət və korrupsiya qəti Ģəkildə haram qılınmıĢ və bu yollarla əldə
edilən gəlir qanunsuz sayılmıĢdır. Buna görə də Qurani-kərim
belə bəyan edir:
“Mallarınızı öz aranızda haqsız yerə yeməyin və camaatın mallarının bir qismini günah və haqsız yolla yemək
üçün (əməlinizin haram olmasını) bilə-bilə onu (rüĢvət kimi)
qazılara (hakimlərə) tərəf yönəltməyin”.1500
Bu ayəni təfsir edən Əllamə Təbatəbai yazırdı: “Camaatın
malını yemək dedikdə onu götürmək və ya hər hansı bir Ģəkildə
yiyələnmək, əl uzatmaq nəzərdə tutulur..”.1501
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RüĢvətxorluq müdiriyyətdə və proqramın icrası zamanı
onu hədəflərindən azdıran və uğursuzluğa düçar edən yanlıĢ
hərəkətlərdən biridir. Dinimiz daim rüĢvətxorluqla mübarizə
aparmıĢ və onu kəskin Ģəkildə tənqid etmiĢdir. Qurani-kərimdə
rüĢvətxorluq (günah və haram mal yemək ünvanı ilə) “küfr”
adlandırılmıĢdır: “(Münafiqlər) sizin yanınıza gəldikləri zaman: “Biz iman gətirdik!”- deyirlər. Halbuki onlar küfrlə
daxil olmuĢ, küfrlə də çıxıb getmiĢlər. Allah onların gizlətdiklərini (özlərindən) daha yaxĢı bilir! Onların bir çoxunu
günah iĢləməyə, düĢmənçilik etməyə və haram yeməyə
tələsən görərsən. Onların gördüyü iĢlər necə də pisdir!”1502
Ġmam Əli (ə) bu ayənin təfsirində buyurur: “Bunlar, din
qardaĢlarının çətinliklərini həll etdikdən sonra onun hədiyyəsini
qəbul edənlərdir”.1503
Həmçinin, Uca Rəbbimiz digər bir ayəsində belə bəyan
etmiĢdir:
“QarĢılıqlı razılıq əsasında olan ticarət istisna olmaqla
öz aranızda bir-birinizin mallarını haqsız yerə yeməyin”.1504
Hədisi-Ģəriflərə baxdığımız zaman da rüĢvətin qanunsuz
ruzi və haram olduğunu görürük. Belə ki, Ġmam Əli (ə)
Peyğəmbərimizin (s) belə buyurduğunu nəql edir: “Murdar gəlir:
leĢ satmaq, it satmaq, Ģərab satmaq, qadının mehriyyəsini
mənimsəmək, az da olsa rüĢvət və kahinin (cadugərin) gəliridir”.
Peyğəmbər (s) buyurur: “RüĢvət almaqdan çəkinin ki, həqiqətən, o, xalis küfrdür. RüĢvətxor Cənnətin ətrini duymayacaqdır”.1505
Ġmam Əli (ə) rüĢvətin cəmiyyətin iflasının əsas səbəblərindən biri kimi xarakterizə edərək buyurmuĢdur: “Sizdən
qabaqkılar ona görə ölümə və pozğunluğa düçar oldular ki, insanları öz haqlarından məhrum etmiĢdilər və insanlar (çarəsiz
qalıb rüĢvət verməklə) o haqqı aldılar. Onlar insanları batil

1502

Maidə, 161-162
Əllamə Məclisi, Biharül-ənvar, c. 104, səh. 273, hədis № 5
1504
Nisa, 29
1505
Əllamə Məclisi, Biharül-ənvar, c. 104, səh. 273, hədis № 12
1503
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əməllərə və əyintilərə vadar etdilər, insanlar da onların ardınca
getdilər.1506
Ġmam (ə) digər bir hədisində buyurmuĢdur: “Siz bilirsiniz
ki, müsəlmanların namusunun, canının, qənimətlərinin (mallarının), hökmlərinin məsuliyyətini və idarəçiliyini öz öhdəsinə
götürən Ģəxs xəsis olmamalı və qərar verərkən, mühakimə edərkən rüĢvət almamalıdır. Çünki əks halda, o, hüquqları pozacaq
və haqqı haqq sahibinə çatdırmayacaqdır”.1507
Ġmam Sadiq (ə) buyurur: “Mühakimədə rüĢvət almaq
Allaha küfr etməkdir”.1508
Qurani-kərimdə rüĢvət qarĢısında Süleyman peyğəmbərin
rəftarı nümunə olaraq təqdim edilir: “(ElçibaĢı Bəlqisin göndərdiyi hədiyyə ilə) Süleymanın yanına gəldikdə o dedi: “Siz
mənə mal-dövlətləmi yardım edirsiniz? Allahın mənə verdiyi
(peyğəmbərlik, səltənət) sizə verdiyindən (dünya malından)
daha yaxĢıdır. Amma siz (dünyanın bərbəzəyinə aldanıb) öz
hədiyyələrinizlə sevinirsiniz”.1509
RüĢvətin zərərləri:
-RüĢvət olan cəmiyyətdə əmin-amanlıq olmaz. Hər kəs
baĢqasının haqqını-hüququnu rüĢvətlə tapdamağı bacaracaqdır;
-RüĢvət olan cəmiyyətdə dəyərlər asanlıqla ayaq altına
alınar;
-RüĢvət olan cəmiyyətdə haqq-ədalət, qanun olmaz;
-RüĢvət olan cəmiyyətdə layiq olmayanlar ləyaqətli
insanların məqamını zəbt edər;
-RüĢvət olan cəmiyyətdə insanlar elmi-ədəbi deyil, hansı
yolla olursa-olsun sərvətlərini çoxaltmağı qarĢısına məqsəd
qoyar. Çünki mal-dövlətlə hər bir Ģeyi asanlıqla əldə etməyi
bacaracağını düĢünər;

1506

Nəhcül-bəlağə, məktub, 79
Nəhcül-bəlağə, xütbə 131
1508
Üsuli-kafi, c. VIII, səh. 409, hədis № 2
1509
Nəml, 36
1507
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-RüĢvət olan cəmiyyətdə inkiĢaf olmaz, çünki elm - ədəb
əhli, bu yolla onsuz da heç bir Ģey əldə edə bilməyəcəklərini
düĢünər.1510
Məhz bütün bu zərərləri nəzərdə alan Peyğəmbərimiz (s)
buyurur: “Allah rüĢvət verənə, rüĢvət alana və onların arasında
vasitəçi olana lənət etsin”.1511

1510
1511

Əfzələddin Rəhimovun “Ġslam müdiriyyəti” kitabına istinadən.
Kənzul-ümmal, hədis № 15080
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21.Yalan danıĢmaq böyük günah sayılırmı?
Ġslamda böyük günahlardan sayılan, insanın özünə və yaĢadığı cəmiyyətə çox böyük ziyanlar gətirən mənəvi xəstəliklərdən biri də yalandır. Bu elə bir günah növüdür ki, Quranikərimdə insanları yoldan azdırmaq üçün əsas vasitə, hədisiĢəriflərdə isə günah anbarlarının açarı kimi vəsf edilmiĢdir.
Allah taala bu günahın ağırlığı haqqında belə bəyan edir:
ْ َكَ َْٖٔ أ
َّ َِّٕ َِ ِػ ِْ ٍْ ۗ ا٤ْ خّ رِ َـ
َّ ٠َِ َػٰٟ ََ َظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ح ْكظ
١ ِيْٜ َ٣ َّللاَ ََل
َ َُّ٘ ََّ ح٠
ِ ُ٤ُِ َّللاِ ًَ ٌِرًخ
. َٖ٤ِٔ ُِ َّ حُظَّخْٞ َح ُْو
“Camaatı nadanlıqlarına görə azdırmaq üçün Allah
barədə yalan sözlər danıĢandan daha zalım kimdir?”1512
Digər bir ayəsində isə yalançıların aqibətindən, onların
Cəhənnəmdəki əhvalından bəhs edərək buyurur:
َّ ٠َِح َػَُٖٞ ًَ ٌَر٣ٌِ َُّ حََٟ ََخ َٓ ِش ط٤ِ َّ ح ُْوْٞ َ٣َٝ
َْ ََّٜ٘  َؿ٢ِْ ك
ْ ُٓ ْْ ُٜ ُٛ ٞ ُؿُٝ َِّللا
َ ٤ْ ََُ َّىسٌ ۚ أَٞ ٔ
. َٖ٣َِ ِّ ُِ ِْ ُٔظَ ٌَزًٟٞ َٓ ْؼ
“(Ya Peyğəmbər!) Qiyamət günü Allaha qarĢı yalan uydurub söyləyənlərin üzlərini qapqara görərsən. Məgər təkəbbür göstərənlər üçün Cəhənnəmdə yer yoxdur?! (Əlbəttə
vardır!)”.1513
Hədisi-Ģəriflərdə də yalanın böyük günah olduğu, insanın
mənəvi dünyasını zədələdiyi və cəmiyyətdə böyük bir uçrum
yaratdığı haqqında məlumatlar vardır. Onlardan aĢağıdakıları
qeyd etmək olar.
Abdullah bin Məsudun Peyğəmbərimizdən (s) nəql etdiyi
bir hədisi-Ģərifdə buyrulur:
ٕيم كبٌُْٜ رخ٤ِ ػ:ٍِْٓ هخٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ى ػٖ حُ٘زٞػزي َّللا رٖ ٓٔؼ
َٟظل٣ٝ يمٜ٣ َِحٍ حَُؿ٣ٓخٝ ، حُـ٘ش٠ُ ا١يٜ٣ َإ حُزٝ،َ حُز٠ُ ا١يٜ٣ يمُٜح
،ٍٞ حُلـ٠ُ ا١يٜ٣ حٌٌُد كبٕ حٌٌُدٝ ًْخ٣اٝ ،وخ٣يٛ ٌظذ ػ٘ي َّللا٣ ٠يم كظُٜح
ٌظذ ػ٘ي٣ ٠ حٌٌُد كظَٟظل٣ٝ ٌٌد٣ َِحٍ حَُؿ٣ٓخٝ ، ٍ حُ٘خ٠ُ ا١يٜ٣ ٍٞإ حُلـٝ
.َّللا ًٌحرخ
“Sizə doğrucul olmağı tövsiyə edirəm. Çünki doğruluq
yaxĢılığa tərəf aparır. YaxĢılıq da insanı Cənnətə tərəf aparır...
1512
1513

Ənam, 144
Zumər, 60
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Yalandan uzaq olun. Çünki yalan pozğunluğa tərəf aparır. Pozğunluq isə Cəhənnəmə aparır...”1514
Əllamə Məclisi “Biharül-ənvar” əsərində səhih bir sənədlə
Ġmam Əlidən (ə) belə nəql edir: “Yalan danıĢma ki, böyüklüyünü itirərsən”.1515
Ġmam (ə) digər bir hədisində buyurmuĢdur: “Yalandan
uzaq olun. Çünki yalan insanı imandan uzaqlaĢdırır. Daim
həqiqəti söyləyən sadiq insanlar hidayət yoluna qədəm qoyarlar,
yalançılar isə bədbəxtçilik və rüsvayçılıqla üzləĢərlər”.
Nəql olunmuĢ bir çox rəvayətlərdə qeyd edilir ki, yalan,
möminlərə xas olmayan bir xüsusiyyətdir. Onlar bu günaha çox
nadir hallarda düçar olarlar. Yalançılar isə bunu özlərinə peĢə
edərlər. Həsən bin Məhbubdan nəql olunan rəvayətdə deyilir:
“Ġmam Cəfər Sadiqdən (ə) soruĢdum:
-Mömin paxıl ola bilərmi? Buyurdu:
-Bəli.
-Bəs yalançı necə?
-Xeyr, mömin xain ola bilməz.
Sonra sözlərinə davam edərək buyurdu:
-Mömin hansı xasiyyətə malik olsa da, xain və yalançı ola
bilməz”.
Yalan böyük günahlardan olsa da, bəzi zəruri hallarda
həqiqətin gizli saxlanılması və yalanın həqiqət kimi qələmə
verilməsinə icazə verilir.
Bəzən can, mal, Ģəxsiyyət böyük təhlükə ilə qarĢılaĢdıqda
yalan danıĢmaqdan savayı heç bir çıxıĢ yolu qalmır və bu kimi
hallarda yalan danıĢmağa icazə verilir.
Qurani-kərim ikrah və çarəsizlik üzündən, habelə təzyiq
altında qalan Ģəxslərin qəlbən Allaha iman gətirib, dildə küfr
etmələrindən qəmgin olmamalarını istəyir. “Nəhl” surəsinin
106-cı ayəsində bu Ģəxslərə təskinlik verilərək deyilir: “...(Küfr
sözünü deməyə) məcbur edilən (dil ilə deyib ürəyində onu
təsdiq etməyən) Ģəxs istisna olmaqla...”
1514
1515

Səhihi-Buxari, hədis № 6094
Əllamə Məclisi, Biharul-ənvar, c. 72, səh. 192, hədis № 8
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Peyğəmbər (s) bu haqda buyurur: “Ġztirari hallarda (çıxılmaz vəziyyətdə) Allah taalanın halal etmədiyi bir Ģey yoxdur”.
Bəzən də tərəflər arasında (məsələn, ailə və dostlar
arasında) ixtilaf və anlaĢılmazlıqların aradan qaldırılmasında baĢqa heç bir çıxıĢ yolu olmadıqda - yalan danıĢmağın heç bir
nöqsanı yoxdur. Bu kimi hallarda düz danıĢıb tərəflər arasında
ədavət və düĢmənçiliyin daha da güclənməsinə səbəb olmaq isə
günah və olduqca nalayiq bir iĢdir. Peyğəmbər (s) Ġmam Əliyə
(ə) tövsiyə edərək buyurur: “Ey Əli! Allah, tərəflər arasında sülh
və əmin-amanlıq məqsədilə yalan danıĢmağı sevər, həqiqəti
deyib ixtilafların daha da güclənməsinə isə nifrət edər”.
Yalanın icazə verildiyi yerlərdən biri də döyüĢ meydanlarıdır. DüĢmənin nizam-intizamını pozmaq və ya hərəkət
istiqamətini dəyiĢmək məqsədilə yalan demək, halal və bəzi
hallarda zəruri məsələlərdən birinə çevrilir. Peyğəmbər (s) bu
haqda Ġmam Əliyə (ə) buyurur: “Üç halda yalan danıĢmaq olar.
Onlardan biri də döyüĢ zamanı (düĢmənə) kələk gəlməkdir”.
Zarafat məqsədilə deyilən yalanlar da bəzi hallarda caiz
hesab olunur. Ġnsanların bir çoxu zarafat etdikləri zaman yalan
danıĢır və beləliklə, baĢqalarının könlünü almaq istəyirlər. Bu
kimi hallarda onlardan “nə üçün yalan danıĢırsan!” - deyə
soruĢduqda deyərlər: “Yalan demirəm, sadəcə olaraq zarafat
edirəm.” Lakin diqqət yetirmək lazımdır ki, xoĢagəlməz bir iĢ
kimi zarafat və ya yalanın ciddi olması arasında heç bir fərq
yoxdur. Onların hər ikisi mənfi və olduqca xoĢagəlməz xüsusiyyətdir. Peyğəmbər (s) buyurur: “Yalan istər ciddi olsun, istərsə
də zarafat, haram və yolverilməzdir”.
BaĢqa bir hədisdə buyurur: “Vay camaatı güldürmək
məqsədilə yalan danıĢanların halına! Vay onların halına!”
Ġmam Baqir (ə) buyurur: “Yalandan, istər böyük olsun, istər balaca və istər ciddi olsun, istərsə də zarafat məqsədilə, uzaq
olun”.

612

22.Təkəbbürçülüyün mənəvi ziyanları nədir?
Kibir (َ ) ًِ ْزərəbcə “kəbura” (ََ ُ ) ًَزfelinin məsdəri olub böyüklük, özünü böyük və hamıdan uca tutmaq kimi mənalarda iĢlədilir. Termin olaraq bu kəlmə təvazökarlığın əksi olan özünü
baĢqalarından üstün görmək, böyük kimi göstərmək, baĢqalarını
kiçik və zəlil görmək kimi mənaya gələn və insanın mənfi
xüsusiyyətlərini bildirən böyük günahlardandır.1516
Qurani-kərimin bəzi ayələrində “təkəbbür” və “istikbar”
özünü həzrət Adəmdən (ə) üstün tutan Ġblisin əlaməti kimi də
göstərilir. 1517 Bəzi ayələrdə isə “istikbar” kəlməsi ilə varlı və
imkanlı kimsələrin yoxsul və zəif insanlara qarĢı təhqiredici,
aĢağılayıcı davranıĢlarını müxtəlif peyğəmbərlərin qövümlərindən misal verərək izah edir.1518
Ġnsan yalnız özünü böyük saydığı zaman təkəbbürlənir. Bu
da ancaq bir Ģeydən üstün olması ilə olur.
Bəzi insanlar mal-dövlətlərinə görə təkəbbülənirlər. Maldövlətin insana qazandırdığı təkəbbür barəsində Allah taala belə
buyurur: “(Bu adamın) baĢqa sərvəti (gəliri) də var idi. O öz
(yoxsul mömin) yoldaĢı ilə söhbət edərkən (təkəbbürlə) ona
dedi: “Mən səndən daha dövlətli və əĢirətcə (qəbilə, qohuməqraba, övlad, qulluqçu və s. cəhətdən) səndən daha qüvvətliyəm. O (küfrə düĢdüyü üçün) özünə zülm edərək bağına girib dedi: “(Bu bağın) nə vaxtsa yox (məhv) olacağını güman
etmirəm”.1519
(YoldaĢı ona) bağına girdiyin zaman barı: “MaĢallah
(Allahın istədiyi kimi oldu), qüvvət (və qüdrət) yalnız Allaha
məxsusdur!” - deyəydin! Əgər məni özündən daha az maldövlət və övlad sahibi görürsənsə, Ola bilsin ki, Rəbbim mənə sənin bağından daha yaxĢısını versin və sənin bağına göydən bir bəla endirsin ki, o, hamar (sürüĢkən, ayaq basılası
mümkün olmayan, heç bir Ģey bitməyən qupquru) bir yer ol1516

Mustafa Çağırcı, DĠA, c. XXV, səh. 562, “kibir” maddəsi
Bəqərə, 34
1518
Bax: Əraf, 75-76
1519
Kəhf, 34-35
1517
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sun! Yaxud suyu (tamamilə) çəkilib getsin və bir də onu əsla
axtarıb tapa bilməyəsən!” Beləliklə, (gecə göydən gələn bir
ildırım vasitəsilə) onun (bağının) meyvəsi (bütün var-dövləti)
tələf edildi. (Səhər o kafir bağa gəldiyi zaman onu bu vəziyyətdə görüb bağa) qoyduğu xərcə görə (peĢmançılıqdan) əllərini
ovuĢdurmağa baĢladı. Bağın talvarları yerə çöküb viran qalmıĢdı. O (qarĢısındakı mənzərəyə baxaraq): “KaĢ Rəbbimə heç
kəsi Ģərik qoĢmayaydım!” - deyirdi”.1520
Bəzi insanlar da baĢqalarına nisbətən güc və qüvvətə sahib
olduqda özündən zəif gördüyü Ģəxslərə qarĢı təkəbbürlük edir.
Onları öz iĢlərində iĢlətmək və əlağacı etmək istəyir. Bu hiss
daha çox heyvani bir hiss olub tarixin bütün dövrlərində və
toplumlarında əksər insanlar arsında hakim olan bir hissdir. Bu
hisslərin sayəsində böyük əmirliklər, diktatorluqlar, monarxiyalar meydana gəlmiĢdir.
Bəziləri də nəsəb və soy-kökləri ilə təkəbbürlənirlər. Təkəbbürün bu növünə daha çox cahiliyyə dönəmində rast gəlinirdi. Bir hədisində Peyğəmbər (s) bu təkəbbürün çirkinliyini bu
Ģəkildə bildirir:
“Ġnsanlar ya Cəhənnəm kömüründən baĢqa bir Ģey olmayan əcdadları ilə öyünməyi tərk edərlər, ya da Allah yanında burunları ilə zibil yuvarlayan böcəklərdən daha aĢağı bir dərəcəyə
düĢərlər. Allah taala sizlərdən cahiliyyə təkəbbürünü təmizlədi,
artıq o ya müttəqi bir mömin, ya da bədbəxt bir günahkardır. Ġnsanların hamısı həzrət Adəmin (ə) övladlarıdır. Adəm isə torpaqdan yaradılmıĢdır.1521
Bu mənəvi xəstəlik saleh insanların nəslindən gələn insanlarda da görülən bir xəstəlikdir. Dədə-babalarının etdiyi saleh
əməllər və xeyirxah iĢlər sanki bunları dünyanın zillətindən və
axirətin əzabından qoruyacaq. Özlərinin deyil, baĢqalarının etdiklərindən təkəbbürlənirlər. Unudurlar ki, Adəmlə (ə) Nuhun
(ə) etdiyi saleh əməllər, heç onların günahkar oğullarına fayda
vermədi.
1520
1521

Kəhf, 40-42
Sünəni-Əbu Davud, Ədəb-120
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Bəzi insanlar da sahib olduqları xarici gözəlliklərinə görə
baĢqalarına qarĢı təkəbbürlənirlər. Gözəllik ilə təkəbbürlənmək
əsasən qadınlar arasında çox görülən xəstəliklərdəndir. Hər kəs
sahib olduğu gözəlliyi göstərərək baĢqalarından daha çox gözəlliyə sahib olduğunu göstərməyə çalıĢır və bundan zövq alırlar.
Qadınların təbiətində olan bu meyillərindəndir ki, Ģəriət onların
gözəlliklərini və zinətlərini yalnız ərlərinə göstərməyi, baĢqalarından isə gizlətməyi əmr edir.
Qurani-kərimində təkəbbür haqqında aĢağıdakı ayələrə
xüsusi Ģəkildə diqqət yetirmək lazımdır.
“(Ya Peyğəmbər!) Biz mələklərə: “Adəmə səcdə edin!” dedikdə Ġblisdən baĢqa (hamısı) səcdə etdi. (Yalnız) o,
lovğalanaraq (səcdə etməkdən) imtina etdi və kafirlərdən
oldu”.1522
“Onlardan sonra Musanı və Harunu Firona və camaatına açıq möcüzələrlə peyğəmbər göndərdik. Lakin onlar kibirləndilər (iman gətirməyi özlərinə sığıĢdırmadılar) və günahkar bir tayfa oldular”.1523
“Sonra da (imandan) üz çevirdi, (Peyğəmbərə tabe
olmağa) təkəbbür göstərdi. Və dedi: “Bu (sehrbazlardan)
öyrənilən sehrdən baĢqa bir Ģey deyildir!”1524
Hədisi-Ģəriflərdə isə deyilir:
“Qəlbində xardal dənəsi qədər iman olan Cəhənnəmə girməz, qəlbində zərrə qədər təkəbbürü olan da Cənnətə girə bilməz”.1525
“Qiyamət günü Allah taala üç kimsə ilə danıĢmaz və onlara çox ağrıdıcı bir əzab verər. Zina edən qoca, yalan danıĢan rəhbər və təkəbbürlü yoxsul”.1526
Göründüyü kimi, təkəbbür insanı həlak edən Ģeylərdəndir.
Ondan tamamən xilas olmaq hər vaxt mümkün deyildir. Buna
baxmayaraq təkəbbürdən xilas olmaq üçün səy göstərmək hər
kəs üçün vacibdir.
1522
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23.Həsəd nə üçün günah sayılır?
Həsəd (ٔ ْي
َ )ك
َ ərəbcə bir kəlmə olub “hasədə” (ٔ َي
َ )ك
َ felinin
məsdəridir. Qısqanmaq, həsəd etmək, paxıllıq etmək, gözü
götürməmək kimi mənaları bildirir.1527
Həsəd əsasən bəndəyə Allahın verdiyi nemətin ondan alınmasını istəmək, bu nemətin onda olamsından narahat olmaq Ģəklində tərif edilir.1528 Həsədin tərifindəki haqqı olaraq ifadəsi çox
önəmlidir. Əgər bir Ģəxs haqsız olaraq bir neməti əldə etmiĢsə, o
nemətin ondan alınmasını istəmək həsəd deyildir. Hətta o neməti
haqsız olaraq əldə edəndən alıb haqq sahibinə vermək üçün səy
göstərmək caiz olan və öyülən bir davranıĢdır.1529
Həsəd etmək həsəd edilən Ģəxsin sahib olduğu neməti
istəməmək, ondan narahat olmaq iki cür olur.
Birincisi, həsəd edilən Ģəxsdə olan nemətin ondan tamamilə getməsini istəmək. Bəyənilməyən və xəstəlik olan həsəd
budur. Həsəd edən bundan narahat olduqda, qısqandığı Ģəxsin
sahib olduğu nemətlərdən üzüntü və əziyyət çəkir. Bu hal
qəlbində bir xəstəlik olub sahibini daim narahat edər. Qısqandığı
nemətin yox olmasının ona bir faydası olmasa da, nemətin yox
olmasından zövq alar. Həsəd edən nemətin yox olmasından əldə
etdiyi yeganə qazanc, ona əziyyət verən xəstəlikdən qismən xilas olmasıdır. Nemətin yox olmasıyla həsədçi həsədindən
qurtulmaz. Çünki həsəd edilən Ģəxs sahib olduğunu itirsə belə,
ondan daha çoxuna sahib ola, həmçinin, baĢqa birisi o nemətin
bənzərinə sahib ola bilər. Bu vəziyyətdə həsəd edənin xəstəliyi
yenidən qayıdar və ona əziyyət verə bilər. Halbuki bu
xəstəlikdən xilas olmağın yeganə əlacı bunu qəbul etmək və
həsədi tərk etməklə mümkündür.1530
Həsədin ikinci növü həsəd etdiyi Ģəxsin sahib olduğuna sahib olmaq, yaxud ondan daha çoxuna və daha üstününə sahib
1527
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olmaq istəməkdir. Ġbn Məsudun rəvayət etdiyi bir hədisdə Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur:
“Yalnız iki Ģəxsə həsəd edilə bilər. Biri Allahın elm
verdiyi və onunla hökm verənə, biri də Allahın mal dövlət
verdiyi və onu haqq yolunda xərcləyənə”.1531
Bu onlarda olan nemətin getəməsini istəmək deyil, özünün
də onlar kimi olmasını istəməkdir. Buna qibtə deyilir. Quranikərimdə keçən və qibtə ilə əlaqəli bir termin də “ َٕٞٔ
ُ ِ ح ُْ ُٔظََ٘خك1532
mütənafis”dir.
“Münəfəsə” baĢqasındakı mükəmməlliyə və
yaxĢı əməllərə qibtə edərək ona çatmaq, hətta onu keçmək üçün
yarıĢmaq mənasına gəlir. Bu Allah taalanın “ َُِْٕٞٔ ح ُْ ُٔظََ٘خك
ِ ََظََ٘خك٤ِْ َ– ك
yarıĢanlar bunun (Cənnətdəki nemətlər) üçün yarıĢsınlar”,1533- deyə buyurduğu xeyir iĢdə yarıĢmaqdır. Bu yarıĢ insanları daha mükəmməl və daha gözəlini əldə etməyə sövq edən
və inkiĢafa aparan bir yarıĢdır.1534
Elm verilən onu baĢqalarına öyrətməyən, onunla əməl etməyən yaxud mal-dövlət verilib onu Allah yolunda xərcləməyənlərə qibtə etmək olmaz. Çünki onlar xoĢ bir güzaran içində
olmayıb və axirətdə əbədi səadətdən məhrum olmuĢ insanlardır.
Kim öhdəsinə düĢən vəzifəni layiqincə yerinə yetirər, əmanətləri
sahiblərinə (əhlinə) verər və insanlar arasında ədalətlə hökm
edərsə, onun dərəcəsi böyük olub, böyük bir qurtuluĢ içindədir.
Yalnız onlara qibtə edib, onlar kimi olmağa, hətta onlardan irəli
keçməyə çalıĢmaq Allahın və Rəsulunun (s) tövsiyə etdiyi Ģeylərdəndir. Peyğəmbər (s) yuxarıdakı hədisində çox namaz qılan,
çox oruc tutanları və həcc edənləri saymamıĢdır. Çünki bu
əməlləri edən Ģəxslər malını xərcləyən Ģəxslərdən üstün olsa da,
insanlar böyük bir yorğunluq içində olan Ģəxslərə həsəd etməzlər. Eyni zamanda elm və infaq həm sahiblərinə, həm də baĢqalarına xeyir vermiĢ olur. Biri qəlblərin qidası ilə, digəri də
bədənlərin qidası və ehtiyacı ilə insanlara xeyir verir. Bütün
insanlar həm özlərini hidayətə aparacaq elmə, həm də dünyada
1531
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yaĢamaq üçün dünya malına möhtacdırlar. Bu səbəbdən insanlar
elm və mal dövlət sahiblərinə daha çox həsəd edirlər. Əslində
həsəd baĢqalarının iĢlərinin yaxĢı getməsindən və onların üstün
olmasından qaynaqlanır. Tələbələri və tərafdarları çox olduqda
alimlər baĢqalarından daha çox həsəd edilirlər.1535
Həsəd sosial mühitin meydana gətirdiyi bir xəstəlik olub,
əsasən yaxın qohum-qardaĢ arasında və eyni məslək sahibləri
arasında çox yayılmıĢ mənəvi bir xəstəlikdir. Belə ki, Quranikərimin bildirdiyi kimi, Yaqubun (ə) oğlanları qardaĢları Yusifin
(ə) ataları yanında daha sevimli və daha Ģərəfli olmasına həsəd
etdilər və atalarının ona göstərdiyi qayğını qısqandılar. Bu həsəd
və qısqanclıqları o dərəcədə artdı ki, onu atalarından uzaqlaĢdırmaq üçün hiylə qurub günahsız bir uĢağı quyuya atdılar. 1536
Həmçinin, həsəd eyni məslək sahibləri arasında çox görülən bir
xəstəlikdir. Belə ki, heç vaxt elmli insan mal-dövlət sahibinə
həsəd etməz. Özündən üstün olan baĢqa bir elm sahibinə qibtə
edər. Amma tacir özündən daha çox gəlirə sahib olan tacirə
həsəd edər.1537
Həsəd edən həm özünə həm də ətrafındakılara zərər verir.
Allah taala Qurani-kərimdə “Həsəd etdiyi vaxt həsəd edənlərin
Ģərrindən ona sığınmağımızı istəyir”.1538 Həsəd edənin özünə
vurduğu zərər baĢqalarına vurduğundan daha böyükdur. Çünki
insan həsəd etməklə Allahın qəza və qədərinə qarĢı çıxmıĢ, bu
nemətlərin paylaĢdırılmasından razı qalmamıĢ olur. Bu hal onun
həm dininə, həm də dünyasına zərər verir. Peyğəmbər (s) bir
hədisində “Bir bəndənin qəlbində iman və həsəd birlikdə
mövcud ola bilməz”,1539 - deyə buyuraraq həsəd və imanın bir
birinin ziddi olduğunu bidirmiĢdir. BaĢqa bir hədisdə isə “Ġki ac
qurdun qoyun sürüsünə vurduğu zərər həsəd və dünyaya
hərisliyin bir müsəlmanın dininə vurduğu zərərdən böyük deyildir. Alov odunu yandırıb yox etdiyi kimi həsəd də gözəl əməlləri
1535
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yandırıb yox edər”,1540- deyə buyurmuĢdur. Bir baĢqa hədisində
isə buyurmuĢdur: “Ġman gətirmədikcə Cənnətə girməzsiniz, bir
birinizi sevmədikcə (həqiqi bir Ģəkildə) iman etmiĢ olmazsınız.” 1541 Bütün bu hədislərində Peyğəmbərimiz (s) həsədin
insanın imanına və əmllərinə nə dərəcədə mənfi təsir etdiyini
bildirmiĢdir. Unutmamaq lazımdır ki, həsəd ilk dəfə Ġblisin
əməli olub, Allahın Adəmə (ə) verdiyinə həsəd edərək Allahın
dərgahından qovulmasına, Onun rəhmətindən uzaqlaĢıb, qəzəbini qazanmasına səbəb olmuĢdur. 1542 Bir möminə həsəd edən
unutmamalıdır ki, o həsəd etməklə peyğəmbərlərin və sadiqlərin
yolunu tərk etmiĢ, Ģeytanın yolunu tutmuĢ olur. Çünki Ģeytan
möminə bir nemət verildikdə qəzəblənir, ona bir müsübət və
üsyana aparacaq bəla gəldikdə isə sevinir.
Həsəd insanın dininə zərər vurmaqla yanaĢı, həm də dünyasına zərər vurur. Həsəd edəni nemətlərdən məhrum edir,
lazımsız və faydasız iĢlərin arxasınca sürükləyir. Çünki həsəd
edən həsəd etməsi ilə heç bir Ģey əldə etmir. O insan öz dərdsərini unudaraq baĢqalarında olan nemətin yox olması üçün
çalıĢır. Bu neməti yox olmasından isə ona bir fayda toxunmur.

1540
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24.Qeybət və onun ictimai fəsadları nədən ibarətdir?
Qeybət Ģəxsin xoĢlamayacağı sozləri onun arxasınca danıĢmaq deməkdir. DanıĢılan Ģeylər doğru olsa belə, yenə qeybət
sayılır. Doğru olmazsa, iftira olur. Uca Allah Qurani-kərimdə
qeybəti Ģiddətlə qadağan edir.
ۚ ُُٙٞٔ ُظْٛ َِ ٌَ َظًخ ك٤ْ َٓ ِٚ ٤َؤْ ًُ ََ َُ ْل َْ أَ ِه٣ َُْٕ ِل ُّذ أَ َك ُي ًُ ْْ أ٣َخ ۚ أ٠
ُ َ ْـظ َْذ رَ ْؼ٣  ََلَٝ ...
ً  ٌُ ْْ رَ ْؼ٠
َّ حُٞحطَّوَٝ
...ََّللا
“... bir-birinizin qeybətini qırmayın! Sizdən biriniz
ölmüĢ qardaĢının ətini yeməyə razı olarmı?! Bu sizdə ikrah
hissi oyadar. Allahdan qorxun...”.1543
ÖlmüĢ birinin özünü müdafiə edə bilmədiyi kimi, arxasından qeybəti qılınan insan da o anda özünü müdafiə edə bilməz.
Çünki danıĢanın yanında deyil. Digər bir tərəfdən, arxasınca
danıĢılan kimsə mənəvi cəhətdən öldürülmüĢ sayılır. BaĢqalarını
pisləyib kiçildərək böyüməyə çalıĢanlar mənən öldürdükləri qardaĢlarının ətlərini yemiĢ olurlar. Peyğəmbər (s) bunu belə təsvir
edir: “Kim müsəlman qardaĢının əleyhinə danıĢaraq bir yemək
əldə edərsə, Allah ona Cəhənnəmdən o miqdarda atəĢ yedirər.
Kim bir müsəlman qardaĢının əleyhinə danıĢaraq bir geyim əldə
edərsə, Allah da ona Cəhənnəm atəĢindən bir paltar geyindirər”.1544
Daha bir açıqlamaya görə, qeybət təkcə dil ilə deyil, göz,
əl, iĢarə və yazmaq ilə də olur. Yenə də bunların hamısı haramdır. Bir kimsənin halını bildirmək üçün “axsaq yeriyir”, “gözləri
çəpdir” demək kimi Ģeylər də qeybətdir.1545
Peyğəmbər (s) buyurur: “Qiyamət günündə bir nəfəri gətirib Allahın hüzurunda saхlayarlar, əməl dəftərini оna verərlər,
amma о öz yaхĢı əməllərini оrada görməz və deyər: “Pərvərdigara, bu mənim əməl dəftərim deyildir! Həqiqətən, mən оnda
itaətdən bir Ģey görmürəm”. Оna deyilər: “Həqiqətən, sənin
Allahın unutmaz və zəlalətə düĢməz. Sənin əməllərin camaatın
1543
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qeybətini etdiyinə görə aradan getmiĢdir”. Sоnra baĢqa birini
gətirərlər və оnun əməl dəftərini оna verərlər və о, оrada çохlu
yaхĢı əməllər, itaət və ibadət görər və deyər: “Ġlahi, bu mənim
əməl dəftərim deyildir, çünki mən bu itaətləri yerinə yetirməmiĢdim”. Оna deyilər: “Filankəs sənin qeybətini etdiyi üçün
оnun gözəl əməlləri sənə verilmiĢdir”.
Ġmam Baqir (ə) buyurur: “Hər кəsin yanında mömin
qardaĢının qeybəti edilərsə və о Ģəхs qeybəti оlunan Ģəхsin köməyinə qalхarsa, Allah dünya və aхirətdə оna kömək edər. Hər
kəsin hüzurunda mömin qardaĢının qeybəti оlunarsa, о da qadir
və imкanlı оlduğu halda оna kömək etməzsə və оnu müdafiə
etməzsə, Allah taala оnu dünya və aхirətdə zəlil edər”.
Günlərin birində Peyğəmbərimiz (s) qeybətin nə demək
olduğunu səhabələrindən soruĢur, səhabələr də “Allah və Rəsulu
daha yaxĢı bilir”, - deyə cavab verirlər. Peyğəmbərimiz (s) qeybəti bu Ģəkildə tərif edir: “Qeybət sizdən birinin qardaĢı barəsində onun xoĢuna gəlməyən sözlər danıĢmasıdır!” Bu zaman
səhabələrdən biri: “Əgər mənim dediyim Ģey onda varsa, bu da
qeybət sayılırmı?” - deyə soruĢur. Peyğəmbərimiz (s) isə bu cür
cavab verir: “Əgər söylədiyin Ģey onda varsa, qeybətini etmisən.
Söylədiyin onda yoxdursa, üstəlik iftira da atmıĢ sayılırsan”.1546
Bir insanın arxasınca ilk baxıĢdan əhəmiyyətsiz, adi bir
Ģey kimi görünən sözlər danıĢmaq da qeybət hesab edilir. Belə
ki, ummulmöminin AiĢə bir qadının arxasınca boyunun alçaq
olduğunu dedikdə, Peyğəmbər (s): “Onun qeybətini etdin!”, deyə buyurmuĢdur.1547
Digər bir hədisində qeybətin çirkinliyini bəyan edən
Peyğəmbərimiz (s) buyurur: “Qeybət etməkdən çəkinin! Çünki
qeybət zinadan daha böyük günahdır. Zina edən insan əgər sonra
tövbə edərsə, Allah onun tövbəsini qəbul edər. Ancaq qeybəti
edilən Ģəxs onu bağıĢlamadıqca günahı əfv olunmaz.1548
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25.BaĢqalarının sirrini açmaq günahdırmı?
Uca Rəbbimizin sifətlərindən biri də, ayıbları ən çox örtən
mənasına gələn “Səttar əl-Üyub”dur. Allah taala hər Ģeyi bildiyi
halda bəndələrini utandırmamaq üçün onların ayıblarını faĢ
etmədiyi halda, bəndələrin baĢqalarının ayıblarını üzə çıxarıb
onları utandırmaları günahdır. Bir çox pis zənn və pis fikirlərə
əsaslanaraq insanların xüsusi hallarını ortaya çıxarmaq istəyi son
dərəcə bağıĢlanmazdır. Allah taala bunu Qurani-kərimdə qəti
olaraq qadağan edərək buyurur:
 ََلَٝ ۖ ٌْ  حُظَِّّٖ اِ ْػٞ
ْ حَُٞ٘ٓ َٖ آ٣ٌِ َُّخ حَٜ ُّ٣ََخ أ٣
َ  ًَح َِٖٓ حُظَِّّٖ إَِّ رَ ْؼ٤ِح ًَؼُٞحؿظَِ٘ز
... حٞٔ
َّ ط ََـ
ُ ٔ
“Ey iman gətirənlər! çox zənnə - gümana qapılmaqdan
çəkinin. ġübhəsiz ki, zənnin bəzisi (heç bir əsası olmayan
zənn) günahdır. (Bir- birinizin eyibini, sirrini) arayıb axtarmayın...”1549
Hər kəsin gizli qalmasını istədiyi sirləri vardır. BaĢqalarının bunu bilməsindən narahat olur. Xüsusilə, insanların Ģəxsi
həyatları, yaxınları, dostları ilə əlaqələri və s. iĢlərin baĢqaları
tərəfindən bilinməsini istəmirsə, bunları araĢdırıb üzə çıxarmaq
caiz (Ģəriətə uyğun) deyildir. Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur:
“Kim, ona izin verilmədən bir örtüyü qaldırıb baxarsa, o,
aĢılması halal olmayan sərhəddi aĢmıĢ olur”.1550
Digər bir hədisində isə buyurmuĢdur:
“Ey dil ilə inanıb qəlbinə iman girməyənlər! Müsəlmanlara əziyyət etməyin və onların gizli hallarını araĢdırmayın. Müsəlman qardaĢının gizli halını araĢdıranın gizli halını da Allah
araĢdırır. Allah kimin gizli halını araĢdırarsa, evinin içində olsa
belə, onu hər kəsə qarĢı rəzil edər”.1551
Ġmam Əli (ə) buyurur: “BaĢqalarına eyib bildiyini özünə
də eyib bil”.

1549

Hücurat, 12
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Ġmam Əli (ə) digər bir hədisində isə buyurur: “Ən pis
adam səhvi bağıĢlamayan və eybi örtməyəndir.”
Ġnsanların gizli iĢlərini araĢdırılması insanlar və cəmiyyət
arasındakı inamı sarsıdar, hər kəs bir-birindən Ģübhələnər. Cəmiyyət cəsuslar toplumuna dönər. Ġnsanlar arasında fitnə çıxaran, ictimai nizam-intizamı pozan və cinayətkar Ģəxsləri araĢdırmaq günah deyildir. Belə hallarda ümumi mənafe fərdi
mənafedən üstün tutulur. Çünki insanların xoĢ, firavan, rahat yaĢayıĢı və cəmiyyətin sağlam ola bilməsi üçün bu olduqca
vacibdir.
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26.Qisas almağın mahiyyəti və hökmü nədir?
Ġslam hüququnda qisas Qurani-kərim və hədisi-Ģəriflərdə
öz əksini tapmıĢ hüquqi terminlərdən biridir. Onun Ġslam
Ģəriətindəki tərifi budur ki, cinayət edəni insanların ruhuna və ya
onların bədən üzvlərinə qarĢı törətdiyi cinayətin misli qədər
cəzalandırmaq lazımdır. Əgər cinayətkar digər bir Ģəxsi öldürübsə, həmin öldürülən Ģəxs tərəfindən haqqı olan kimsələrin o
cinayətkarı öldürməyə haqları vardır. Bu onu göstərir ki, müqəddəs Ġslam Ģəriəti tam Ģəkildə insanların qanının axıdılmasının
əleyhinədir. Buna görə də, Ģəriət belə bir cinayətkar üçün Ģəri
hədd (hüquqi cəza) təyin etmiĢ, Allaha və axirət gününə iman
gətirənlərə qətl əməlinin qadağan olduğunu bildirmiĢdir. Buna
iĢarə edən ayə belə bəyan edir:
“Hər kəs bir mömin Ģəxsi qəsdən öldürərsə, onun cəzası əbədi qalacağı Cəhənnəmdir. Allah ona qəzəb və lənət
edər, (axirətdə) onun üçün böyük əzab hazırlayar”.1552
Qurani-kərim qisasa aid digər bir ayəsində buyurur: “Biz
Tövratda onlara bu hökmləri fərz etmiĢdik: Cana can, gözə
göz, buruna burun, qulağa qulaq, diĢə diĢ ilə qisas edilər.
Yaralarda da qisas vardır. Lakin kim haqqından imtina
etsə, bu onun günahlarının əfvinə bir səbəbdir. Kim Allahın
endirdiyi ilə hökm etməzsə, onlar zalımların özləridir”.1553
Həqiqətən də yuxarıda qeyd edilən bu ayə və hədislər müsəlman olan hər kəsin tüklərini biz-biz edir və onun canına qorxu salır. Çünki digər hüquq sistemlərində olduğu kimi, ədalətli
Ġslam hüququnda da adam öldürmək çox böyük günah sayılır.
Bu əməlin psixoloji və mənəvi tərəfini açıqlayan böyük təfsirçi
alim Məkarim ġirazi yazır: “Əgər adam öldürməyə qarĢı mübarizə edilməsə, sağlam cəmiyyətin ən mühüm Ģərtlərindən biri
olan əmin-amanlıq məsələsi tamamilə aradan qaldırılacaqdır”.1554
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Yuxarıdakı ayə bizə açıq-aĢkar bildirir ki, iman iĢığında
oturmuĢ hər kəs özü kimi digər kəsi qəsdən öldürməz. Amma
buna baxmayaraq mümkündür ki, insan bilməməzlik üzündən və
ya səhvən digər bir Ģəxsi öldürsün. Belə olan halda Ģəri hökm
buna necə münasibət göstərir problemi ortaya çıxır. Təbiidir ki,
hərtərəfli və mükəmməl olan Ġslam hüququ bu problemi də
çözülməmiĢ qoymamıĢdır. Belə ki, Ġslam fəqihləri (hüquqĢünasları) yazdıqları fiqh kitablarında qətli üç qrupa bölürlər:
1.Qəsdən qətlə yetirmək;
2.Qəsdə oxĢar qətl;
3.Səhvən qətlə yetirmək.
Qəsdən qətlə yetirmək bir Ģəxsin qabaqcadan düĢünülmüĢ
Ģəkildə digər bir Ģəxsi hər hansı bir alətlə və yaxud hər hansı bir
Ģəkildə öldürməsi deməkdir. Yəni burada cinayətkar törətdiyi
əməli qəsdən icra etmiĢ olur. Bu əməl Allah yanında çox böyük
günahlardan olduğu üçün Allah bu cinayəti bəĢəriyyətin
məhvinə bərabər bir cinayət kimi vurğulamaqdadır. Quranikərim belə bəyan edir: “Hər kəs bir kimsəni öldürməmiĢ və
yer üzündə fitnə-fəsad törətməmiĢ bir Ģəxsi öldürsə, o, bütün
insanları öldürmüĢ kimi olur”.1555
Bu ayənin məna və ruhuna uyğun hədislər Peyğəmbər (s)
tərəfindən nəql olunmuĢ hədislərdə də öz əksini tapmıĢdır. Belə
ki, o, buyurur: “Allah yanında dünyanın məhv olub aradan getməsi müsəlman bir Ģəxsin öldürülməsindən dəyərsizdir”. Həmçinin, buyurur: “Əgər bir Ģəxs ġərqdə öldürülə, Qərbdə olan digər
bir Ģəxs də bu iĢə razı olarsa, öldürülənin qanına Ģərikdir”.1556
Qətl ayəsinin təhlili onu göstərir ki, adam öldürmək ağır
cinayət olmaqla yanaĢı, həm də caninin axirət əzabına əbədi
düçar olmasına səbəbdir. Bu məqamda Ġslami hüquq dünyəvi
hüquqdan ciddi fərqlənməkdədir. Çünki dünyəvi hüquq qaydalarına görə, adam öldürən Ģəxs bir neçə il müddətinə azadlıqdan
məhrum olur.
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Mümkündür ki, müəyyən həbs müddətini baĢa vuran Ģəxs
daha da təhlükəli cinayətkar kimi yenidən cəmiyyətə qayıtsın.
Belə halların olması müasir cəmiyyətlərdə təbii haldır. Bunun
bariz misalını bu gün Qərb cəmiyyətində formalaĢan və getdikcə
daha da təsir qüvvəsini artıran “cinayətkar aləm” adı ilə tanınan
bir dünya görməkdəyik. Hətta iĢ o yerə çatmıĢdır ki, cəmiyyətdə
hörmət, izzət və var-dövlət sahibi olan bəzi Ģəxslər həmin
cinayətkar aləmdə nüfuz sahibi olan Ģəxslərin Ģəxsində və əlində
toplanmıĢdır. Belə Ģəxslərin yaĢadıqları həbsxana həyatı onları
daha da təhlükəli və ürəkli bir caniyə çevirərək “qanuni oğru”,
“avtoritet” və bu kimi digər tüfeyli adlar altında cəmiyyətə
buraxmaqdadır. Amma Ġslam Ģəriətində qətl kimi ağır cinayətlərlə məĢğul olan kimsələr ya ağır vergi ödəməli, yaxudda
öldürülərək məhv edilməlidirlər. Belə canilərin dünya əzabından
əlavə axirət əzabı da vardır ki, Qurani-kərim ona belə iĢarə edir:
-HəmiĢəlik Cəhənnəmdə qalacaqlar;
-Allahın qəzəbinə düçar olacaqlar;
-Allahın rəhmətindən uzaq olacaqlar;
-Böyük əzab içində qərar tutacaqlar.
Ġslamda qəsdən adam öldürmək qədər heç bir günaha bu
qədər Ģiddətli cəza növü nəzərdə tutulmamıĢdır. Qurani-kərim
belə bəyan edir: “Ey iman gətirənlər! (Qəsdən) öldürülən
Ģəxsdən ötrü sizin üçün qisas almaq hökmü qərara alındı
(vacib oldu). Azad Ģəxsi azad Ģəxsin, qulu qulun, qadını
qadının əvəzində (öldürə bilərsiniz). Öldürülən Ģəxsin qardaĢı
(varisi) tərəfindən (müəyyən bir Ģey, qanbahası müqabilində)
bağıĢlanmıĢ qatil ilə adətə görə (yaxĢı) rəftar edilməlidir.
BağıĢlanmıĢ qatil də yaxĢılıqla (qan sahiblərinə) diyə (qanbahası) verməlidir. Bu, (qisası qanbahası ilə əvəz etmək hökmü)
Rəbbiniz tərəfindən sizin üçün bir yüngüllük və mərhəmətdir. Bundan ( diyə müabilində bağıĢlanmaqdan) sonra
təcavüzkarlıq edən (qatili öldürən və ya onun qohum-qardaĢı
ilə düĢmənçilik edən) Ģəxsi (Qiyamətdə) Ģiddətli əzab gözləyir.
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Ey ağıl sahibləri, bu qisas sizin üçün həyat deməkdir. Ola
bilsin ki, pis əməldən (qətldən) çəkinəsiniz”.1557
Bu ayələr güclü Ģəkildə insan psixologiyasına təsir edir ki,
imanı olan Ģəxslər insanların nahaq qanlarını axıtmasınlar.
Həmçinin, o Ģəxsin düĢüncəsində adam öldürmək meyli varsa
da, bu ayənin ona təsiri nəticəsində o, bu meylindən quzu
canavardan qaçdığı kimi qaçacaqdır. Çünki bu ayələrə iman
gətirmiĢ hər kəs bilir ki, o, adam öldürməklə həm öz həyatını
itirir, həm də axirət dünyasında dözülməz əzablara məruz
qalacaqdır.
Qisas ayəsinə etiraz edən bəzi Ģəxslərə görə, guya adam
öldürəni öldürmək insanın nifrət etdiyi, təbiətinə zidd olan bir
qanundur. Belə bir durumla qarĢı-qarĢıya durduğun zaman insan
vicdanı insanlığa qarĢı qəddarlaĢmıĢ olur. Həmçinin, bu düĢüncədə olan insanlar qisası intiqam almaq və sərtürəkliliyin ifadəsi
kimi baĢa düĢürlər.
Belə düĢüncə sahiblərinə ən məntiqli və ən dolğun cavabı
məhz Qurani-kərim özü verməkdədir. Allah buyurur: “...Hər
kəs bir kimsəni öldürməmiĢ və yer üzündə fitnə-fəsad törətməmiĢ bir Ģəxsi öldürsə, o, bütün insanları öldürmüĢ kimi
olur”.1558
Quranın qisas tətbiqində cəmiyyət üçün fayda və nəfs tərbiyəsi vardır. Quran diyətlə (qanbahası ödəməklə) ölənin ailəsinin bir kölə azad etməsilə cəmiyyətin faydasını güdmüĢdür.
Çünki bir insanı öldürmək cəmiyyətin bir fərdini azaltmaqdır.
Bu əskiklik bir köləni (qulu) azad etməklə aradan qaldırılmıĢ
olar. Çünki kölə ölü misalında olub azadlığa qovuĢunca sanki
dirilməkdədir. Bu vəziyyətə görə, əsirlik və köləlik sanki bir
ölüm, azadlıq isə həyatdır. Ġndiki vaxtda kölə statusu qalmadığı
üçün kəffarə, yalnız iki ay fasiləsiz orucla yerinə yetirilə bilər.
Bu da adamın mənəvi təhsil və tərbiyəsində təsirli olan bir
ibadətdir.
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Bundan baĢqa yuxarıdakı qisas ayəsi insan təbiətinə tam
uyğun və insan psixologiyasını tam nəzərə alan ayə kimi baĢa
düĢülməlidir. Çünki insan yaradılıĢ olaraq var olmaq və həyatını
təhlükəyə atan hər növ hadisəni dəf etmək xarakterinə malikdir.
Bu üzdən heç bir insan tapmaq olmaz ki, o, yaradılıĢ olaraq
özünü öldürmək istəyəni və arzusuna çatmadan, yəni təhlükəni
sovuĢdurmadan ondan vaz keçsin. Belə olan halda, yəni həyatı
təhlükədə olan adam qarĢı tərəfi öldürməyib nə etməlidir?
Deməli, qəsdən adam öldürənin cəzası Allah tərəfindən
tam ədalətli Ģəkildə və layiqincə təyin edilmiĢdir. Çünki Allahın
qoyduğu bu qanun cəmiyyətdə tətbiq edilərsə, Ģübhəsiz ki, hər
fərd həm öz ailəsi içərisində, həm yaĢadığı cəmiyyət içərisində
özünü və malını əmniyyət içərisində görəcəkdir. Allah insana
ağıl və Ģüur verməklə onu digər canlılardan üstün etmiĢdir. Əgər
o, ağıl və Ģüurla hərəkət etməzsə, əxlaqı pozulacaq, mənəviyyatı
isə puç olacaqdır. Ġslama görə, hər kəs tovhid dininə bağlıdırsa,
onun Allah yanında dəyər və əhəmiyyəti vardır. Həmçinin,
dinimizə görə, bir imanlı Ģəxs bütün bəĢəriyyətin çəkisinə
bərabərdir. Buna görə də, bir mömini öldürmək bütün bəĢəriyyəti öldürməyə bərabər tutulmuĢdur. Bundan əlavə, Ġslam dini
təkcə bir ümmət və ya bir qəbiləyə mənsub olub onlar üçün
qanunlar gətirməmiĢdir. Ġslamın qoyduğu qanunlar bütün
bəĢəriyyətə məxsusdur.
Qisas ayəsinin təfsiri onu göstərir ki, insan Ģəxsiyyəti
Allah yanında çox əziz və giramidir. Buna görə də, ayə ölümün
müqabilində ölüm hökmünü qoymuĢdur və bunu öldürülən
Ģəxsin ailəsi üçün həyat qərar vermiĢdir. Ayədə nəzərdə
tutulmuĢ həyat sözündən məqsəd bəlkə də öldürülən tərəfin
qohum-əqrəbası üçün psixoloji sakitlikdir. Bu ayə ilə Allah həm
qətlin qarĢısını almıĢ olur, həm də qətl hadisəsi baĢ verərsə,
qarĢı tərfəin psixoloji rahatlığını təmin etmiĢ olur. Çünki qətli
həyata keçirən Ģəxs bilir ki, o, ya mütləq öldürüləcək, yaxudda
çox ağır cərimələnəcəkdir. Buna görə də, ilahi qanunların tətbiq
olunduğu cəmiyyətlərdə qətl hadisəsi çox nadir hallarda baĢ
verməkdədir.
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Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, qətlin digər bir növü qəsdə
oxĢar qətldir. Buna hüquqi cəhətdən belə bir tərif verilir: “Qəsdə
oxĢar qətldə insan bir Ģəxsi öldürmək qərarına gəlməyibdir.
Ancaq qətlə yetrilmiĢ Ģəxsin barəsində bir iĢ üçün qərara gəlir
ki, bu da diqqətsizlik üzündən qətlə səbəb olur. Məsələn, insan
bir Ģəxsi öldürmək qərarına gəlməyərək onu qəsdən döyür.
Lakin bu döyülmək birdən qətlə səbəb olur”.1559
Qeyd edildiyi kimi, qətlin üçüncü növü səhvən olan qətldir
ki, müsəlman hüquqĢünasları ona belə bir tərif verirlər: “Səhvən
qətlə yetirməkdə insan ölmüĢ Ģəxsin haqqında heç vaxt
öldürmək qərarına gəlməyib. Məsələn, insan istəyir ki, bir
heyvanı ovlasın, ancaq güllə səhvən bir insana dəyib onu
öldürür”.1560
Qətlin bu növünü Qurani-kərim belə açıqlayır: “Heç bir
mömin Ģəxsə baĢqa bir mömini öldürməyə icazə verilmir. Bu
səhvən olduqda müstəsnadır”. 1561 Təfsir alimləri bu ayənin
müxtəlif məna çalarlarına diqqət yetirmiĢlər. Onlar ayənin həm
hüquqi, həm psixoloji, həm də sosioloji mənalarını açıqlamıĢlar.
Qətlin cərimə və kəffarəsini ödəmək də bir növ ilahi
ədalətdən xəbər verir. Çünki cani cərimə ödəməklə sanki itkini
ödəyir və bununla o, həm özünün əfv edilməsinə, həm də qarĢı
tərəfin ağır dərdinə qismən də olsa Ģərik olur. Bununla da
cinayətkar və öldürülən tərəfin varisləri özlərini psixoloji
gərginlikdən xilas olmağa yol açırlar.
Qətl zamanı caninin ödədiyi məbləğ Ġslam hüququnda
“diyə” yəni qanbahası adlanır. Diyəni isə yalnız səhvən və ya
səhvə oxĢar qətl zamanı ödəmək mümkündür. Qəsdən adam
öldürən Ģəxs cərimə ödəmir. O, öldürülür.
Səhvən adam öldürmənin cəriməsini Qurani-kərim belə
açıqlayır: “Hər kəs bir mömini səhvən öldürsə, o zaman o,
mömin bir qul azad etməli və öldürülmüĢ Ģəxsin ailəsi qanbahasını sədəqə olaraq bağıĢlamadıqda onlara (ölən Ģəxsin
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varislərinə) tam Ģəkildə qanbahası verməlidir”.1562 Bu ayədən
belə məlum olur ki, səhvən adam öldürən Ģəxs gərək iki növ
cərimə ödəsin. Onların biri budur ki, bir nəfər mömin qul azad
etməlidir. Ġkincisi budur ki, gərək öldürülmüĢ Ģəxsin varislərinə
qanbahası ödəsin. Lakin qanbahasını öldürülmüĢ Ģəxsin varisləri
güzəĢtə gedərsə, cərimə caninin boynundan düĢür. Həmçinin,
ayənin davamında “Hər kəs (azad etməyə qul) tapa bilməsə, o,
Allah tərəfindən tövbəsinin qəbul olması üçün iki ay oruc
tutmalıdır”1563 deyilir.
Beləliklə, də bu ayə caninin boynuna digər bir cərimə
qoymuĢ olur. O da bundan ibarətdir ki, əgər qul tapmasa və
yaxudda qul azad etməyə imkanı olmasa, iki ay ardıcıl və ara
vermədən oruc tutmalıdır.
Səhvən qətlin kəffarəsini açıqlayan təfsir alimi Məkarim
ġirazi yazır: “Burada səhvən qətlə yetirməyin əvəzini ödəmək
üçün üç növ mövzu bəyan olunubdur. Onun hər birisi bu
əməldən vücuda gələn bir növ itkinin əvəzinin ödənilməsidir.
Əvvəl bir qulun azad edilməsi həqiqətdə isə ictimai itki sayılan
ölmüĢ imanlı Ģəxsin əvəzinin bir növ ödənilməsi hesab olunur.
Ġkincisi qanbahasının ödənilməsidir. Bu da həqiqətdə ölmüĢ bir Ģəxsin ailəsinə dəyən iqtisadi itginin bir növ ödənilməsidir. Qanbahası heç vaxt insanın qanının qiyməti deyildir.
Çünki günahsız bir insanın qanı hər qiymətdən üstündür.
Qanbahası bəlkə onun ailəsinə dəyən iqtisadi itgi əvəzinin bir
növ ödənməsidir.
Üçüncü məsələ isə iki ay oruc tutmaqdır. Bu da səhvən
qətlə yetrilmiĢ Ģəxsin mənəvi və əxlaqi itgisinin zərərin ödənməsi hesab olunur”.1564
Quranda varid olmuĢ ayələrdə qanbahasının miqdarı göstərilməmiĢdir. Bu məsələnin açılması Peyğəmbərin (s) sünnəsinin üzərinə düĢmüĢdür. Səhih yolla nəql olunmuĢ hədislərdə
isə adam öldürən Ģəxsin boynuna kamil Ģəkildə diyə min mis1562

Nisa, 92
Nisa, 92
1564
c. VII, II hissə, səh. 89
1563
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qal1565 qızıl, yaxud yüz dəvə, yaxud iki yüz baĢ inək, yaxudda
bunların qiyməti hesab olunub ödənilməlidir.
Qisas hökmlərinin əvvəlki səmavi dinlərdə də olduğunu
Qurani-kərim bildirməkdədir. Yəhudilərin müqəddəs kitabı
Tövratda bu mövzu ilə əlaqədar bu qaydalar vardır:
“Bir kimsəni vuraraq öldürən kimsə, mütləq öldürüləcək”.1566
“Bir kimsə bir adamı öldürsə, mütləq öldürüləcək”.1567
Peyğəmbər (s) belə buyurmuĢdur: “Kim qəsdən öldürsə,
bunun hökmü qisasdır”.1568 Həmçinin, həzrət digər bir hədisində
buyurmuĢdur: “Allahdan baĢqa ilah olmadığını və mənim Allahın elçisi olduğumu təsdiq edən müsəlman bir kimsənin qanı, bu
üç vəziyyət xaricində halal deyil: Cana qarĢı can, zina edən evli
adam və dini tərk edib camaatdan ayrılan kimsə”.1569
Ġslam hüquqçuları yuxarıda verdiyimiz ayə və hədislərə
istinad edərək, qəsdən öldürmə və yaralamalarda qisasın tətbiq
olunacağında görüĢ birliyi içindədirlər.
Qurani-kərimdə: “...gözə göz, buruna burun, qulağa
qulaq, diĢə diĢ ilə qisas edilər. Yaralarda da qisas vardır”1570
buyurularaq, ölümdən baĢqa qalan cinayət hərəkətlərə də qisas
hökmü gətirilmiĢdir.
Peyğəmbər (s) dövründə bir qadın bir nökərin diĢini
qırmıĢ, nökər tərəfi diyəni qəbul etməyərək, qisasa israr etmiĢdi.
Əshabdan Ənəs bin ən-Nəzr diĢin qırılmasına qarĢı çıxdıqda,
Peyğəmbər (s): “Ey Ənəs! Allahın kitabında cəza qisasdır”, –
deyə buyurmuĢdur. Nökər tərəfinin günahkarı bağıĢladığını
bildirməsi üzərinə Peyğəmbər (s) onların bu əfvi səbəbiylə
qazandıqları mənəvi dərəcəni belə ifadə etmiĢdir: “Allahın elə
bəndələri vardır ki, Allaha and içsə, Allah onu andında yalançı
çıxarmaz”.1571
1565

hər misqal təxminən 4,5 qramdır.
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Adam öldürən Ģəxsin tövbəsinə gəldikdə, Ġslam alimləri
onun tövbəsinin qəbul olunması görüĢündədirlər. Amma əvvəlcə
qatilin gedib özünü öldürülən Ģəxsin qəyyumlarına təslim
etməsini, qəyyumların isə ondan qisas almaqda və ya diyə tələb
etməkdə ixtiyar sahibi olduğu fikrindədirlər. Əgər onu öldürməsələr, qatilə üç Ģey vacib olur: 1).Qul azad etmək, 2).AltmıĢ yoxsulu doydurmaq və 3) altmıĢ gün oruc tutmaq. Əgər qul olmasa,
digər ikisini həyata keçirəcək.1572
Ġstər qisas, istərsə də diyət cəzasında məqsəd, insanları
insan öldürmək kimi pis iĢlərdən çəkindirməkdir. “Ey ağıl
sahibləri, bu qisas sizin üçün həyat deməkdir. Ola bilsin ki,
pis əməldən (qətldən) çəkinəsiniz”.1573 Bütün Ġlahi dinlər kimi
Ġslam da cana qəsd etməyi qadağan etmiĢ, bunu iĢləyənlərə qarĢı
ağır cəza tərtib etmiĢdir. Soyqırım və qətl qadağandır. DöyüĢ halında qaçan və yaralanan öldürülməz. Qadınlar, uĢaqlar din
adamları, əkin əkən və fəhlələrə toxunulmaz, heyvanlara və bitki
örtüyünə zərər verilməz, günahkarlara və düĢmənə iĢgəncə
veriməməlidir.1574
Göründüyü kimi, Ġslam insan həyatının toxunulmazlığı
haqqında hökümlər irəli sürmüĢdür. Ġnsan necə öz haqq və
hürriyyətlərinə hörmət edilməsini istəyirsə, eynilə baĢqalarının
da haqq və hürriyyətlərinə sayqı göstərməlidir. Əks təqdirdə
digər haqq sahiblərinə qarĢı ədalətsizlik meydana çıxacaqdır.
Ədalətsizliyə qarĢı isə Ġslam heç bir zaman susmamıĢdır. Onu
həmiĢə müdafiə etmiĢ və ön plana çıxarmıĢdır. Buna sübut isə
ədaləti əmr edən ilahi mesajlardır.1575
Sonda bunu demək lazımdır ki, Allahın Qurani-kərimdə
bəyan etdiyi qisas hökmü cəmiyyət üçün hərtərəfli faydalı olub
bəĢəriyyətin inkiĢafına xidmət edir.

1572

Ayətullah Seyid Əbdülhüseyn Dəstğeyb, Böyük Günahlar, mütərcim:
Məsum Əlizadə, c. I, Bakı, 2000, səh. 180, 181
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Bəqərə, 179
1574
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2006, səh. 39
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27.Ġntihar və onun mənəvi ziyanları nədən ibarətdir?
Lüğətdə “boğazını kəsərək öldürmək” mənasını verən
“nəhr” kökündən törəyən intihar “özünü öldürmək” deməkdir.1576 Ġnsanın özünü öldürməsi nə Ģəkildə olursa olsun, intihar
adlanır. Ġntihar Allahın yaratdığı cana qıymaqdır. Buna görə də
böyük günahlardandır. Ġnsana canı verən Allah olduğu kimi, onu
almağa səlahiyyətli olan da odur. Ġntihar etməyin haramlığı və
axirətdəki cəzası ayə və hədislərlə sabitdir.
Xatırladaq ki, bu söz Qurani-kərimdə bir baĢa keçməmiĢ,
yalnız bir neçə hədisdə termin anlamıyla ifadə olunmuĢdur.1577
Qurani-kərimdə belə bəyan olunur:
َْٖخٍسً ػ
َ َٕ طِ َـٌُٞ َ َِ اِ ََّل إَْٔ ط١ِ َ٘ ٌُ ْْ رِخ ُْزَخ٤ْ َحَُ ٌُ ْْ رَٞ ْٓ َح أًُُِٞ ْح ََل طَؤَُٞ٘ٓ َٖ آ٣ٌِ َُّخ حَٜ ُّ٣ََخ أ٣
َّ َّٕٔ ٌُ ْْ ۚ ِا
. ًٔخ٤َّللاَ ًَخَٕ رِ ٌُ ْْ ٍَ ِك
َ ُح أَ ْٗلُُِٞ ََل طَ ْوظَٝ ۚ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٝ
ٍ طَ ََح
“Ey iman gətirənlər! QarĢılıqlı razılıqla edilən alıĢ-veriĢ müstəsna olmaqla, bir-birinizin mallarını haqsız bəhanələrlə (haqsız yerə) yeməyin və özünüzü öldürməyin! Həqiqətən, Allah sizə qarĢı mərhəmətlidir!”1578 Ayədə həqiqətən
cana qıymaq mənasilə yanaĢı, Allahın haram etdiyi Ģeyləri etmək, günaha dalmaq və baĢqalarının mallarını batil yollarla yemək surətiylə özünə qəsd etmək, axirət həyatını məhv etmək
mənası da vardır.1579
Ġslami qaynaqlarda intihar əməli ümumiyyətlə “özünü öldürmə” (qatələ nəfsəhu) Ģəklində ifadə edilməkdədir. Bu sözün
“intihar” formasında iĢlədilməsi yaxın zamanlarda istifadə edildiyi deyilir.1580 Peyğəmbərimizin (s) verdiyi məlumata görə, qədim xalqlarda da intihar etmək qadağan olmuĢdur. Bu haqda
Cündəb bin Abdullahdan nəql olunur ki, Peyğəmbər (s) belə bu1576

GeniĢ məlumat üçün bax: DĠA “intihar” maddəsinə. Əllamə Ġbn Mənzur,
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1577
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yurur: “Ġntihar keçmiĢ ümmətlərdə də qadağan edilmiĢdir. Sizdən əvvəlki ümmətlərdən yaralı bir adam vardı. Yarasının ağrısına dözə bilməyərək, bir bıçaq götürdü və əlini kəsdi. Ancaq qan
heç cür kəsilmədiyi üçün adam öldü. Bunun üzərinə Allah:
«bəndəm can haqqında mənim önümə keçdi, mən də ona Cənnəti haram etdim», - deyə buyurdu.”1581
Müsəlmanlar ayə və hədislərə istinadən intiharı haram
sayırlar. Çünki Ġslamda dinin əsas prinsiplərinin baĢında gələn
nəfsin qorunması qanununun bir nəticəsi olaraq insanın haqsız
yerə baĢqasını öldürməsi kimi,1582 öz canına qıyması da qəti Ģəkildə qadağan edilmiĢdir. Quranda keçən və öldürməyi qadağan
edən ayələr hər iki vəziyyət üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Hətta
intiharın baĢqasını öldürməkdən daha böyük bir günah olduğunu
irəli sürənlər də vardır. 1583 Ġntihara dair baĢqa bir ayəyə rast
gəlinməsə də, intiharın Ġslamın ruhuna zidd olduğu açıqca
görülür. “Nisa” surəsindəki ayədə keçən “... özünüzü öldürməyin...”1584 ifadəsi təfsirçilər tərəfindən dəyiĢik Ģəkillərdə Ģərh
olunmaqla birlikdə, intihar qadağasının dəlillərindən biri olaraq
da görülmüĢdür. Çünki bu ayədə həm birbaĢa özünü öldürmə,
həm də insanın öz həyatını təhlükəyə atması psixoloji olaraq
intihar etməyin haram olduğu mənasını verir. Ayrıca “Özünüzü
öz əllərinizlə təhlükəyə atmayın”1585 ayəsi də diqqətə alınaraq
insanın öz ölümünə gətirib çıxaracaq hərəkətlərə giriĢməməsini
vacib edir.1586
Beləliklə, Quran məntiqindən məsələyə yanaĢdıqda məlum
olur ki, insan Ģərəfli bir varlıq kimi yaradılmıĢ və sonda da Ģərfli
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bir halda Rəbbinə tərəf dönməlidir. “Sizi boĢ yerə yaratdığımızı və bizə tərəf qayıtmayacağınızı sanırsınız?”1587
Ġnsan yaxĢı iĢləri ən gözəl Ģəkildə etmək və həyatı doğru
yaĢamaq üçün çalıĢmalıdır. Bu da düĢüncə söz və davranıĢda
doğru olub Quranın təqdim etdiyi dinə sədaqətlə boyun əyməklə
mümkündür. Çünki həyatın yeganə ölçüsü və zəmanəti düzgünlükdür.
Hədislərdə də intihardan Ģiddətlə qaçmağı tələb edən ifadələr vardır. Hətta bəzi müsəlman müəllifləri, xüsusilə də
hədisĢünaslar yazdıqları hədis əsərlərində “Ġnsanın özünü öldürməsi” adlı fəsillər açmıĢ və mövzu ilə əlaqəli hədisləri həmin
baĢlıq altında toplamıĢlar.1588 Bu hədislərin izah etmək istədiyi
Ģey, insanın öz canına qıymasının bağıĢlanmayacaq ölçüdə böyük bir günah və cinayət olduğu həqiqətidir. Ġntihar edən kimsə
bu hərəkəti hansı üsulla həyata keçirmiĢsə, Cəhənnəmdə sonsuza qədər eyni tərzdə cəza görəcək. Özünü bir dağın təpəsindən
ataraq öldürən kimsə Cəhənnəmdə sürəkli olaraq əzaba atılacaq,
zəhər içərək intihar edən, Cəhənnəm atəĢində zəhər qədəhi
əlində sonsuza qədər içərək əzab çəkəcək, kəsici bir alətlə özünü
öldürən də Cəhənnəmdə eyni qayda ilə cəza görüb ağrılı əzab
çəkəcəkdir.1589 Bu səbədən müsəlman alimləri yazırlar: “Ġnsanın
özünü hansı vasitə və yolla öldürməsi arasında fərq yoxdur. Ġstər
müəyyən alətlərlə özünü qətlə yetirsin, istər zəhər içərək və ya
özünü uca yerdən ataraq ölsün, istərsə də qəsdən yeyibiçmədiyinə üçün ölsün, yaxud da onu qətlə yetirmək istəyən bir
Ģəxs qarĢısında özünü müdafiə edə bildiyi halda özünü ölümə
versin”.1590
Ġnsanın Allahın bir əmanəti olan öz canı üzərində mütləq
hakimiyyət haqqı yoxdur. Böyük ağrılı və iztirablar içərisində
1587
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qıvrılan insanlar üçün belə, intihar qanuni bir yol deyil. Peyğəmbər (s) istər keçmiĢ ümmətlərdən, istərsə də öz səhabələri
arasından bəzi nümunələrlə bu xüsusa diqqət çəkir. 1591 Xeybər
qəzvəsində aldığı yaraların ağrısına dözə bilməyərək qılıncı
üzərinə atılıb intihar edən səhabə Kuzman təəccüblü bir nümunə
olaraq qeyd edilməkdədir. 1592 Kuzmanın fədakarcasına döyüĢməsinə baxmayaraq, Peyğəmbər (s) onun haqqında
cəhənnəmlikdir ifadəsini buyurmuĢ və buna görə də digər bir
səhabə Xüzai Əksum onu izləmiĢdir. Sonda onun aldığı yaralara
dözməyib nizəsi üzərinə atılıb özünü öldürməsini görən Xüzai
Peyğəmbərin (s) doğru buyurduğunun bir daha Ģahidi olmuĢdur.1593
Onun ölüm xəbəri Peyğəmbərə (s) xəbər verildikdə buyurmuĢdur: “Ġnsanların eləsi vardır ki, xarici görnüĢlərinə görə
Cənnət əhlinə oxĢayırlar və xeyirli iĢlər görürlər, halbuki onlar
cəhənnəmlikdirlər. Elə kimsələr də vardır ki, xarici görnüĢlərinə
görə Cəhənnəm əhlinə oxĢayırlar, halbuki onlar cənnətlikdirlər”.1594
“Səhih əl-Buxari” kitabında Əbu Hüreyrədən belə nəql
edilir:
َّ ٍِ ٞٓ
ِْٖٓ  ٌَحَٛ " َّ َٓل
ْ  ح ِإل٢َ َّي ِػ٣ َّْٖٔ ِٓ ٍَ ِْٓ كَوَخ ٍَ ُِ ََ ُؿٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ َِّللا
ُ ٍَ َٓ َغ
َ
ٌ
َ
َ
َ
ْ
َخ٣ ََ ٤ِحكش كو
َ ًحَُ ُؿ َُ هِظَخَل
َّ ََ َ ََ حُوِظَخ ٍُ هخط٠
َ ََ ُ ِؿٚخرَ ْظٛ
َ  كؤ،يًح٣ٗ ِي
َ " كََِ َّٔخ َك.ٍِ  َِ حَُّ٘خْٛ َأ
َّ ٍَ ٞٓ
ٍَ  كَوَخ. َهَ ْي َٓخصَٝ يًح٣ٗ ِي
َ ً َّ هِظَخَلْٞ َ٤ُْ ُ هَ ْي هَخطَ ََ حَِّٚٗ َِ حَُّ٘خ ٍِ كَبْٛ َُ ِْٖٓ أَِّٚٗ هُ ِْضَ ا١ٌِ َُّ ح،َِّللا
ُ ٍَ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ٘ َٔخ٤ْ َ كز،َخد
ُ  هخ ٍَ ك ٌَخ َى رَ ْؼ." ٍِ  حُ٘خ٠ُِِْٓ " اٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ُّ ِحَُّ٘ز
َ َ َْط٣ ّْٕ أ
ِ  حُ٘خٞ
َْ ِزٜ
َ حكخ
ْ َ٣ ْْ َُ َِ ٤ْ َُِّ كََِ َّٔخ ًَخَٕ َِٖٓ ح.يًح٣ٗ ِي
ً ََ  ِؿِٚ َُِ ٌَِّٖ رَٝ ، َْ ُٔض٣ ْْ َُ َُِّٚٗ ََ ا٤ِ ًَُِ َي اِ ًْ ه٠َِ ْْ َػُٛ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َ
،َُ َِْٓ رٌُِِيَ كوخ ٍَ " َّللاُ أًزٝ ٚ٤ِ َّللا ػ٠ِٛ ٢ُّ ِ كَؤ ُ ْهزِ ََ حَُّ٘ز،ُٚٔ
َ  كَوَظَ ََ َٗ ْل،حف
ِ ََ  ح ُْ ِـ٠ََِػ
َّ  َػ ْز ُي٢َِّٗ ُي أَٜ ٗ
ََّي ُْه َُ ح ُْ َـَّ٘شَ اَِل٣ َُ َلَِّّٚٗ " ا
ْ َأ
ُ ٍَ َٝ َِّللا
ِ  رِخَُّ٘خَٟ ػُ َّْ أَ َٓ ََ رِلََلً كََ٘خى." ُُُٚٞٓ
َ
ٌ
ْ
َ
َّ
َ
."َِ َٖ رِخُ ََّ ُؿ َِ حُلخ ِؿ٣ٌِّح حُيَٛ ِّ ُي٣ُ َئ٤ُ َإَِّ َّللاَٝ ،ِِٔ َٔش
ْ ُٓ ْ
ٌ َٗ ْل
“Peyğəmbər (s) ilə birgə (döyüĢlərin birində) idik. Həzrət,
Ġslam iddia edən Ģəxslərdən biri barəsində dedi: “Bu, Cəhənnəm
əhlindəndir”. Elə ki, döyüĢ baĢladı, həmin Ģəxs Ģiddətlə (Ģücaətlə) döyüĢməyə baĢladı və yaralandı. Dedilər: “Ey Allahın
1591

Səhihi-Buxari, Ġstanbul, Darüt-təbaətil-amirə, 1401/1981, Cənaiz-5
Həmin mənbə, Cihad-77, Məğazi-38
1593
Həmin mənbə, Cihad-77, Məğazi-38
1594
Həmin mənbə, Qədər-5, Riqaq-33
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Rəsulu, sən dedin ki, o, Cəhənnəm əhlindəndir, halbuki o bu günü çox Ģücaətlə döyüĢdü və öldü”. Peyğəmbər (s) buyurdu:
“Cəhənnəmə (gedib)”. Əbu Hüreyrə deyir: “Az qalırdı ki, bəzi
Ģəxslər Ģəkkə düĢsünlər. Onlar bu vəziyyətdə idilər ki, birdən
deyildi ki, həmin Ģəxs ölməyib, lakin ağır yaralıdır. Elə ki, gecə
oldu, o, Ģəxs yaralarına dözə bilməyib özünü öldürdü. Bunu
Peyğəmbərə (s) xəbər verdikdə həzrət buyurdu: “Allahu əkbər!
ġəhadət verirəm ki, mən Allahın qulu və elçisiyəm”. Sonra
Bilala əmr etdi ki, camaat içərisində uca səslə desin: “Cənnətə
yalnız təslim olmuĢ nəfs girə bilər. Allah bu dini facir Ģəxslə də
gücləndirər!”1595
Həmçinin, Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur:
َّ٘ َْ َهخُِ ًيحَٜ  َٗخ ٍِ َؿ٢ِ كِٚ ِ٘ رَ ْط٢ِخ كَٜ ِ َّؿؤ ُ رَٞ ََظ٣ ِٙ َ ِي٣ ٢ُِ كُٚ َيط٣ َي ٍس كَ َل ِي٣ُ رِ َل ِيٚٔ
َ َْٖٓ هَظَ ََ َٗ ْل
خَٜ ٤َِّ٘ َْ َهخُِيًح ُٓ َوَِّيًح كَٜ  َٗخ ٍِ َؿ٢ُِ كٙٔخ
َ َْٖٓ َٝ ،خ أَرَيًحَٜ ٤ِك
َّ َظ ََل٣ َٞ ُٜ َُ كٚٔ
َ ٓ ًّٔخ كَوَظَ ََ َٗ ْل
َ ٗ َِ َد
َ
َ
َ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
،خ أرَيًحَٜ ٤ِ٘ َْ هخُِيًح ُٓوِيًح كَٜ  ٗخ ٍِ َؿ٢ِ كََّٟظ َََى٣ َٞ ُٜ ُ كٚٔ
َ  ِْٖٓ َؿزَ ٍَ كوظَ ََ ٗلَّٟ َْٖٓ طَ ََىَٝ ،أَرَيًح
.َخ َٓ ِش٤ِ َّ ح ُْوْٞ َ٣ ِٚ َِخ ػ ٌُِّ َد ر٤ْٗ  حُ ُّي٢ِ ٍء ك٢َ
َ  َْٖٓ هَظَ ََ َٗ ْلَٝ
ْ ُِ٘ رٚٔ
“Hər kəs özünü bıçaqla öldürsə, Cəhənnəmdə ona həmin
bıçaqla əzab veriləcək. Kim özünü zəhərlə öldürsə, Cəhənnəmdə
də zəhər qədəhi əlində olduğu halda davamlı cəza çəkəcək. Kim
özünü dağın təpəsindən atıb öldürsə, Cəhənnəm odunda da özünü belə görəcək. Dünyada hər kəs özünü nə ilə öldürsə, Qiyamətdə də ona onunla əzab veriləcək”.1596
Ġmam Əli (ə) buyurur: “Mömin Ģəxs hər növ ölümlə dünyadan gedə bilər, lakin heç vaxt özünü öldürməz. Deməli, hər
kəs öz canını qoruyub saxlaya bildiyi halda qatilinin qarĢısını
almayıb öldürülsə, özünün qatili hesab olunacaqdır”.1597
Ġmam Məhəmməd Baqir (ə) buyurur: “Həqiqətən mömin
Ģəxs hər növ bəlaya düçar olub dünyadan gedə bilər, amma heç
vaxt özünü öldürməz”.1598
Ġmam Cəfər Sadiq (ə) buyurur: “Hər kəs özünü qəsdən
öldürsə, əbədi olaraq Cəhənnəm odunda qalacaq”.
1595

Səhihi-Buxari, Beyrut, Daru-Ġbn Kəsir, 1423/2002, hədis № 3062
Həmin mənbə, Ġstanbul, Darüt-təbaətil-amirə, 1401/1981, Cənaiz-84;
Səhihi-Müslüm, Kitabül-iman, hədis № 162
1597
Hürr Amili, VəsailüĢ-Ģiə, c. XX, səh. 13
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Mənbələrə görə Peyğəmbər (s) intihara qarĢı rəftarını göstərmək üçün intihar edən bir kimsənin cənazə namazına
qoĢulmamıĢdır.1599
Ġndiki vaxtda xeyli müzakirələrə səbəb olan intiharın digər
bir forması da “evtanaziya” adlanır. Lüğətdə “yaxĢı ölüm”
mənasını verən evtanaziya “yaxĢılaĢmağı qeyri-mümkün bir
xəstəlikdən ötəri dözülməz ağrılar çəkən bir adamın həyatına
həkimlər vasitəsilə son vermək” deməkdir. Aktiv və passiv
olaraq ikiyə ayrılan evtanaziyanın aktiv olanında ağrılara dözə
bilməyən xəstə həkimindən bir dərmanla həyatına son verməsini
istəyir. Passiv olanında da Ģüuru yerində olmayan yaxud özünə
məlumat verilməyən xəstənin həyatına yenə həkim müdaxiləsiylə son verilir. Passiv evtanaziya cinayətlə, aktiv evtanaziya intiharla müqayisə edilə bilər. Aktiv evtanaziyanın Ġslam dinində
intiharla eyni mənanı verdiyi, bu Ģəkildə həyatına son verilməsini təsdiqləyən adamın intihar cinayəti iĢləmiĢ olacağı qəbul
edilməkdədir. Müalicəni təĢviq edən bir çox hədisin varlığına və
Peyğəmbərlə (s) onun Əhli-beytinin (ə) və səhabələrin müalicə
olmaq üçün səy göstərmələrinə baxmayaraq, xəstəliklərə qarĢı
səbri tövsiyə edən hədislərdən nəticə çıxaran bəzi alimlər
xəstənin müalicəni qəbul etməməsinin caiz olduğunu irəli
sürmüĢ, bir qisim alim müalicəni tərk etməyin daha fəzilətli bir
davranıĢ olacağını söyləmiĢlərr. 1600 Bu fikirləri müzakirə edən
müasir alimlər xəstəliyin qəti müalicəsinin olmaması, tibbi bir
müdaxilə vəziyyətində müalicənin zərərli təsirlərinin qəti
olması, yoluxucu xüsusiyyətdə olmayıb təsirinin yalnız xəstədə
görülməsi kimi bəzi Ģərtlər altında, özlərindən ümidi kəsilmiĢ
xəstələrdə xəstənin və ya vəlisinin istəyi üzərinə müalicəyə son
verilə biləcəyini bildirirlər ki, bu bir mənada passiv evtanaziya
deməkdir.1601
Ġntihara yönələn kəslərin psixoloji vəziyyətləri yaĢadıqları
ictimai və mədəni mühitin təsirləri də bu hadisənin
1599

Səhihi-Müslüm, Beyrut, Darül-fikir, tarixsiz, Cənaiz-107
Mustafa ÇağırıĢçı, Ġslam DüĢüncəsində Əxlaq, Ġstanbul, 1989, səh. 28
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Məhəmməd Əli əl-Bar, Məcəllətü məcmail-fıqhil-Ġslami, c. VII, Ciddə,
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açıqlamasında ayrı-ayrı əhəmiyyətə malikdir. Bəzi insanlar düĢdükləri problemləri intihar etməklə həll etməyi uyğun görmüĢlər. Lakin istər islamiyyət, istərsə də digər ilahi qaynaqlı dinlər
belə bir həll Ģəklini doğru görmürlər. Ġslam tarixində toplu
intihar hadisələri heç yaĢanmayıb. Müasir dövrdə isə xüsusilə
Qərb cəmiyyətlərində intihar sosyal bir fəlakət halını almıĢdır.
Dünya Səhiyyə TəĢkilatının tədqiqatlarına görə, 2000-ci ildə
təxminən 1000000 adam intihar nəticəsində həyatını itirmiĢdir.
Son yarım yüz ildə 60 % nisbətində artan intihar hadisələrinin
kiĢilər arasında və xüsusilə kapitalist ölkələrdə daha məĢhur
olduğu görülür. Məsələn, 1990-cı illərdə Rusiya Federasiyası və
Skvandinaviyada 100000 adamdan təxminən yetmiĢ üçü,
Estonyada altmıĢ dördü, Macarıstanda əllisi, Qazaxıstanda əlli
ikisi və Slovenyada qırx səkkizi intiharla ölmüĢdür. ĠnkiĢaf
etmiĢ Qərb ölkələrində Skvandinaviya ölkələri baĢda olmaq üzrə
bu rəqəmlər təxminən on beĢ ilə qırx beĢ arasında dəyiĢməkdədir. Ġslam ölkələrində isə bu ədəd 100000-də iki adamı keçməmiĢdir. Ġndiki vaxtda intihar faktorları arasında ən əhəmiyyətli
yeri maddi və mənəvi itkilərin tutduğu məlumdur. Əsasən əxlaqi
və mənəvi dəyərlərin zəifliyə uğradığı vəziyyətlərdə özünə
möhkəm bir dayaq tapa bilməyən kəslərə ölüm yaĢamaqdan
daha çox təqdir edilən bir yol olaraq görünür.1602

1602

Bax: DĠA, “intihar” maddəsi
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28.Ġslamın ekologiyaya münasibəti necədir?
Ġslam dini ətraf mühitin çirkləndirilməsini, flora və fauna
aləminin məhv edilməsini qəti Ģəkildə haram etmiĢdir. HədisiĢəriflərə nəzər saldığımız zaman orada lazımsız olaraq bir
heyvanın belə, öldürülməsinin, ona əziyyət verilməsinin qadağan olunduğunun Ģahidi oluruq. Bu haqda görkəmli hədis alimi
Əllamə ən-Nuri Peyğəmbərimizin (s) belə buyurduğunu nəql
etmiĢdir:
“Hər bir heyvanın öz sahibi üzərində altı haqqı vardır.
Onun üzərindən endiyi zaman ona ot-alaf versin, suyun yanından ötdüyü zaman ona su göstərsin, haqsız yerə onu vurmasın,
gücü çatmadığı yükü ona yükləməsin, gücü yetmədiyi yerə
qədər onu sürməsin və onun üzərində çox dayanmasın”.1603
Məhəmməd bin Yaqub əl-Küleyni Peyğəmbərimizin (s)
belə buyurduğunu yazırdı: “Heyvanların üzünə vurmayın. Çünki
onların üzü Allaha təsbih edir”.1604
Əhməd bin Hənbəl (780-855) “əl-Müsnəd”, Əllamə Əli
Müttəqi əl-Hindi (1483-1567) isə “Kənzül-ümmal” əsərində
heyvanların lazımsız yerə öldürülməsi haqqında Peyğəmbərimizdən (s) belə nəql etmiĢlər: “Hər kəs əbəs yerə bir sərçəni
öldürsə, o sərçə Qiyamət günü Allah taalaya Ģikayətlənərək deyəcəkdir: “Ey Rəbbim, bu Ģəxs məni əbəs yerə öldürdü və
məndən faydalanmadı”.1605
Ġslamda heyvan haqlarının qorunmasını aĢağıdakı hədislərdə də görməkdəyik:
Ravi belə nəql edir: “Bir gün Ġmam Sadiqin (ə) evinə getdikdə üç yaĢıl göyərçinin orada olduğunu gördüm. Dedim ki, bu
göyərçinlər mənzili çirkləyirlər”. Həzrət (ə) buyurdu: “Evdə
göyərçin saxlamaq müstəhəbdir”.1606
1603

əl-Müstədrək əla vəsailiĢ-Ģiə, c. VII, səh. 258; ġeyx Səduq, əl-Xisal, c.I,
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Əbdülvədid əl-Əmin, Quran və hədislərdə heyvan haqqında rəvayətlər,
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Bir-birinə bağlanmıĢ dəvələr Ġmam Sadiqin (ə) yanından
keçirdi. Dəvə qatarının içindəki bir dəvə Ġmamın (ə) diqqətini
özünə cəlb etdi. Çünki belində ağır bir yükü saxlayaraq çətinliklə hərəkət edirdi. Ġmam (ə) bu səhnəni görən kimi narahat oldu və dəvənin sahibinə buyurdu: “Bu dəvə barədə ədaləti yerinə
yetir. Allah ədalətə riayət olunmasını sevir”.1607
Bir ərəb dəvə balasına minib Peyğəmbərin (s) yanına gəldi
və salam verdi. Sual soruĢmaq istədikdə, dəvə qaçaraq onu Peyğəmbərdən (s) uzaqlaĢdırdı. Səhabələr bunu gördükdə gülməyə
baĢladılar. Həmin kiĢi qayıdıb geri gəldi və sualı soruĢmaq
istədikdə dəvə yenə qaçdı. Üçüncü dəfə də bu təkrarlandı.
Səhabələr ona güldülər. Ərəb bu iĢdən narahat olub zərbə endirərək dəvəni öldürdü. Səhabələr Peyğəmbərə (s) dedilər: “Bu
kiĢi öz dəvəsini öldürdü”. Peyğəmbər (s) buyurdu: “Bəli, sizin
diĢləriniz o dəvənin qanına batıb”.1608
Bir qadın piĢiyi bağlayaraq ona yemək və su vermirdi. Ac
olan piĢik yerdəki həĢaratları yeməyə baĢladı, amma bunlar
onun aclığını aradan aparmırdı. Həmçinin, ətrafdakı həĢaratları
yeyib qurtardığından heç bir Ģey qalmamıĢdı. Az bir müddətdən
sonra piĢik acından və susundan öldü. Bu qadın piĢiyin ölümünə
səbəb olduğu üçün Peyğəmbərin (s) buyurduğu kimi ilahi əzaba
düçar oldu.1609
Bir Ģəxs deyir: Bir gün Rəbəzədə Əbuzərin öz ulağına su
verdiyini gördüm. Onun yanına gedib soruĢdum: bu ulağa su
verəcək baĢqa birisi yoxdur? Əbuzər dedi: Peyğəmbərdən (s)
eĢitmiĢəm ki, deyirdi: “Elə bir heyvan yoxdur ki, hər sübh vaxtı
Allahdan yaxĢı iĢ görən sahib istəməsin. Heyvanlar Allahdan
istəyərlər ki, Allah onu ot və su ilə təmin etsin, gücündən artıq
yükləməsin”. Elə buna görə də istəyirəm ki, ulağa özüm su
verim.1610
Ərəblər heyvanlarına baĢqalarına qarıĢmasınlar deyə, niĢan (damğa) vururdular. Bu niĢanlar qızdırılımıĢ dəmir vasitəsilə
1607
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edildiyindən heyvanlar əzab çəkirdi. Bir gün Peyğəmbər (s) yol
ilə keçirdi. Üzünə dağ vurulmuĢ bir ulağ gördü. Bunu görən
Peyğəmbər (s) buyurdu: “EĢitməmisiz ki, mən heyvanların üzünə damğa vuranları lənətləmiĢəm və kim onların üzünə damğa
vursa, mənim lənətimə məruz qalacaq?”1611
Peyğəmbər (s) dincəlmək istəyəndə Əbuzərə deyərdi:
“Ġslamı necə qəbul etməyindən bizim üçün danıĢ!”
Əbuzər Ġslamı qəbul etməsini belə nəql edirdi ki, bizim bir
bütümüz vardı. Onun adınını “Nuhm” qoymuĢduq və ona ibadət
edirdik. Bir gün bir kasa südü bütün üstünə tökdük. Birdən it
gəlib həmin südü yaladı, sonra isə ayağını qaldırıb onun üstünə
idrar etdi. Bu mənzərə mənim üçün narahatedici idi. Bu
narahatçılığımda iki beytlik Ģeir dedim ki, məzmunu belə idi:
“Ey büt, mənə sübut olundu ki, Ģərəf və böyüklük səndən
uzaqdır. Bu səbəb olur ki, səndən uzaqlaĢım. Çünki gördüm ki,
it səndən yuxarı gedib səni yaladı və üstünə idrar etdi. O iti
özündən uzaqlaĢdıra bilmədin”.1612
Bəni-Səlim qəbiləsinin bir bütü varmıĢ. Onlar həmin bütə
sitayiĢ edirlərmiĢ. Bu bütün xidmətçisi Qavi bin Əbdülüzza
imiĢ. Bir gün o, bütün kənarında əyləĢibmiĢ ki, iki tülkü gələrək
bütün üstünə idrar edirlər. Bu mənzərəni görən Ġbn Üzza özözünə məzmunu belə olan bir Ģeir söyləyir:
“Bu necə ilahdır ki, tülkülər onun üstünə idrar edir? Həqiqətən zəlildir o büt ki, tülkülər onun üstünə idrar edir!”
Ġbn Əbdülüzza bu beyti oxuduqdan sonra tez tələsik
Peyğəmbərin (s) yanına getmiĢ və baĢ verənləri ona danıĢmıĢdı.
Onu dinləyən Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur:
-Sənin adın nədir?
-Qavi bin Əbdülüzza. Peyğəmbər (s) buyurdu:
-Sənin adın dəyiĢib RaĢid bin Əbdürəbbih olsun!1613
Zürarə nəql edir ki, Ġmam Züynülabidin (ə) bir dəvə ilə
iyirmi dəfə Mədinədən Məkkəyə gedərək Kəbəni ziyarət
1611
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etmiĢdi. O, iyirmi dəfədə bir dəfə də olsun dəvəyə qamçı vurmamıĢdı. O, hər dəfə qamçını qaldırdıqda belə deyərdi: “Qisasdan
qorxuram”.
Ġmamın (ə) dəvəsi öldükdə o, göstəriĢ verdi ki, dəvəni basdırsınlar. Çünki o yaxĢı xidmət göstərib və qurd-quĢ onu
yeməsin.1614
Zulnun Misri adlı birisi qeyri-müsəlman bir qadının qıĢ
aylarında əlində müəyyən qədər buğdanı aparıb çöl quĢlarını
yemlədiyini görüb ona dedi: “Sən qeyri-müsəlman olduğun
halda gördüyün bu iĢlərin nə faydası var?”
Qadın dedi: “Bu iĢin faydası olsa da olmasa da mənim
üçün heç bir fərqi yoxdur”.
Bu hadisədən bir neçə ay keçmiĢ Zulnun həcc ziyarətində
o qadını gördü. Onun müsəlmanlarla birlikdə həcc əməllərini
etdiyinə baxırdı. O qadın Zulnunu görən kimi yaxınlaĢıb dedi:
“QuĢlara verdiyim bir miqdar buğdaya xatir Allah məni hidayət
etdi. Məgər Allah özü buyurmayıb ki: “YaxĢılığın mükafatı
yalnız yaxĢılıqdır?!” (Rəhman, 60).1615
Bütün bu və ya digər hədislər flora və fauna aləminin
qorunmasını, insanların onlardan səmərəli və faydalı Ģəkildə
istifadə etməsini tövsiyə etməkdədir.
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29.Ġslamda hansı rənglər daha çox bəyənilir?
ġübhəsiz ki, bizi əhatə edən hər bir varlığın öz rəngi vardır. Bu rənglərin yaranması Allahın qüdrət niĢanələrindən
olmaqla yanaĢı, onun biz insanlara olan ən böyük hədiyyələrindəndir. Biz təbiətə baxdığımız zaman hər bir canlının, hər bir
bitkinin və hətta hər bir cansız varlığın özünəməxsus rəngləri
olduğunu görürük. Təbiətdəki bu rənglər bütövlükdə insan psixologiyasına müsbət təsir etməklə yanaĢı, eyni zamanda böyük
bir rənglər harmoniyası yaratmaqdadır. Rənglər həyatımıza,
əhvalımıza, sağlamlığımıza müsbət və ya mənfi təsir edir. Rənglərin mənasını bilməklə bacarıqlarımızı, xasiyyətimizin müsbət
cəhətlərini inkiĢaf etdirə, mənfi keyfiyyətlərimizi isə aradan
qaldıra bilərik.
Hər bir rəngin öz mənası vardır. Rənglər insana təsir
xüsusiyyətinə görə də fərqlənir. Ġsti rənglər (qırmızı, narıncı və
sarı) fəallığı az olan, laqeyd adamlara çox enerji verir. Mavi,
tünd sürməyi, bənövĢəyi isə fəal adamların rəngidir. Gündəlik
həyatımız üçün rənglərin təsiri barədə bəzi Ģeyləri bilmək
xeyirlidir.
Qurani-kərim və hədisi-Ģəriflərdə də rənglərin adlarına və
onların hansı simvolu xatırladığına rəst gəlinir.
1.Qırmızı rəng
Bərra bin Azib belə nəql edir: “Peyğəmbər (s) orta boylu
idi. Mən onu qırmızı paltarda gördüm, həyatımda Peyğəmbərdən
(s) daha gözəl birini görməmiĢdim”.1616
Əbu Cüheyfə Vəhb bin Abdullah belə nəql edir: “Peyğəmbəri (s) Məkkədə Əbtah deyilən yerdə dəridən düzəlmiĢ qırmızı
çadırında gördüm. Bilal əlində onun (s) dəstəmaz aldığı su qabı
ilə çadırdan çıxdı. Səhabələrdən bəzisi o su ilə bədənini isladır,
bəzisi də ovucla götürürdülər. O əsnada Peyğəmbər (s) üzərində
qırmızı bir paltar ilə çölə çıxdı. Onun ağ baldırları hələ də
gözümün önündədir. Sonra o, dəstəmaz aldı. Bilal azan oxudu,
1616
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mən də buraya və buraya, yəni sağa və sola dönərkən, Bilalın
ağzını izləməyə baĢladım. “Həyyə ələs-salah, həyyə ələl-fəlah”
deyirdi. Sonra Peyğəmbərin (s) önünə ucu iti dəmirli bir əsa basdırıldı. Peyğəmbərimiz (s) önə keçib namaz qıldı. BasdırılmıĢ
əsanın önündən it və ulağ keçirdi, amma onların keçməsinə
maneə olunmurdu”.1617
Hədislərdən göründüyü kimi, Peyğəmbərin (s) geydiyi
paltarlar içində qırmızı rəngin olduğu bildirilir. Bu da təbii ki,
qırmızı paltar geyməyin və qırmızı əĢyalardan istifadə etməyin
caiz olduğunu göstərir.
Qırmızı rəngin təsirləri
Alimlərin tədqiqatına görə, qırmızı rəng inkiĢaf və dinamizmlə əlaqədar rəngdir. Bu rəng insanın daim gumrah olduğunu, əzimli və dayanıqlı olduğunu göstərir. Bundan əlavə qırmızı
rəngin ən mühüm təsiri insanın iĢtahını açması, qan təzyiqinin
yüksəldilməsi və qanın damarlardakı axıĢını yaxĢılaĢdırması
müasir elmdə sübut olunmuĢdur.
Qırmızı rəng həm də ehtiras rəngidir. Bu rəng cəsarətli
hökmlü, bəzən tez coĢan insanların rəngidir. Qırmızı rəngə üstünlük verən insanların qarderobu eleqant geyimlərlə dolu olur.
Bu tip insanlar həm də diqqət mərkəzində olmağı sevirlər. Qırmızı rəng qadının özünə inamını artırır. Bu rəngi sevməyən
insanlar konfilikt və davadan uzaq olub tək qalmağı sevirlər.
Avropa parapisxoloqlarına görə bu rəng Mars planetinindir.
Meksika, Norveç, Ġrlandiya və Ġraq sakinləri bu rəngi daha çox
sevirlər. Çinlilərdə qırmızı uğur, xoĢbəxtlik və xeyyriyəçiliyi
tərənnüm edir. Qırmızı rəng fiziki güc, hərəkətliliyin rəmzidir.
Qırmızı çalıĢma Ģövqünü artırır. Tənbəlliyə qarĢı rəng olsa da,
bəzən əsəbiliyə səbəb ola bilər. Tünd çalarları insanda yorğun
əhval ruhiyyə yaradır. Qırmızı rəng kiĢi rəngi hesab edilir. Bu,
həyat rəngidir. Qırmızı ilə ağ rəngin ahəngi təmizlik və
harmoniya assosiasiyası yaradır. Qırmızı ilə yaĢıl isə bir yerdə
olmamalıdır. Qida qəbul olunan otaqda qırmızı rəngin olması
1617
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iĢtahı artırır. Qırmızı rəngi xoĢlayan uĢaqlar səmimi və fəaldırlar. ĠĢtah açar. Ona görə dünyadakı qida firmalarının çoxunun
loqosunda qırmızı rəngdən istifadə olunur. Həyəcan və hərəkəti
qovuĢduran qırmızı rəngin təsirinə yaĢ məfhumu da təsir edir.
Qırmızı rəngin müxtəlif çalarlarında geyinənlər insanların
diqqətini cəlb etməyi sevirlər və cinsi həyatlarında çox aktiv
olan insanlardırlar.1618
2.YaĢıl rəng
Əbu Rimsə Rifaə ət-Təmimi belə nəql etmiĢdir: “Mən
Peyğəmbəri (s) üzərində iki yaĢıl paltar ilə gördüm”.1619
YaĢıl rəng Peyğəmbərin (s) sevdiyi, geydiyi və tövsiyə
etdiyi rənglərdəndir. Cənnət əhlinin geyimlərinin çoxunun yaĢıl
rəngdə olduğu qəbul edilir. Qurani-kərimin müxtəlif ayələri də
buna dəlil göstərilir:
“Ġncə və qalın ipəkdən yaĢıl paltarlar geyəcəklər” 1620
və “Üzərlərində yaĢıl ipəkdən incə və qalın paltarlar
vardır” 1621 ayələri bunun nümunələridir. Ancaq bu ayə və
hədislərə Cənnət əhlinin əksəriyyətinin geyimlərinin yaĢıl
rəngdə olduğunu görüb bu rəngi müqəddəs qəbul etmək və ya
geyilməsinin zəruri olduğunu iddia etmək düzgün deyil. Ġstifadə
edilməsi qadağan edilməmiĢ hər hansı bir paltar və ya hər hansı
bir rəng kimi, yaĢıl paltar geymək də mübahdır. Peyğəmbərimiz
(s) sevdiyi və geydiyi üçün bu rəngi seçmək isə gözəl bir
davranıĢ olardı.
YaĢıl rəngin təsirləri
Yuxarıdakı ayələrdən və hədisi-Ģəriflərdən də göründüyü
kimi, yaĢıl rəng Ġslamın bəyəndiyi rənglərdəndir. Psixologiya
alimlərinin rəyinə əsasən bu rəngin ən güclü müsbət təsiri
ürəyədir. YaĢıl rəng ətrafa yüksək səviyyədə müsbət enerji
yaymaqla yanaĢı, dincliyi və psixoloji sakitliyi təmin edir. Buna
1618
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görə də xəstəxanalarda bu rəngdən rahatlaĢdırıcı xüsusiyyət kimi
istifadə edirlər. Bundan baĢqa bu rəng inam və etibarın simvolu
olduğundan müasir bankların loqolarında hakim rəng kimi qəbul
olunmuĢdur.
SakitləĢdirici rəng olan yaĢıl həyat haqqında təsəvvürlə
bağlıdır, yenilənmə və Ģəfa qabiliyyətinə malikdir. Qədim
zamanlarda gəlinlərin paltarı yaĢıl rəngdə olurdu. Bu, təbiətin və
analıq hissinin rəmzi sayılırdı. Hindistanda çox qədim zamanlardan gənc qızların yaĢıl rəng geyinməsi adət idi. YaĢıl rəng
həm də sülh simvolu sayılır: “Əgər siz yaĢıl rəngi sevirsinizsə,
demək məntiqli, emosional, fəaliyyətdə olan birisiniz. Siz
özünüzlə fəxr edirsiniz və analizə meyilli insansınız. YaĢıl rəng
sizin cazibənizi və Ģəxsiyyətinizin maqiyasını ətrafa yayır”.
Parapisxoloqların rəyinə görə isə yaĢıl təbiət rəngi olub,
sakitliyi sevənlərin rəngidir. Bu rəngi sevənlər bəzən eqoist olur,
həyatin bütün çətinliklərinə sinə gərməyə qadirdirlər. YaĢıl
sağlamlıq və elastik gərginlik rəngidir. Psixoloji cəhətdən bu
rəng özünü iradə, inadkarlıq və daimilikdə göstərir. YaĢıl rəngi
seçənlər öz fikirlərinin və məsləklərinin zəfər çalmasını istəyir.
Özlərini sarsılmaz və əsas prinsiplərin daĢıyıcısı hesab edirlər.
Sayılıb-seçilməyə, ətrafdakıların etiraz və müqavimətinə baxmayaraq, tutduqları mövqeyin hamı tərəfindən qəbul edilməsinə
çalıĢırlar. Bu rəngdən bir sıra ruhi sarsıntıların müalicəsində,
isteriya və əsəb yorğunluğunda istifadə edilir. YaĢıl rəngi sevən
uĢaqlar o qədər də çox deyil. Onlar özlərini atılmıĢ hiss edirlər,
hər zaman nəvaziĢə ehtiyac duyurlar. Romantik olaraq bizi ən
çox təsir edən bir orqanımız olan ürək orqanının, bu rəngin
yaydığı enerji sahəsində olduğu düĢünülür. YaĢıl rəng təbiətin
və baharın rəngidir. Güvən verən rəngdir. YaĢıl yaradıcılığı
artırır. Buna görə böyük restoran mətbəxlərində yaĢıl rəngə
üstünlük verilir. Venera planetinin rəngidir. YaĢılı Meksika,
Avstraliya, Ġrlandiya və Misirdə daha çox sevirlər. Çində bu
rəng gözəl həyatı və cavanlığı tərənnüm edir. YaĢıl bölüĢməyin,
əməkdaĢlığın, cömərdliyin rəngidir. Ümidverici təsirə malikdir.
Diqqəti açıq saxlayır, özünü ifadə etməyə kömək edir.
Məkanları daha geniĢ göstərməyə yardım edir. Açıq tonlarından
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istifadə etmək daha çox məsləhət görülür. YaĢıl rəng və yaĢıl
rəngin müxtəlif çalarlarında geyinən insanlar rahatlıq və təbiət
aĢiqidirlər. Rahat heç kəsin ürəyini sındırmadan yaĢamağı və
yaĢıl təbiəti seyr etməyi çox sevirlər. YaĢıl rəng insan psixologiyasını dincəltmək, rahatlaĢdırmaq və normallaĢdırmaq xüsusiyyətinə malikdir. YaĢıl rəng tarazılaĢdırmaq və uyğunlaĢdırmaq
simvoludur. Geyimdə yaĢıl rəngdən çox istifadə etmək vətənə və
mentalitetə bağlılığı göstərir. Həmçinin bu rəngi sevənlər təbiəti
və sakitliyi çox sevirlər. YaĢıl rəngə marağı olanların ürəyi sağlam hissiyatı isə çox güclü olur.1622
3.Sarı rəng
Əbülbuxturi Ġmam Cəfər Sadiqdən (ə) rəvayət edir: “Hər
kəs sarı rəngli ayaqqabı geyinsə, onu çıxaranadək sevinc içində
olar”.1623
Cabir əl-Cufi Ġmam Sadiqdən (ə) rəvayət edir: “Hər kəs
sarı rəngli ayaqqabı geyinsə, o ayağında olanadək sevinc içində
olar. Çünki Allah: “tünd sarı rəngdədir və baxanları
sevindirər”,1624 - deyə buyurur”.1625
Sarı rəng Qurani-kərim və hədisi-Ģəriflərdə sevindirirci
rəng kimi xarakterizə edilmiĢdir. Bu rəngin Qurandakı adı
“Baxanları sevindirər” formasında bəyan edilmiĢdir. Allah
taala Qurani-kərimdə belə buyurur: “Onlar dedilər: “Bizdən
ötrü Rəbbini çağırıb (Rəbbinə dua edib) soruĢ ki, o (inək) nə
cür olmalıdır?” (Musa:) “Allah o inəyin nə çox qoca, nə də
çox cavan deyil, bunların ikisinin arasında (düyə) olduğunu
buyurur. Sizə əmr olunan Ģeyi yerinə yetirin!” – dedi.”
Onlar dedilər: “Bizdən ötrü Rəbbini çağırıb soruĢ, qoy onun
rəngini də bizə bildirsin.” O da cavabında: “(Allah) onun
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tünd sarı rəngli və görənlərə xoĢ gələn (bir inək) olduğunu
buyurur” - dedi”.1626
Hədisi-Ģərifdə bu rəngin sevindirici xüsusiyyətindən əlavə
gözləri iĢıqlandırması və cinsi gücü artırması da vurğulanmıĢdır.
Sarı rəngin təsirləri
Sarı rəng intellekt və yaradıcılıq çalarıdır. Bu rəngə
üstünlük verən Ģəxslər çətinliklərdən qurtulmaq, əylənmək və
xəyal qurmaq istəyirlər. Sarı rəng insana ümid verir. Bu rəng
həm də liderliyə iĢarə edir.
Sarı rəngin zəka və ağıl simvolu olduğu da müasir elmdə
təsdiqlənmiĢdir. Lakin bütün bu deyilənlərdən əlavə bu rəng
Qurani-kərimdə ölüm və həsrətin rəngi kimi də xarakterizə
olunub. Belə ki, Qurani-kərim Kəbəyə hücum edən Əbrəhə
ordusunu məhv edib onların saralmıĢ saman çöpünə dönməsini
belə ifadə etmiĢdir: “(Rəbbin) onları (həĢərat tərəfindən)
yeyilmiĢ əkin yarpağına (saman çöpünə) döndərdi!”1627
Qeyd etdiyimiz kimi, sarı rəng zəka, incəlik və praktikliklə
əlaqədar bir rəngdir. Cəlb edilən və diqqət çəkən rəngdir. Diqqət
çəkiciliyindən ötəri dünyada taksilər sarıdır. Sarı ayrıca qəmin
və həsrətin rəngidir. Payızın bütün qəmli gözəlliyində onun hər
rəngini izləmək mümkündür. Sarı dəyiĢkən xasiyyətli, intelektual insanlarin rəngidir. Xasiyyətcə yüngül insanları xarakterizə
edir. Bu tip insanlar hər Ģeylə maraqlanırlar. Sarı rəng elm,
müĢahidə və analizlə bağlıdır. Öz keyfiyyətlərinə görə sarı vardövlət, arzu, fantaziya, cəsarət, sevinc, yaxınlıq, dostluq,
gənclik, həmçinin paxıllıq və qısqanclıq rəngidir. Bulanıq sarı
rəng kədər, qəm deməkdir. Sarı rəngə boyanmıĢ otaqda çox qalanda kəskin baĢ ağrılar yarana bilər. Sarı rəng xəstənin həkim
qarĢısında qorxusunu azaldır. Depressiyadan müalicə olunanlar
bu rəngi daha yaxĢı qavrayır. Sarı rəng tonusu qaldırır. Alkoqolizmdən əziyyət çəkənlər sarını həyata keçməmiĢ ümidlərin
rəngi hesab edərək rədd edir. Sarı rəngi xoĢlayan uĢaqlar
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yaradıcılığa daha meylli olurlar. Onlar təklikdə oynamağı,
abstrakt oyuncaqları sevir. Belə uĢaqlar böyüyəndə azad, orijinal
və fərqli düĢünən olur. Geyimində sarı rəngə üstünlük verənlər
avantürist və xülyaçı olur. Bu insanlar hamı ilə dil tapmağı
bacarır, xəyallara dalmağı və qeybəti xoĢlayır. Bu rəngin
insanları idarə etmək və hökm etmək bacarığına sahibdirlər. Bu
rəng insanın zehnini açır və yaddaĢı gücləndirir. GünəĢin rəngi
olduğu üçün insana pozitiv enerji ötürmək xüsusiyyətinə malikdir. Sarı rəngdə və sarı rəngin müxtəlif çalarlarında olan geyimlərdən istifadə edən insanlar kökəlməyə meyillidir. Bu rəng uzun
müddət yadda qalır. Lakin baĢqa rənglərlə qarıĢdırıldıqda əks
emosiyalar yarada bilər. Məsələn, yaĢıla çalan sarı yalanı, paxıllığı simvolizə edir. Braziliyada bu rəng ümidsizliyin, bənövĢəyi
rəng ilə qarıĢdıqda xəstəliyin, Suriya müsəlmanları üçün isə
ölüm rəngidir. Çində isə əksinə, bu rəng imperiyanın simvolu
olduğu üçün çox populyardır. Parlaq sarı ilhamverici xüsusiyyətə malik olsa da, iĢ otaqlarında istifadəsi məsləhət deyil.
Çünki zehni qarıĢdıra bilər. Ġstirahət üçün nəzərdə tutulan məkanlarda da istifadə edilməməsi daha yaxĢıdır.
Onu da qeyd edək ki, son illər aparilan tədqiqatların
nəticəsinə görə, sarı rəng insanlarda iĢtahı artırır və aclıq hissi
yaradır. Məhz elə bu səbəbdəndir ki, Burger King, McDonald’s
və s. kimi yemək firmaları öz emblemlərində bu rəngə geniĢ yer
verirlər.1628
4.Qara rəng
Cabir belə nəql edir: “Peyğəmbər (s) Məkkənin fəth
edildiyi gün baĢında qara bir sarıqla Məkkəyə girdi”.1629
“Peyğəmbər (s) baĢında qara bir sarıq olduğu halda xalqa
xütbə oxudu”.1630
Peyğəmbər (s) xütbə oxuyarkən bir neçə dəfə ağ geyinmiĢ,
ağ sarıq sarımıĢ və ağı seçmiĢsə də, bu və oxĢar rəvayətlərdən
1628
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öyrəndiyimiz kimi, qara geydiyi və qara sarıq bağladığı da olmuĢdur. Xüsusilə zəfər qazandıqdan sonra qara sarıq bağlamağın müstəhəb olduğu bir çox alim tərəfindən bəyan edilir.
Onların bu fikirlərinə dəlil olan rəvayətlər aĢağıda qeyd edəcəyimiz digər hədislərdir.
Hənnan bin Sədir rəvayət edir: “Mən Ġmam Sadiqin (ə) yanına daxil oldum, ayağımda qara ayaqqabı vardı. Məni görcək
dedi: Niyə qara ayaqqabı geyinirsən? Bilmirsən ki, onda üç
xüsusiyyət var?
Dedim: sənə fəda olum onlar hansı xüsusiyyətlərdir?
Dedi: gözü zəiflədir, cinsi zəiflik yaradır və kədərə səbəb
olur. Bunlarla yanaĢı o təkəbbürlülərin geyimidir. Sənə sarı
ayaqqabı geyinməyi tövsiyə edirəm. Onda da üç xüsusiyyət var:
görmə qabiliyyətini artırır, cinsi qüvvəni çoxaldır və kədəri aradan aparır. Bunlarla yanaĢı o peyğəmbərlərin (ə) geyimidir”.1631
Qara rəngin təsirləri
Qara rəng hüzn və matəm rəngi olduğundan Ġslamda baĢdan ayağa bu rəngə bürünmək bəyənilmir. Lakin buna baxmayaraq qara paltardan istifadə etməyin də müsbət nəticələrinin
olması danılmazdır. Əbəs deyil ki, müasir elm və texnologiyanın
mərkəzi sayılan Yaponiyada qara rəng xoĢbəxtlik rəngidir.
Görkəmli fizik EynĢteynin tədqiqat zamanı otağının pəncərələrini qara pərdələrlə tutması və bununla da öz fikrini bir yerə
cəmləməsi qara rəngin müsbət tərəflərindən xəbər verir.
Qara rəng ən çox yayılmıĢ və ziddiyyətli rəngdir. Bu rəng
həyatın bir çox sferalarında istifadə olunur. Qara rəngin mənası
hər bir xalqda müxtəlifdir. Qara rəng qara qüvvələr, ölüm və ya
sirlə əlaqəlidir, insanda həyəcan hissi yaradır. Nüfuzlu rəng
olduğundan hökumət və dövlət maĢınları adətən qara olur. Qara
rəngi seçərkən diqqətin rəngə deyil, obyektin forma və
məzmununa yönləndirilməsi nəzərdə tutulur. Burada söhbət
daha çox ənənələrin mühafizəkarlıq və öhdəliyindən gedir. Qara
1631
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rəngdə yaĢ və vücud forması məhdudiyyəti yoxdur. Qara geyinərkən kəsim və tikiliĢ formasına diqqət yetirmək məsləhət
görülür.
Qara rəng ağ rəngin əksidir. Qara ilk baxıĢdan bədbinliyi
təmsil edir. Bu cür rəngə üstünlük verən insan özünə qapalı,
eyni zamandan ciddi xaraktere malik olub, özündən razı olur.
Dəb baxımından qara rəng insanı bir neçə kq arıq göstərir.
Yuxarıdakı hədisi-Ģərifdə qara rəngdə getinmək qəbahətli görünmüĢdür. Çünki qara rəng əsəbləri gərginləĢdirir, enerjini tükədir.
Qara zülmət, hüzn, ölüm, ağırlıq rəmzidir. O ağırlaĢdırır,
yanındakı rəngi təsirini artırır. UĢaqlara belə rəngdən istifadə
etmək məsləhət deyil. UĢağın bu rəngə meyl etməsi onun ağır
psixikasından və həyatını tamamilə dəyiĢmiĢ stressdən xəbər
verir. Qara rəngə meylin artması uĢağın psixoloji vəziyyətinin
ağırlaĢmasından xəbər verir. Psixoloqların bəziləri bu rəngə
üstünlük verən insanların reallığı neqativ qəbul etdiyini deyir.
Onlarda özlərinə inam olmur. Depressiyalara meyl edirlər. Digər
psixoloqlar isə əksinə, bu rəngə üstünlük verənlərin inadkar və
kompromissiz olmasını, gizli, ehtiraslara meyl etdiyi düĢünür.
Romantikliyi və hüznü iĢarə edir. Gücü və ehtirası təmsil edir.
Bizdə və Qərbdə qara matəmi təmsil edərkən, Yaponiyada qara
xoĢbəxtlikdir. Qara təbiətdə mövcud olmayan rəngdir. Bu rəng
iĢıgı sevmir. Bu rəngi sevən insanlar əsasən həyatlarında
problemi olan və nəyi isə gizlətməyə çalıĢanlardır. Qara rəng və
qara rəngin müxtəlif çalarlarında geyinən insanlar çox ciddi və
istedadlıdırlar. Hər hansısa bir iĢi görəndə yüz ölçüb bir biçirlər
və məqsədlərinə çatmaq üçün əllərindən gələni edirlər.1632
5.Ağ rəng
Sədir əs-Sirafi rəvayət edir: “Ġmam Sadiqin (ə) yanına
daxil oldum. Ayağımda ağ ayaqqabı vardı. Məni görcək dedi:
Ey Sədir! Bu ayaqqabı nədir, onu geyinmisən ki, tanınasan?
Dedim: xeyr, sənə fəda olum!
1632

www.Tac.Az

652

Ġmam (ə) dedi: hər kəs məqsədli Ģəkildə bazara ağ ayaqqabı geyinib daxil olsa, onu çıxarmamıĢ mal əldə edər.
Əbu Nəim deyir: Sədid mənə dedi ki, ayaqqabını
çıxarmamıĢ yüz dinar əldə etmiĢdir”.1633
Ağ rəngin təsirləri
Ġslamda ən bəyənilən və rənglərin padĢahı sayılan rəng ağ
rəngdir. Çünki bu rəng təmizlik, saflıq və paklığın simvolu kimi
qəbul edilmiĢdir. Ağ rəng həm də ədalət, inam və günahsızlıq
rəngidir. Ağ geyinən insanlar yaradıcı Ģəxsiyyətlərdir. Tədqiqatçıların gəldikləri qənaət budur ki, “Ağ rəngdən bacarıqla istifadə
etsəniz, siz insanlara hər istədiyinizi - əlçatmaz olduğunuzu və
ya hissiyyatlı və günahsız olduğunuzu - hiss etdirə bilərsiniz. Ağ
rəng daha çox qara rənglə uyğun gəlir”. Bu rəngin insan
psixologiyasına olan müsbət təsirlərindən biri həyatın sabitlik və
davamlılıq içində olmasını göstərməsidir. Bəlkə də bu kimi
səbəblərdəndir ki, Peyğəmbərimiz (s) ağ rəng haqqında buyurmuĢdur:
“Ağ rəngli paltarlar geyinin, çünki paltarlarınızın xeyirlisi
ağ olanlardır. Ölülərinizi də ağ kəfənə sarıyın”.1634
Səmürədən rəvayət edildiyinə görə, Peyğəmbər (s) belə
buyurdu:
“Ağ rəngli paltar geyinin. Çünki ağ daha təmiz və daha
xoĢ görünüĢlüdür. Ölülərinizi də ağ kəfənə sarıyın”.1635
“Məscidlərnizdə və qəbirlərinizdə Allahı ziyarət edərkən
geyindiyiniz ən yaxĢı paltar ağ paltardır”.
Paltarlarınız içində Allaha ən sevimili olanı ağ paltarlardır”.
Peyğəmbər (s) geyimdə bəzi rəngləri daha çox seçmiĢ,
həm özü paltarlarını bu rənglərdən seçmiĢ həm də əshaba
tövsiyə etmiĢdir. Ağ rəng seçdiyi rənglərin baĢında gəlir. Bu
seçimin səbəbi ağ rəngin hədisi-Ģərifdə də ifadə edildiyi kimi,
1633
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daha təmiz və daha xoĢ bir görünüĢdə olmasıdır. Müsəlman
xarici görünüĢüylə də baĢqalarına nümunə olmalıdır. Ağ rəng
daxilin təmizliyinə, hiyləgərlik, insanları aldatma, düĢmənlik
hissi və pis əxlaqın hər növündən uzaq dayanmağa bir iĢarə
sayılır. Ağ rəng fitrəti, insanın bütün günahlardan təmizlənmiĢ
olaraq yaradılıĢını təmsil edir. Çünki Ġslam dini xristianlığın
əksinə olaraq doğulan hər uĢağın tərtəmiz, bütün pisliklərdən,
çirkinliklərdən uzaq bir Ģəkildə dünyaya gəldiyini qəbul edir.
Halbuki xristianlar doğulan hər uĢağın günahkar olaraq
doğulduğu batil inancına sahibdirlər.
Ağ rəng üzərindəki hər növ çirki və murdarı baĢqa rənglərin hamısından daha çox və daha tez müəyyən edib göstərdiyi
üçün tez-tez yuyulmağa və geyimin dəyiĢdirilməsinə ehtiyac
hiss etdirir. Bu isə təmizliyin davamlı olmasını təmin edir.
Çünki paltarı çirklənən insan, onu çıxarıb dəyiĢdirərkən öz
bədəninin də çirkləndiyini düĢünərək yuyunmaq ehtiyacı hiss
edir, beləcə bədən təmizliyini təmin etmiĢ və səhhətinə diqqət
yetirmiĢ olur. Fiziki təmizlik insanın daxili təmizliyinə səbəbdir.
Buna görə də dinimiz xarici dünyamızın təmizliyi qədər, bəlkə
ondan da daha çox daxili dünyamızın təmizliyiylə maraqlanır və
hər ikisini birlikdə inkiĢaf etdirməyimizi istəyir. Qurani-kərim:
“Öz Rəbbini uca tut! Libasını təmizlə!”,1636 – deyə buyuraraq
bunu vurğulayır.
Ağ paltar geymək, qürur, təkəbbür və özünü bəyənmiĢlikdən uzaq dayanmağın, təvazökar olmağın da bir əlaməti sayılır.
Çünki ağ rəngin dəbdəbəli və baĢqalarını qısqandırıcı bir istiqaməti yoxdur.
Rənglərin insanın ruhi quruluĢu və Ģəxsiyyətiylə əlaqəsi
olduğu müasir elmin də qəbul etdiyi bir gerçəkdir. Cinayət,
günah və günahkarı araĢdıran bir elm sahəsi olan kriminologiya
kəslərin hansı rənglərdən xoĢlandığını, hansı tip və rəng paltarlar
geydiyini də araĢdırır. Çünki bunlar Ģəxsiyyət haqqında ipucu
verən ünsürlərdir.
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Ağ rəngli kəfənin tövsiyə edilməsi Ġslam fitrəti üzrə tərtəmiz doğulan insanın yenə bu fitrət üzrə tövhid inancıyla Allaha
qovuĢması mənasını daĢıyır. Ölən kimsə mələklərlə ilk dəfə bu
təmiz paltar ilə qarĢılaĢmıĢ olur. Digər yandan həcc əsnasında
Ərafatda bütün hacıların ağ ehrama girməsi, Qiyamət günü
diriliĢdən sonra Allahın hüzurunda eyni geyimlər içində toplanılacağının sanki təmsili bir izahıdır.
Əksər alimlərin dərs məclislərində, Ġmamların camaatın
hüzurunda, mənəvi liderlərin xalqın arasında ağ paltar geymələri
Peyğəmbərimizin (s) bu tövsiyəsi səbəbiylə olmuĢdur.
Müasir elmdə də ağ rəng bütün rənglərin sintezini təskil
edib, ideal rəng hesab olunur. Bu rəng özündə bir neçə məna
cəmləĢdirir. Müxtəlif xasiyyətli insanlar bu rəngə üstünlük veririlər. Müxtəlif dünya ölkələrində ağ rəng bir neçə cür yozulur.
Ağ rəng paklığı, bəzilərində isə ölümü simvolizə edir. Ağ rəngə
üstünlük verənlər təmizliyi sevir, elə səliqəli insan kimi də xatırlanır. Bu rəngi ancaq istisnalı həyat situasiyalarında sevmək
olur. Məsələn, uzun müddət xəstəxanada olanda və həyat tərzini
dəyiĢəndə. Göz qamaĢdırıcı ağ rəng hətta özündən getməyə
səbəb ola bilər. Bu rəng eyni zamanda boĢluq rəngidir. Ağa çox
baxanda insan tez yorulur. Bu rəngi istənilən xarakterli insanlar
seçə bilər. Lakin pessimistlər və skeptiklər bu rəngdən qaçır.
Sabitliyi, davamlılığı iĢarələyir. Siyasətçilər ağı çox sevərlər.
Çünki təmiz, dürüst təəssüratı vermək istəyərlər. Ağ rəng
təmizlik, saflıq və günahsızlıq rəngidir. Bu rəngi sevənlər
neytral insanlardır. Yüngül, soyuq rəngdir. SakitləĢdirici təsirə
malikdir. Bütün tünd rənglərlə əla görünür. Ayı tərənnüm edir.
Avropa ölkələrinin əhalisi üçün ağ rəng cavanlığı, təmizliyi,
nöqsansızlığı, bir sıra ġərq ölkələri, o cümlədən Yaponiyada və
Çində matəmi və təhlükəni bildirir. Ġnsanın enerji sistemini
tarazlaĢdırır. Yaradıcılıq hisslərini büruzə verir.1637
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30.Hədisi-Ģəriflərdə tövsiyə edilən meyvə-tərəvəz
məhsullarının nə kimi faydaları vardır?
Hədisi-Ģəriflərdə insanların yeyib-içən zaman hansı qaydalara əməl etmələri, qidalandıqları yeməyin keyfiyyəti və növünə
xüsusi diqqət yetirilmiĢdir.
Müxtəlif növ qidaların öz növbəsində insan orqanizminə
müxtəlif təsirləri vardır. Bu qidaların təsirini anaların hamiləlik
dövrlərində unutmaq olmaz. Çünki onların qidalandıqları yeməklər öz təsirini rüĢeymdə və hətta doğulacaq uĢağın surətində
belə özünü göstərir.
Hədisi-Ģəriflərdə az yemək və çox oruc tutmaq (ac qalmaq) daha çox tövsiyə olunmuĢdur. Çünki müasir elmi nailiyyətlər də az yeməyin insan orqanizminə müsbət təsiri olduğunu
sübut etmiĢdir. Hədisi-Ģəriflərdə də az yeməyin və ac qalmağın
bir çox faydaları vardır. Onlardan aĢağıdakıları qeyd etmək olar:
Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur: “Hər Allaha təsbih və tərif
etməsi çox, yemək və içməyi, yatmağı az olarsa, mələklər onu
sevərlər”.1638
Ġmam Sadiq (ə) buyurur: “Az yemək bütün dünya insanları
yanında bəyənilən sifətlərdəndir, zahir və batinin faydasınadır”.
Ġmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər dərd və xəstəlik çox
yeməkdən və həzmsizlikdən hasil olur, hərarətdən baĢqa”.
Ġmam Kazim (ə) buyurur: “Əgər insan yeyən zaman
mötədil olarsa, bədəni sağlam qalar”.1639
Ġmam Əli (ə) buyurur: “Aclıq və xəstəlik bir yerə sığıĢmaz”.
“Çox yemək adətindən çəkinin. Bu iĢ xəstəliklərin və
dərdlərin mənbəyidir”.
“Az yemək nəfsi əziz və sağlamlığı davamlı edər”.
Ġmam Əli (ə) buyurur: “Hər kim yeyən zaman ölçüsü
olarsa, sağlamlığı artar və düĢüncəsi sağlam qalar”.
1638
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Ġmam Səccad (ə) buyurur: “Hər kim Allahı düĢünmək,
Ondan qorxmaq, Onun üçün yaĢamaq istəyirsə, gərək özünü
aclığa öyrəĢdirsin”.1640
Ġndi isə hədisi-Ģəriflərdə adı keçən bəzi meyvə-tərəvəz məhsullarının insan orqanizminə olan müsbət təsirlərindən söhbət
açaq. Çünki bu tipdən olan qida məhsulları hədisi-Ģəriflərdə son
dərəcə təkidlə vurğulanmıĢdır.
1).Xurma
Peyğəmbər (s) buyurur: “Hamilə qadınlar üçün, xüsusilə
də doğum ərəfəsində ən yaxĢı qida xurmadır. Çünki Allah öz
izzəti-cəlalına and içərək buyurmuĢdur ki, əgər qadınlar bu
dövrdə xurmadan istifadə etsələr, onların övladları istər qız olsun, istərsə də oğlan, səbirli və mülayim xasiyyətli olacaqlar”.1641
Həmçinin buyurmuĢdur: “Bərni (sarımtıl-qırmızı və dairəvi Ģəklində olan xurma adıdır) xurması yeyin. O yorğunluq və
aclığı aradan qaldırır, soyuqluğu kəsir. Onda Ģəfanın yetmiĢ iki
növü vardır”.1642
Ġmam Əli (ə) buyurur: “Hamilə qadın üçün təzə yetiĢmiĢ
xurmadan daha yaxĢı qida yoxdur”.1643
Ġmam Sadiq (ə) buyurur: “Əgər qidalar arasında xurmadan
daha yaxĢısı olsaydı, Allah onu həzrət Məryəmə (ə) əta
edərdi”.1644
Xurma sözünün latın dilindəki tərcüməsi “Allahın qidası”
deməkdir.
Xurma Quranda da haqqında bir çox ayədə bəhs olunan,
Cənnət nemətləri arasında “bənzərsiz xurma” 1645 ifadəsi ilə
1640
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qeyd edilən bir meyvədir. Allahın Quranda bildirdiyi bu meyvə
tədqiq ediləndə onun bir çox əhəmiyyətli xüsusiyyətlərinin
olduğu üzə çıxır. Məlumdur ki, xurma bilinən ən qədim bitki
növlərindəndir. O, ləzzətli dadı ilə yanaĢı, qidalandırıcı xüsusiyyətinə görə də əhəmiyyət verilən bir qidadır. Hər ötən gün kəĢf
edilən faydaları xurmaya həm qida, həm də dərman kimi istifadə
edilən bir meyvə statusu verib. Xurmanın malik olduğu bu
xüsusiyyətlərə “Məryəm” surəsində diqqət çəkilir: “DoğuĢ sancısı onu bir xurma ağacının gövdəsinə söykənməyə məcbur
etdi. Dedi: “KaĢ ki, mən bundan əvvəl ölüb qurtaraydım və
ya tamamilə unudulub getmiĢ olaydım!” Dərhal alt tərəfindən ona belə bir nida gəldi: “Kədərlənmə, Rəbbin sənin
üçün (ayağının) altından bir irmaq axıtdı. Xurma ağacını
özünə tərəf silkələ, üstünə təzə yetiĢmiĢ xurma tökülsün! Yeiç, gözün aydın olsun...”1646
Xurmadakı oksitosin maddəsindən də müasir təbabətdə
doğuĢu asanlaĢdıran bir dərman kimi istifadə edilir. Oksitosin
doğuĢu asanlaĢdırma təsirinə görə bir çox mənbələrdə «rapid
birth», yəni «sürətli doğuĢ» ifadəsi ilə qeyd edilir. O, doğuĢdan
sonra ana südünü artıran təsirə malik olması ilə məĢhurdur.
Oksitosin, əsasən, beyinin ifraz etdiyi doğuĢ sancılarını baĢladan
bir hormondur. DoğuĢdan əvvəl bədənin bütün hazırlığı bu
hormonun sayəsində baĢlayır. Hormonun təsiri özünü ana
bətnini təĢkil edən əzələlərdə və ana südünün ifrazını təmin edən
əzələ quruluĢundakı hüceyrələrdə göstərir. DoğuĢ zamanı ana
bətninin əhəmiyyətli Ģəkildə büzülməsi doğuĢun gerçəkləĢə
bilməsi baxımından çox vacibdir. Oksitosin də bətni təĢkil edən
əzələlərin çox güclü Ģəkildə büzülməsini təmin edir. Oksitosin
həm də yeni doğulan körpənin qidalanması üçün ana südünün
ifrazına təkan verir. Xurmanın təkbaĢına bu xüsusiyyəti - onun
tərkibində oksitosinin olması - Quranın Allahın vəhyi olmasının
daha bir mühüm dəlilidir. Xurmanın tibbi faydasının müəyyənləĢdirilməsi ancaq yaxın vaxtlarda mümkün olub. Halbuki,
1645
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Quranda təxminən 1400 il əvvəl Allahın həzrət Məryəmə (ə)
hamiləlik dövründə xurma ilə qidalanmağı vəhy etdiyi bildirilir.
Xurma kədəri və insanı qıcıqlandıran hər Ģeyi aradan
aparır. Xurma enerji verir, həyat tonusunu artırır və səhhəti
möhkəmləndirir. Bu Ģirin meyvə insanın əhval-ruhiyyəsini
formalaĢdıran mərkəzi əsəb sisteminə və qalxanvari vəzə müsbət
təsir göstərən maqniya və yodla zəngindir. Xurma əsəb gərginliyini aradan qaldırmaq qabiliyyətində olan təbii antidepressantdır. Bundan baĢqa, xurmanın ləti 20-25 faiz xeyirli karbohidratlardan-qlükoza və fruktozadan ibarətdir. Bu maddələr
insan orqanizmi tərəfindən yaxĢı və tez mənimsənilir və iĢ
qabiliyyətini yaxĢılaĢdırır.
Yeri gəlmiĢkən, xurmanın tərkibinə daxil olan karbohidratlar beyində həzz hormonlarının-endorfinlərin yaranmasını stimullaĢdırır. Aparıcı alimlər əmindirlər: endorfinlər nəinki əhvalruhiyyəni yaxĢılaĢdırır, həm də immuniteti möhkəmləndirərək,
insanı soyuqdəymədən və zökəmdən qoruyur. Ġnsan yaxĢı əhvalruhiyyədə olarkən orqanizmdə xəstəlik törədən mikrob və
virusları məhv edən anticisim və hüceyrələrin səviyyəsini artırır.
Xurmanın sarı rəngi onun tərkibində yüksək miqdarda
boyacı piqment beta-karotin və ya A provitaminin olmasıyla əlaqədardır. A vitamini gözün buynuz təbəqəsinin vəziyyətinə
müsbət təsir göstərir, avitaminozları (yeyintidə vitaminlərin azlığı nəticəsində törəyən xəstəlik) xəbərdar edir, əqli və fiziki
əmək zamanı itirilmiĢ enerjini bərpa edir və dərinin sağlam qalmasına Ģərait yaradır.
Müasir alimlər aĢkar ediblər: karotin tərkibli məhsul istifadə etməyən Ģəxslərdə nəinki konyunktivit (göz qapağı selikli
qiĢasının iltihabı) və gecə korluğu kimi xəstəliklər yaranır, həm
də qlaukoma (göz xəstəliyi) müĢahidə edilir. Bu xəstəliklərin
profilaktikası üçün mövsüm zamanı gün ərzində 1-2 ədəd xurma
istifadə etmək məsləhətdir. Bundan baĢqa, karotin (yerkökünün,
yumurta sarısının, südün və s.-nin tərkibində olan narıncı-sarı
piqment) antioksidant xüsusiyyətlərinə malikdir. Müasir araĢdırmalara görə, antioksidant xüsusiyyətinə malik məhsullar onkoloji və ürək-damar xəstəliklərinin inkiĢafının qarĢısını alır.
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Xurma həmçinin maddələr mübadiləsini tənzimləyərək, ürək
əzələlərinə və damarlarına müsbət təsir göstərir.1647
Alimlər xurmanın meyvələr arasında ən yüksək kaloriylə
Ģəkər nisbətinə sahib olduğunu və bol miqdarda zülal, karbonhidrat, sellüloza, fosfor, kalsium kimi vitamin ehtiva etdiyini
söyləmiĢlər.
Xurmanın tərkibində yüzdə 20 nisbətində da su olduğunu
və lifli quruluĢunun da bağırsaqları rahatlatdığını ifadə edən
alimlər: “Bundan baĢqa bağırsaqları hərəkət etdirib qəbizliyi
aradan qaldıraraq qidaların qatılıq müddətini azaldan xurma
çəkinin azalmasını təmin edir. Səhər, günorta və axĢam yeməyindən bir saat əvvəl iki-üç xurma yemək pəhrizin iĢtah kəsib
tox tutduğu və bağırsaq hərəkətlərini sürətləndirərək daha sürətli
kilo verdirdiyi sübut olunmuĢdur”.
Alimlər xurmadaki Ģəkər nisbəti indeksinin aĢağı olduğunu xatırladaraq, bunları qeyd edirlər:
“Bu da qan Ģəkərinin yavaĢ-yavaĢ yüksəlməsi səbəbiylə
uzun müddət toxluq hissi verdiyi mənasını verir. Bundan baĢqa
xurma həzm sistemini hərəkətə keçirir. Bir stəkan suyun içərisinə axĢam qoyulan iki xurma, səhər ac qarına yeyildikdə, qəbizlik problemini aradan qaldırır. Xurmalar yüksək nisbətdə lifli və
Ģəkərlidir. Elm adamları lifli yeməklərin iĢlətmə təsiri olduğunu
düĢünürlər. Bütün bu təsir də xurmanı birinci sinif bir zəifləmə
vasitəsi halına gətirir”.
Xurmanın tərkibində çox çeĢidli vitamin və minerallar var.
O, lif, yağ və proteinlər baxımından da çox zəngindir. Xurmada
natrium, kalium, kalsium, maqnezium, dəmir, kükürd, fosfor və
xlor da var. Bundan baĢqa, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,
xurmanın tərkibində A vitamini, betakaroten, B1, B2, B3 və B6
vitaminləri də bol miqdardadır. Xurmanın tərkibindəki vitamin
və mineralların adi insan bədənində və hamiləlik dövründəki
çoxlu faydalarının olmasını müasir elm də sübut etmiĢdir.
Xurmanın tərkibindəki B1 vitamini sinir sisteminin sağlam
olmasını asanlaĢdırdığını vurğulayan alimlər, qəbizlik baĢda
1647
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olmaq üzrə, həzmsizlik, həzm sistemi problemləri, mədə bulanması, iĢtahsızlıq, zəiflik, ürək problemləri və xərçəngə qarĢı qoruyucu olduğunu da söyləmiĢlər. Həmçinin xurmanın sağlamlığa
aĢağıdakı faydaları sübut olunmuĢdur:
-Doğumu asanlaĢdırır və ağrıları yüngülləĢdirir
Allahın həzrət Məryəmin (ə) doğumunu asanlaĢdırmaq
üçün təqdim etdiyi nemətlərdən birinin də xurma olduğunu ifadə
edən alimlər xüsusilə hamilə və doğan qadınlar üçün xurmanın
faydalarının da elmi olaraq sübut olunduğunu vurğulayaraq, belə
qənaətə gəlmiĢlər:
“Əmizdirən qadınların isə süd miqdarını artıran təsiri
vardır. Xurmanın antiseptik, zahılıq yaralarını tez yaxĢılaĢdıran
və südü artıran bir dərman olduğu təyin olunmuĢdur. Xurmada
hamilə qadınların qəbul etməli olduğu bir B vitamini olan fol
turĢusu da vardır. Fol turĢusu (B9) bədəndə yeni qan hüceyrəsinin yaranmasında, bədənin əsasını təĢkil edən amin turĢularının təĢəkkül tapmasında və hüceyrələrin yeniləĢməsində mühüm vəzifələri yerinə yetirən bir vitamindir. Buna görə də hamiləlikdə fol turĢusuna olan ehtiyac diqqətə çarpan Ģəkildə artır və
gündəlik ehtiyacın iki qatına çatır. Xüsusilə hüceyrə bölünməsində və hüceyrənin genetik quruluĢunun əmələ gəlməsində
mühüm rol oynayan fol turĢusu hamiləlik zamanı ehtiyacı iki
qatına çıxan tək maddədir. Xurma da fol turĢusu baxımından
çox zəngin bir qida növüdür”.
-Xərçəng xəstəliyinin qarĢısını alır
Xurmanın antioksidan xüsusiyyətinə sahib olduğu ifadə
edən alimlər antioksidanların xərçəng, damar tıxanıqlığı və yaĢlanmanın qarĢısının alınmasında faydalı olduğunu ifadə edirlər.
Alimlər xurmaları soyuqda mühafizəsində antioksidanların
sıxlığının artdığını qeyd edərək, bu açıqlamaları vermiĢlər:
“Hüceyrə yaĢlanmasında qoruyucu təsiri vardır. Gənclik
iksiri olaraq dəyərləndirilə bilən xurmanın bu xüsusiyyətiylə
antioksidan təsir göstərir. Bundan baĢqa xurmanın tərkibindəki
dəmir, qırmızı qan hüceyrələrində olan hemoqlobin sintezini
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nəzarət altına alır. Qısaca gündə 15 xurma yeyərək bədənimizin
dəmir ehtiyacını qarĢılaya bilərik. Ġçərisində A vitaminini də
saxlayan xurma, yaddaĢ itkisinin qarĢısını alır. Zəngin A vitamini istehlak edildiyində göz sağlamlığını qoruyarkən, xüsusilə
gecə korluğuna qabaqlayıcı xüsusiyyət göstərir”.1648
-Beyni gücləndirir
Xurmada olan fosfor, beynin ehtiyaclarını qarĢılayır. Yorğunluğu aradan qaldırır. Xurmanın təsirli olduğu bir baĢqa sahə
də sinir sistemidir. Xurmanın sakitləĢdirici bir xüsusiyyəti vardır. Xurmada eyni zamanda B1 və B2 vitaminləri var. Bunlar da
zehini və sinir sistemini sakitləĢdirir.
-Öskürəyin ən yaxĢı dərmanı
Meyvə olaraq ən yaxĢı sinə dərmanı xurmadır. Xurma bəlğəmə, nəfəs borusuna və öskürəyə qarĢı istifadə olunur. Xurma,
qan damarlarını yumĢaldır və damar sərtliyinin qarĢısını alır.
Ayrıca qanı təmizləyir və təzyiqi də nizamlayır.
-Xolestrol
Qəhvə və yağ qandakı xolesterolun yüksəlməsinə səbəb
olur. Ərəblər bol miqdarda qəhvə içirlər və araĢdırmalarda
ərəblərdə bu xəstəlikdən əsər olmadığı ortaya çıxmıĢdır. Bunun
səbəbini araĢdıran mütəxəssislər, ərəblərin qəhvə və digər
içkilərin yanında mütləq xurma yediklərini də öyrənmiĢlər.
-Böyrək daĢını əridir
Xurma böyrəklərin yuyunmasına yardım göstərir, onların
daha yaxĢı iĢləməsini təmin edir. Böyrək iltihabına Ģəfa verir.
Xurmanın suyu böyrək daĢlarının parçalanmasında çox faydalıdır. 6-7 ədəd xurma parçalanaraq bir stəkan suya qoyulandan bir
neçə saat sonra süzülər və isidilərək gündə iki dəfə içilər. Bu 15
gün edilsə böyrək daĢlarını yox edər.
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-Tumunu sovurun
Mütəxəssislər xurmanın aç qarınına yeyilməsini məsləhət
görürlər. Həmçinin qabıqlarında və tumunda da bol miqdarda
vitamin olduğunu söyləyirlər. Toxumunun da sovurulmasını
tövsiyə edirlər.1649
2).Heyva
Peyğəmbər (s) heyvanın insan orqanizminə müsbət təsirlərini nəzərə alaraq aĢağıdakı hədisi-Ģərifləri buyurmuĢdur:
“Heyva yemək gözün pis görməsinin qarĢısını alar”.1650
“Heyva yemək ürəyin ağırlığını aradan qaldırar”.1651
“Heyva yeyin. O qəlbi açır. Allah göndərdiyi hər bir
peyğəmbərə Cənnət heyvası yedizdirib və nəticədə hər birinin
gücü qırx kiĢinin gücü qədər artıb”.1652
Təlhə rəvayət edir: “Peyğəmbərin (s) yanına gəldim. Onun
əlində heyva vardı. Mənə dedi: “Təlhə götür. O ürəyi açır”.1653
Hədisi-Ģəriflərdə bəzi meyvələrin insanın ana bətnində
gözəl Ģəkildə formalaĢmasına təsir edən meyvələrdən biri kimi
heyva göstərilir. Belə ki, bir gün Ġmam Sadiq (ə) bir gözəl oğlan
uĢağı görən zaman buyurmuĢdur: “Çox güman ki, bu uĢağın
atası cinsi əlaqədə olduğu gecə heyva yemiĢdir”.1654
Buna uyğun hədis Peyğəmbərdən (s) də nəql olunmuĢdur:
“Heyva yeyin. O zehni artırır, sinənin ağırlığını aradan qaldırır
və uĢağı gözəlləĢdirir”.1655
Həmçinin buyurmuĢdur: “Heyva yeyin, onu bir-birnizə
hədiyyə edin. O gözü açır, qəlbdə məhəbbət yaradır. Ondan
hamilə qadınlarınıza yedirdin, uĢaqlarınız gözəl olacaq”.1656
1649
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Müasir elmi tədqiqatlar da heyvanın insan orqanizminə
müsbət təsirlərinin olduğunu sübut etmiĢdir. Belə ki, heyva
əsasən ürək, ağciyər, boğaz, mədə, göz, bağırsaq və ağız
boĢluğu xəstəliklərində istifadə edilir. Bundan əlavə heyva cinsi
gücü artırır, cildi gəncləĢdirir, dodaq çatlamasına dərmandır.
Tərkibi protein, Ģəkər, A, B2 və C vitamini, dəmir kimi minerallarla zəngindir. UĢaqların böyüməsi və inkiĢafını tezləĢdirir.
Sinir sistemini gücləndirir. Həzmə kömək edir. Dərini, dırqnaqları parlaq və sağlam edir. Qrip və soyuqdəyməni sağaldır. Ağızdən gələn qoxunu aradan qaldırır. Kərə yağında biĢirilən heyva
bəlğəmi təmizləyir, öskürək, tənəffüs sistemi xəstəlikləri və
bronxitə xeyirlidir. Heyva çiçəyinin qaynadıb içmək anaların
südünü artırır, ürəyi gəncləĢdirir və baĢ ağrısına müsbət təsir
edir. Ağızdakı yaralar, boğazdakı ĢiĢlik və ağrı üçün heyvanın
özünü və yarpaqlarının dəmləməsindən qarqara kimi istifadə
etmək olar. Dodaq çatlamasının qarĢısını almaq üçün toxumlarını qaynadaraq dodaqları bu suda yumaq olar. Heyvanın
yarpaqları yuxusuzluqdan əziyyət çəkənlərə kömək edir.
3).Nar
Hədisi-Ģəriflərdə nar meyvələrin Ģahı adlandırılmıĢdır.
Onun insan orqanizminə müsbət təsirlərini nəzərə alan Peyğəmbər (s) belə buyurmuĢdur: “Nar bütün meyvələrin ağasıdır. Hər
kəs bir nar yesə, öz Ģeytanını qırx gün qəzəbləndirmiĢ olar”.1657
Ġmam Əli (ə) buyurub: “Narın hər bir dənəsi mədədə qərar
tutduqda qəlbi dirildir, nəfsi yandırır və Ģeytanın vəsvəsələrini
qırx gün puç edir”.1658
Ġmam Sadiq (ə) buyurmuĢdur: “Hər kəs yatmağa hazırlaĢarkən bir nar yesə, sübhə qədər canı amanda olar”.1659
Həmçinin buyurmuĢdur: “Nar yeyin. Ac insan nar yesə,
doyar, tox insan onu yesə, yeməyi həzmə gedər”.1660
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Narın faydalarını saymaqla bitirmək olmaz. Bu meyvə çox
dərdin dərmanıdır. Onun aĢağıdakı faydaları vardır:
Təzyiqi tənzimləyir.
Ürəyi qoruyur.
Bədənin immunitetini gücləndirir.
Enerji verir, yorğunluğu aradan qaldırır.
Xolestrol və qan Ģəkərinin artmasına mane olur.
Bağırsaq parazitlərinin düĢmənidir.
Dərini gözəlləĢdirir.
4).Alma
Alma hədisi-Ģəriflərdə bəyənilmiĢ və yeyilməsi tövsiyə
edilmiĢ meyvələrdəndir. Onun faydaları haqqında Peyğəmbərimiz (s) buyurmuĢdur: “Ac qarnına alma yeyin ki, mədəniz yuyulsun”.1661
Ġmam Sadiq (ə) buyurmuĢdur: “Alma mədəni təmizləyir.
Alma yeyin. Çünki o hərarəti söndürür, daxili soyudur və qızdırmanı aĢağı salır”.1662
Həmçinin Ġmam (ə) buyurmuĢdur: “Alma vəba xəstəliyinin qarĢısını alır”.1663
Ġmam Kazım (ə) buyurmuĢdur: “Almanın bir neçə yerdə zəhərlənmədə, sehrə tutulmada, cinlər tərəfindən yaradılan
dəlilikdə və güclü bəlğəm zamanı faydalıdır. Almadan tez xeyir
verən baĢqa bir Ģey yoxdur”.1664
Almanın insan orqanizminə çoxlu sayda faydalı olmasını
müasir elm də sübut etmiĢdir. Alma A, C, E və B vitaminləri,
fosfor, maqnezium, dəmir, kalsium kimi maddələrlə zəngindir.
Bu meyvənin insana xeyri onlarladır. Hətta el arasında “Gündə
bir alma ye, həkimə möhtac olma” kimi deyimlər də var. Hər
gün alma yeyənlərdə ürək-damar xəstəliklərinin yaranması
təhlükəsi 50% azalır. Qanı və böyrəkləri təmizləyir. Cildə parlaqlıq və gözəllik verir. Soyuqdəyməyə və öskürəyə xeyirlidir.
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Xolestrolu azaldır. Həzm sistemindəki narahatlığa kömək edir.
BaĢ ağrısına xeyirlidir. Yüksək təzyiqi salır. Qandakı Ģəkəri
nəzarətdə saxlayır. Revmatizmaya kömək edir. Yuxusuzluğa
xeyirlidir.1665
5).Armud
Ġmam Sadiq (ə) buyurmuĢdur: “Ac qarnına armud yemək
zəhərlənməni aradan qaldırır, amma insanın içində yel əmələ
gətirir”.1666
Ziyad Qəndi rəvayət edir: “Ġmam Kazimın (ə) yanına
getdim. Həzrətin qarĢısında bir su ilə dolu qab vardı ki, onun da
içində mövsümü armud vardı. Mənə dedi: “Hərarətim qalxmıĢdı,
təzə armud da hərarəti salır və sarılığı qaydasına salır. Quru
armud isə qanı normallaĢdırır və çətin müalicə olunan
xəstəlikləri sağaldır”.1667
Yenə də Ġmamdan (ə) rəvayət olunub ki, “Köhnə armud
yeyin, çünki köhnə armudun faydası qalmıĢ, zərəri isə getmiĢdir.
Onun qabığını soyub yeyin. Armud zəhərlənmə zamanı, hərarət
və bunun nəticəsində yaranan narahatçılıqlarda faydalıdır”.1668
Armudun çoxlu faydaları vardır. O soyuqdəyməni sağaldır, sinirləri rahatladır, mədəni gücləndirir, həzmi asanlaĢdırır.
Tərkibində A, B1, B2, B3, B6 və C vitaminləri var. Bu meyvəni
yeməkdən əvvəl qəbul etmək məsləhətdir. Böyrəklərin iĢinə
kömək edir. DaĢ və duzların tökülməsinə kömək edir. Təzyiqi
düĢürür, qanı təmizləyir. Revmatizmin müalicəsində də faydalıdır. Doyurucu təsiri olduğu üçün pəhrizlərdə acmaq hissini
aradan qaldırır.1669
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6).Qarpız
Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur: “Sizə qarpız yeməyi tövsiyə
edirəm. Çünki onda on xüsusiyyət vardır: O həm yemək, həm
içməkdir, sidik kisəsini yuyur, mədəni yuyur...”
Həmçinin buyurmuĢdur: “Yeməkdən əvvəl qarpız yeyin.
Çünki o mədəni yuyur və xəstəlikləri aradan aparır”.
“Hamilə qadın hamilə olduğu müddətdə qarpız yesə, onun
dünyaya gətirdiyi övlad həm sima həm də əxlaqca gözəl olar”.
Peyğəmbərin xanımı AiĢə rəvayət edir: “Peyğəmbər (s)
qarpızı xurma ilə yeyərdi”.1670
Ġmam Sadiq (ə) buyurmuĢdur: “Qarpız yeyin. Çünki onda
on fayda faydır...”
Həkimlər bildirirlər ki, qarpızın 95 % -nin sudan ibarət
olduğu üçün təmizləyici xüsusiyyətə malikdir. Qarpız böyrəkləri
iĢlətdiyini, sidik qovduğunu, böyrəklərdəki sidik cövhəri və
duzlarını təmizlədiyini bildirən mütəxəssislər, həmçinin qum və
daĢdan Ģikayətlənənlərin də qarpızdan imtina etməmələri lazım
olduğunu söyləyirlər. Qarpızın tərkibində B və C vitamini
olduğunu vurğulayan həkimlər, az miqdarda da olsa saxladığı
“likopen” maddəsi ilə ürəyi infarkt ehtimalından qoruduğunu
söyləyirlər. Qarpızın bu xüsusiyyətlərindən faydalanmaq üçün
yeməkdən ən azı bir saat əvvəl, mədə boĢ olarkən istehlak etmək
lazımdır. Çünki yemək sonra yeyilərsə, həzm çətinliyi yarana
bilir. Tərkibində yüksək miqdarda lif olduğu üçün kalorisi də
aĢağıdır. Ən maraqlısı isə, qarpızın qida dəyərinin digər bir çox
qidada olduğu kimi qabığında gizlənməsidir. Bu səbəbdən də,
bacardığınız qədər, qırmızı hissənin altındakı ağımtıl qismindən
də istehlak edin. Qarpızda bol miqdarda C vitamini və
antioksidant xüsusiyyətiylə müxtəlif xərçəng növlərinə qarĢı
təsirli olan beta karoten də var. Tərkibindəki yüksək kalium ürək
funksiyalarının və qan təzyiqinin normallaĢmasına yardım edir.
Tərkibindəki lifin bir baĢqa müsbət xüsusiyyəti isə bağırsaq
hərəkətlərini nizamlaması və bağırsaq xərçəngini önləməsidir.
Qarpızın tumları da içində olan cucurbocitrin adlı maddəylə qan
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təzyiqini aĢağı salmağa və böyrək funksiyalarının güclənməsinə
kömək edir. Tərkibində yağ və xolesterol olmadığı və kalorisi də
aĢağı olduğu üçün yay aylarında dieta saxlayanlar üçün xüsusi
əhəmiyyəti var.1671
7).Xiyar
Xiyar haqqında Peyğəmbər (s) buyurmuĢdur: “Xiyar
yeyin. Allah ona bütün xəstəliklərin Ģəfasını verib”.1672
Həmçinin buyurub: “Xiyar yediyiniz zaman onun aĢağı
hissəsindən yeyin”.1673
Ġmam Sadiq (ə) buyurmuĢdur: “Peyğəmbər (s) xiyarı duzla
yeyərdi”.1674
Abdullah bin Cəfər rəvayət edir: “Gördüm ki, Peyğəmbər
(s) xiyarı xurma ilə yeyir”.1675
Nəticə olaraq bunu deyə bilərik ki, həm az qidalanmağın
və həm də fəsilə görə yeməklərin, xüsusilə də meyvə-tərəvəz
yeməyin çox müsbət və keyfiyyətli təsirləri vardır. Peyğəmbər
(s) və onun Əhli-beytinin (ə) bu mövzudakı tövsiyələri sırf elmi
əhəmiyyət daĢısa da, təəssüflər olsun ki, ölkəmizdə bu tövsiyələr
hələlik elmi tədqiqatlara cəlb edilməmiĢdir. Ümidvarıq ki, alim
və tədqiqatçılarımız zaman gələcək bu mövzunu diqqət
mərkəzində saxlayacaq və yeni-yeni tədqiqatları ilə bu
mövzudakı hədislərin elmi sirlərini ortaya qoyacaqlar.
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NƏTĠCƏ
Beləliklə, bu kitabımızda belə nəticəyə gəldik ki, burada
qoyulmuĢ hər bir məsələnin mütləq bir dini və elmi əsası vardır.
Həmçinin, bununla yanaĢı, tədqiqatlarımız zamanı məlum oldu
ki, müasir cəmiyyətimizdə baĢ verən bəzi ixtilafların, dinimizə
qarĢı aparılan mübarizələrin və mənəvi-əxlaqi problemlərin
baĢında məlumatsızlıq dayanır və bunun da nəticəsində insanlar
qeyri-qanuni yollarla öz maddi və mənəvi istəklərini təmin
etməyə çalıĢırlar. Ümidvarıq ki, inĢallah, oxucularımız bu kitabı
oxuduqdan sonra həm məzhəblərin bəzi məsələlərdəki dəlillərini
biləcək və həm də çəkinilməsi lazım olan bəzi əməllərdən
çəkinəcəklər.
Bütün bunlarla yanaĢı, kitabı oxuyan hər bir oxucu biləcəkdir ki, yer üzündəki bütün müsəlmanlar Ģəhadət vеrirlər ki,
Allahdan baĢqa Allah yoxdur, o təkdir hеç bir Ģəriki yoxdur,
doğmayıb, doğulmayıb və ona bütün kamil sifətlər Ģamildir. O,
bütün növ naqis sifətlərdən uzaq və pakdır. Onun kimi hеç bir
Ģеy və oxĢarlıq yoxdur. Məhəmməd peyğəmbər (s) onun bəndəsi
və еlçisidir. O, Allahın sonuncu pеyğəmbəridir. O, Allah
tərəfindən haqq olaraq göndərilmiĢdir, doğrudan doğrudur. Bu
əqidəni biz, təqlid üzündən dеyil, dəlil və sübutla ələ gətirmiĢik.
Allah 124 min pеyğəmbər göndərmiĢ və onlara iman gətirməyi
vacib еtmiĢdir.
Alimlərimiz dinin bütün hökmlərini Allahın kitabı olan
Qurani-kərimdən və səhih hədislərdən götürüldüyünü dеyirlər.
Onlar Quranın Allah tərəfindən göndərildiyini, orada nasix və
mənsux, möhkəm və mütəĢabeh ayələrin olduğunu və bunların
tanınma yollarını bilirlər. Bu ayələrin yozum və təfsirində Pеyğəmbər (s) və on iki Ġmamdan (ə) gələn mütəvatir və səhih
hədisləri əsas götürürlər. Həmçinin, onlar Allahın birliyinə,
Məhəmmədin (s) pеyğəmbərliyinə Ģəkk еdən hər kəsi Ġslamdan
xaric bilirlər. Bundan baĢqa hər kəs Əhli-bеytin (ə) hər hansı biri
haqqında ifrata varsa, onları pеyğəmbərdən (s) üstün tutsa,
onlara vəhy gəldiyini dеsə, onlara ibadət еtsə, dindən çıxmıĢdır.
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Biz Pеyğəmbərin (s) səhabələrinə еhtiramla yanaĢır, onları
Pеyğəmbərə (s) yaxın yoldaĢ bilirik. Lakin Ġmam Əlini (ə) digərlərindən daha üstün və xilafətə daha layiq bilirik. Həmçinin,
səhabələrin hamısının müctəhid olublar dеyə öldürən də ölən də,
söyən də söyülən də, zülm еdən də zülm görən də cənnətlikdir
əqidəsini qəbul еtmirik.
Müsəlmanlar kimi biz də ölümdən sonrakı həyata, bərzəxə, Cənnətə, Cəhənnəmə, sirata, mizana və Pеyğəmbərin (s)
gətirdiyi hər bir xəbərə iman gətirir və inanırıq. Həmçinin,
firuiddinə aid əmr və qadağalara, halal və haramlara əməl еdir
və inanırıq.
Biz Allahdan Pеyğəmbərə (s) göndərilmiĢ kitaba еtiqad
bəsləyir, ona batil və naqisliyin daxil olmasını qəbul еtmirik.
Kəbəni qiblə bilir, oraya üz tutub gündə bеĢ namazı qılmağı
vacib bilir, namaz vaxtı dəstəmazı, cənabət, hеyz və nifas qüslu
və ya zərurət olarsa, təyəmmümü vacib bilirik.
Hər bir müsəlmanın həcci imkan olan təqdirdə ziyarət
еtməyi, ramazan orucunu tutmağı, səfərdə və yaxud xəstə olarsa,
baĢqa vaxtda icra еtməyi və digər vacib hökmlərə əməl еtməyi
vacib bilir, cihadı, yaxĢılığa dəvəti, pisliklərdən çəkindirməni,
validеyinə yaxĢılıq еtməyi, qohumları yoxlamağı, əmanəti
qaytarmağı vacib sayırıq. Bundan əlavə spirtli və sərxoĢеdici
içkiləri, zinanı, sələmi, qətli, qеybəti, söz gəzdirməni, namuslu
qadına böhtan atmağı, haram nikahı, sehrbazlığı və digər
haramları haram bilir və bunları icra еdənlər üçün Ģəri həddi
(dini cəzanı) vacib hesab edirik.
Əlbəttə ki, bunlar bizim cavablarımızın qısa xülasəsi idi.
Bu haqda geniĢ məlumat almaq istəyənlər aidiyyatı kitablara
müraciət edə bilərlər. Biz burada radikal cərəyanların, o cümlədən Ġslama qarĢı olanların irad tutduqları bəzi məsələlərə
mənbələrə istinadən diqqət yetirdik. Çünki müasir dövrdə istər
ölkəmizdə, istərsə də digər dünya ölkələrində bəzi müxtəlif məlumat vasitələrində məzhəbimizə, o cümlədən xalqımızın adətənənəsinə qarĢı bəzi qeyri-ənənəvi firqələrin apardıqları antitəbliğatın qarĢısını almaq üçün yuxarıda qeyd etdiyimiz bu və ya
digər məsılılırı aydınlıq gətirməyi tələb edirdi. Bu problemləri
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aydınlaĢdırmaq üçün hədisi-Ģəriflərə üstünlük vermiĢik. Bunun
da əsas səbəbi Qurani-kərimin aĢağıdakı bəyanatları olmuĢdur:
“Amma xeyr! (Ya Rəsulum!) Rəbbinə and olsun ki,
onlar öz aralarında baĢ verən ixtilaflarda səni hakim (münsif) təyin etməyincə və verdiyi hökmlərə görə özlərində bir
sıxıntı duymadan sənə tam bir itaətlə boyun əyməyincə,
(həqiqi surətdə) iman gətirmiĢ olmazlar”.1676
“Əgər bir iĢ barəsində mübahisə etsəniz, Allaha və
Qiyamət gününə inanırsınızsa, onu Allaha və Peyğəmbərə
həvalə edin!”1677
“Həqiqətən, möminlər ancaq Allaha və Onun Peyğəmbərinə iman gətirən, ümumi bir iĢ (cihad, cümə xütbəsi,
məsləhət-məĢvərət) üçün Peyğəmbərlə bir yerdə olduqda
ondan izin almamıĢ bir yerə getməyən kimsələrdir. (Ya
Rəsulum!) Səndən izin istəyənlər - məhz belələri Allaha və
Onun Peyğəmbərinə inananlardır. Əgər onlar bəzi iĢləri
üçün səndən izin istəsələr, onlardan özün istədiyinə
(yanından getməyə) izin ver və onlar üçün Allahdan bağıĢlanma dilə. Həqiqətən, Allah (bəndələrini) bağıĢlayandır, rəhm
edəndir!”1678
“Ey iman gətirənlər! (Sözləriniz, iĢ və hərəkətlərinizdə)
Allahdan və Peyğəmbərindən önə keçməyin. Allahdan
qorxun. Həqiqətən, Allah (hər Ģeyi) eĢidəndir, (hər Ģeyi)
biləndir! Ey iman gətirənlər! Səsinizi Peyğəmbərin səsindən
artıq qaldırmayın və bir-birinizlə ucadan danıĢdığınız kimi
onunla ucadan danıĢmayın! Yoxsa, özünüz də bilmədən,
əməlləriniz puç olar. Həqiqətən, Allahın Peyğəmbəri yanında astadan danıĢanlar (səslərini asta çıxardanlar) o kimsələrdir ki, Allah onların ürəklərini təqva üçün imtahana
çəkmiĢdir (möminliyə layiq etmiĢdir). Onları (günahlardan)
bağıĢlanma və böyük mükafat (Cənnət) gözləyir! (Ya Peyğəmbər!) ġübhəsiz ki, səni otaqların arxasından çağıranların
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çoxusunun ağlı kəsmir! Əgər onlar sən qarĢılarına çıxıncaya
qədər səbir etsəydilər, (bu, Allahın yanında) onlar üçün,
əlbəttə, daha yaxĢı olardı. Allah (tövbə edənləri) bağıĢlayandır, rəhm edəndir!”1679
“(Münafiqlər içində) Peyğəmbəri incidib: “O (hamını
dinləyən, hər sözü eĢidib inanan) bir qulaqdır”, - deyənlər də
var. De: “O qulaq sizin üçün bir nemətdir. Allaha da inanır,
möminlərə də. O sizdən iman gətirənlər üçün rəhmətdir.
Allahın Rəsuluna əziyyət verənləri isə Ģiddətli bir əzab
gözləyir!”1680
“Mədinəlilərə və onların ətrafında olan bədəvilərə
(döyüĢdə) Allahın Peyğəmbərindən geri qalmaq, ondan (ona
üz verən məĢəqqətlərdən) özlərini kənara çəkmək (belə
çətinliklərin özlərinə üz verməsini istəməmək) yaraĢmaz”.1681
Bu ayələrə əsasən, müxtəlif ixtilaflarda Peyğəmbərin (s)
hədisi-Ģərifləri son söz sayılır. Bu əsasın nəticəsində problemlər
həll etməlidir. Biz də kitabda qoyulan problemləri Peyğəmbərimizin (s) və onun Əhli-beytinin (ə) hədisi-Ģərifləri kontekstində təhlil etməyə çalıĢmıĢıq.
Kitabımızda bütün bu deyilənləri, qoyulmuĢ problemlərin
əhəmiyyətini nəzərə alaraq onu Ġmam Əlinin (ə) bir hədisi ilə
sona yetirirk:
“Nadanın öz eyib və nöqsanından xəbəri olmaz, xeyrini
istəyənin nəsihətini isə qəbul etməz. Elə bir cahil tapmazsan ki,
öz iĢlərində ifrata, ya yüngüllüyə varmasın. Nadanın iĢi ziyana,
elmi isə azğınlığa səbəb olar. Nadan, məlumatı olmadığı bir
Ģeydə özünü alim hesab edəndir. O, hər məsələdə öz rəyi və
nəzəri ilə kifayətlənər. Daim alimlərdən uzaq gəzər, onların
eybindən danıĢar və onlara irad tutar. Öz əleyhdarlarının səhv
yolda olduqlarını düĢünər və baĢa düĢmədiyi Ģeyi batil hesab
edər. QarĢısına çıxan bir mətləbdən anlayıĢı olmayanda onu
inkar edər, yalan hesab edər və öz nadanlığı ucbatından deyər:
1679

Hücürat, 1-5
Tövbə, 61
1681
Tövbə, 120
1680
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“Mən belə bir Ģey tanımıram və güman etmirəm ki, belə bir Ģey
ola bilər. Haradadır həmin Ģey?” Öz nəzərinə və rəyinə
arxalanar, halbuki öz nadanlığından xəbəri yoxdur! Nadanlığına
görə daim öz cahilliyindən bəhrələnərək, haqqı inkar edər.
Nadanlıqdan səfil qalaraq bilik qazanmaq əvəzinə təkəbbür
göstərər”.1682
Nüsrət Allahdandır!

1682

Əllamə Amədi, Qürərul-hikəm, hədis № 1809 və № 6327; Nəhcülbəlağə, hikmət № 70
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MƏNBƏLƏR VƏ ĠSTĠFADƏ EDĠLMĠġ ƏDƏBĠYYAT
SĠYAHISI
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

Abdullah bin Cəfər əl-Hümeyri, Qurbül-isnad. Qum:
Müəssisətu Ali-Beyt (ə), tarixsiz.
Abdullah bin Əbdürrəhman əd-Darimi, əs-Sünən. Daru
ehyais-sünnətin-nəbəviyyə, tarixsiz və DəməĢq: 1349 h/q.
Abdullah bin Qüdamə, əl-Müğni. Mətbəətül-Ġmam, Misir,
tarixsiz və Beyrut: Darul-kitabil-ərəbi, Darül-fikir, (ərRiyad: Darul-aləmil-kütub), 1405 h/q.
Abdullah bin Ömər əl-Beyzavi, Ənvarüt-tənzil (təfsiriBeyzavi). Beyrut: Darül-kütubil-elmiyyə, 1408 h/q.
Abdullah əl-Ġsfahani, Hilyətül-övliya. Beyrut: Darülküttabil-ərəbi, II çap, 1387 h/q.
Ayətullahül-üzma Məhəmməd Fazil Lənkərani, Ġzahlı
Ģəriət məsələləri. Mütərcim: M. Əlizadə, Qum: II nəĢri,
tarixsiz.
Ayətullahül-üzma Seyid Əli Sistani, Ġzahlı ġəriət
Məsələləri. Qum: 2010 və ġeyx Əli əl-Mosulinin redaktəsi
ilə, 2009.
Ayətullahul-üzma Seyid Məhəmməd əl-Huseyni əĢ-ġirazi,
əĢ-ġiə vət-təĢəyyu. Küveyt: I nəĢri, 1429/2008.
Ayətullah Məhəmməd Sadiq Nəcmi, Buxari və Müslümün
“Səhih”lərinə bir baxıĢ. Tərc: RəĢad Vahidoğlu, Bakı: nəĢr
yeri və ili yoxdur.
Ayətullah Məhəmməd ReyĢəhri, Mizanül-hikmət. Tərc:
M. Ağaverdiyev, Bakı: Zərdabi LTD MMC nəĢriyyatı,
2014.
Ayətullah Məhəmməd ReyĢəhri, Əhli-beyt (ə) Quranda və
hədisdə: 2 cilddə, tərc: Seyyid Həsən Musəvi, Bakı: ĠĠRnın mədəniyyət mərkəzi, 2009.
Ayətullah Məhəmməd ReyĢəhri, Ġmam Məhdi (ə)
ensiklopediyası (Quranda, hədisdə və tarixdə): 2 cilddə, I
cildi tərcümə edən: Mircəfər Eyyubzadə, II cildi tərcümə
edən: Mail Yaqubov, Bakı: Zərdabi LTD MMC nəĢriyyatı,
2015.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ayətullah Məhəmmədhüseyn Dəstqeyb, Böyük günahlar.
Tərc: Həsən Tağızadə, Bakı: Kövsər mətbəəsi, 2013.
Carullah ZəməxĢəri, Təfsirül-kəĢĢaf, çap ili 1385 h/q və
Beyrut: 1960.
Celaleddin es-Suyuti, Kabir Alemi. Ġstanbul: Kahraman
Yayınları, 2014.
Cerir et-Taberi Tefsiri. Tərc. Mehmet Keskin. Ġstanbul:
Ümit yayıcılık, 1995.
Cəmaləddin əl-Mizzi, Təhzibül-kamal fi əsmair-rical.
Beyrut: Müəssisətu-risalə, 1406 h/q.
Cəlaləddin Süyuti, əd-Dürrul-mənsur. Beyrut: Darul-fikir,
1993.
Cəlaləddin Süyuti, Təfsirül-Cəlaleyn, ət-Təbəətülhicriyyə, tarixsiz və Qahirə: 1302 h/q.
Cəfər Sübhani, Vəhhabi məzhəbi. Bakı: 1999.
Cəfər Sübhani, Ġslamda əqidə əsasları. Tərc: ElĢən
Mustafaoğlu, Bakı: Qələm, 2003.
Cəfər Sübhani, Tale yaxud qəza və qədər. Tərc: Rza
ġükürlü, Bakı: 2013.
Cəfər Sübhani, əl-Bidət. Qum: Müəssisə Ġmam Sadiq (ə),
1406 h/q.
Cəfər Sübhani, əz-Ziyarə fil-kitab vəs-sünnə. Qum:
Müavinətut-təlim və buhusul-Ġslamiyyə, tarixsiz.
Cəfər Sübhani, əs-Sirətül-Muhəmmədiyyə. Beyrut: Darüləzva, 1423 h/q.
Cəfər Sübhani, Kifayətül-mühəssilin fi təbsirəti əhkamiddin. I çap, 1380 h/q.
Cəfər Sübhani, Ġbn Teymiyyə fikrən və minhəcən. Beyrut:
Müəssisətu Ġmam Sadiq (ə), I çap, 1432 h/q.
Cəfər Sübhani, Buhus fil-miləl vən-nihəl: 8 cilddə, Qum:
1408-1418 h/q.
Cəfər Sübhani, əl-Hədis ən-Nəbəvi beynər-rivayə vəddirayə. Qum: tarixsiz.
Cəfər Sübhani, Üsulul-hədis və əhkamuhu fi ilmid-dirayə.
Qum: V nəĢri, 1420 h/q.
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31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.

41.
42.
43.

44.
45.

Cəfər Sübhani, Mövsuətu təbəqatil-füqəha. Qum: Mərkəzi
təhqiqati ülumil-Ġslamiyyə, tarixsiz.
Diyanət Ġslam Ensiklopediyası (DĠA), I cild (Ġstanbul:
1988), II cild (Ġstanbul: 1989), VI cild (Ġstanbul: 1992),
XII cild (Ġstanbul: 1995), XVIII cild (Ankara: 2000) və
digər cildləri.
Doç. Dr. Mehmet Özdemir, Əndəlus Müsəlmanları.
Ankara: Türkiyə Diyanət Vəqfi Yayınları, 1994.
Əbdürrəhman əl-Cəzəri, əl-Fiqh əla məzahibil-ərbəə.
Beyrut: Daru ehyait-türasil-ərəbi, tarixsiz.
Əbdülkərim Musəvi əl-Ərdəbili, Nəhcür-rəĢad. Qum:
Etimad mətbəəsi, dördüncü çap, 1431 h/q.
Əbdürrəhman Əbdülhəmid əl-Birr, ət-Töhfətuz-zəkiyyə fi
fəzailil-Mədinətin-nəbəviyyə. Darül-yəqin, 1421/2000.
Əbdülmöhsün bin Həmdülibad əl-Bədr, Fəzlül-Mədinə və
adabu sukkanuha və ziyaratuha, tarixsiz.
Əbu Cəfər Məhəmməd bin Yaqub əl-Küleyni, Üsulil-Kafi:
6 cilddə, Bakı: Qələm nəĢriyyatı, I çap, 2005, Kövsər çapı,
2011 və Beyrut: I nəĢri, 1429/2008.
Əbu Davud əs-Sicistani, əs-Sünən. Beyrut: Daru ehyaittürasil-ərəbi, tarixsiz, I nəĢri, 1424/2002 və Türkiyə
nəĢrləri.
Əbu Ġsa ət-Tirmizi, əs-Sünən. Beyrut, Daru ehyait-türasilərəbi, tarixsiz və I nəĢri, DəməĢq: 1424/2004 və Türkiyə
nəĢrləri.
Əbülhəsən əd-Deyləmi, ĠrĢadül-qülub. Beyrut: Müəssisə
Ələmi, IV çap, 1398 h/q.
Əbülhəsən Əli bin Ġbrahim əl-Qumi, Təfsirül-Qumi.
Nəcəfül-əĢrəf çapı: tarixsiz.
Əbülabbas Zeynəddin Əhməd bin Əbdüllətif əz-Zəbidi,
Təcridi-Sarih tərcüməsi. Tərc: Ahmet Naim, Ankara: 1982
və Kamil Miras, Ankara: 1985.
Əbülqasim Əhməd bin ət-Təbərani, əl-Möcəmul-kəbir,
Beyrut: Daru ehyait-türasil-ərəbi, 1404 h/q.
Əbülqasim Əhməd bin ət-Təbərani, əl-Möcəmus-səğir.
Beyrut: Daru ehyait-türasil-ərəbi, 1409 h/q.
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46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.

60.

Əbülfərəc bin Cövzi, ər-Rədd ələl-mütəəssibil-ənid.
Beyrut: Darül-kütubil-elmiyyə, 1403/1983.
Əbu Bəkr Əhməd bin Beyhəqi, əs-Sünənul-kübra. Beyrut:
Darül-kütubil-elmiyyə, I çap, 1414 h/q.
Əbu Bəkr Əhməd bin Beyhəqi, ġüəbul-iman. Beyrut:
Darül-kütubil-elmiyyə, I çap, 1410 h/q.
Əbu Cəfər Əhməd əl-Bərqi, əl-Məhasin, əl-Məcməulelmiyyi li Əhlil-beyt. Qum: I çap, 1413 h/q.
Əbunəzr əl-ƏyyaĢi, Təfsiri-ƏyyaĢi. Tehran: Məktəbətülelmiyyə, I çap, 1380 h/q.
Əhməd Səbri Həmədani, Ġslamda Cəfəri Məzhəbi və Ġmam
Cəfər Sadiqin Buyruqları. Tərc: Mustafa Əliyev, Ağanəcəf
Həmidov, Bakı: Elm nəĢriyyatı, 1991.
Əhməd bin Abdullah ət-Təbəri, Zəxairül-üqba fi mənaqibi
zil-qürba. Beyrut: Darül-mərifə, tarixsiz.
Əhməd Niyazov, Aktual Dini Məsələlər. Bakı: Ġpək yolu
nəĢriyyatı, 2014.
Əhməd bin Hənbəl, Müsnədi-Əhməd bin Hənbəl. Ġstanbul:
Çağrı yayınları, 1992 və Beyrut: Darül-fikir, II çap, 1414
h/q və digər çapları.
Əhməd bin Hənbəl, əs-Sünnə. Beyrut: Darül-kütubilelmiyyə, 1405 h/q.
Əhməd bin ġüeyb ən-Nəsai, əs-Sünən. Beyrut: Darül-fikir,
1348 h/q və I nəĢri, 1424/2004.
Əhməd Zeyni Dehlan, əl-Fitnətül-vəhhabiyyə. Ġstanbul:
Məktəbətül-həqiqiyyə, tarixsiz.
Əli Əsgər Nəhavəndian, Ġslamda iradə azadlığı problemi.
Avtoreferat, Bakı: 1994.
Əli bin Əbu Talib (ə), Nəhcül-bəlağə (tərcümə və Ģərh).
Tərc: Ağabala Mehdiyev, Dürdanə Cəfərli, Etibar
Quliyev, Bakı: ĠĠR, Mədəniyyət mərkəzi, 2009.
Əli bin Əbu Bəkr əl-Heysəmi, Məcməüz-zəvaid. Beyrut:
Darul-kütubil-ərəbi, 1402 h/q, Darur-Rəyyan, Qahirə və
Beyrut: 1408/1988.
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61.

62.
63.
64.

65.
66.
67.

68.
69.
70.

71.

72.
73.

74.

Əli bin Hüseyn əl-Məsudi, Murucuz-zəhəb və məadinülcəvahir: 4 cilddə, Beyrut: MənĢuratil-camiətil-Lübnaniyyə, 1965 və Məktəbətül-əsriyyə, 2005.
Əli bin Ömər əd-Dəraqütni, əs-Sünən. Qahirə: Darülməhasin, tarixsiz.
Əli bin Məhəmməd bin Həbib, əl-Əhkamüs-sultaniyyə.
Beyrut: Darül-fikir, tarixsiz.
Əllamə Əbdülhüseyn Əmini, əl-Qədir: 11 cilddə, Beyrut:
Darül-küttabil-ərəbi, 1387 və I-V cildlər, Bakı: Zərdabi
LTD MMC nəĢriyyatı, 2014, V cild, Bakı: Zərdabi LTD
MMC nəĢriyyatı, 2015.
Əllamə əs-Sübki, ġifaüs-Siqam fi ziyarətil-xeyril-ənam.
Misir: 1419 h/q.
Əllamə Əli əl-Müttəqi əl-Hindi, Kənzül-ummal. Beyrut:
Məktəbətüt-türasil-Ġslami, I çap, 1397 h/q.
Əllamə Məhəmmədhüseyn Təbatəbai, əl-Mizan təfsiri. 20
cilddə, Bakı: I cild, Qələm nəĢriyyatı, 2011 və sonrakı
nəĢrləri.
Əllamə Məhəmmədhüseyn Təbatəbai, Ġslamda Ģiəlik.
Bakı: 2003.
Əllamə Məhəmmədhüseyn Təbatəbai, Dinlə TanıĢlıq.
Tərc: Nəsib GöyüĢov, Bakı: Qələm nəĢriyyatı, 2004.
Əllamə Məhəmmədhüseyn Təbatəbai, Ġnsan dünyadan
sonra. ġərh və əlavələr RövĢən Abdullaoğlu, Bakı: II
nəĢri, Qədim Qala nəĢriyyatı, 2015.
Əllamə Məhəmmədhüseyn Təbatəbai, Ġnsan dünyadan
sonradan sonra. ġərh və əlavələr RövĢən Abdullaoğlu,
Bakı: IV nəĢri, Qədim Qala nəĢriyyatı, 2015.
Əllamə Məhəmmədhüseyn Təbatəbai, Ġnsan dünyadan
əvvəl. tərc: RövĢən Abdullaoğlu, Bakı: II nəĢri, 2013.
Əllamə
Məhəmmədhüseyn
Təbatəbai,
Həzrət
Məhəmməddən (s) ədəb qaydaları və dualar (SünənünNəbi). Tərc: Baqir Orucov, Bakı: Kövsər mətbəəsi, 2013.
Əllamə Məhəmməd Təqi Cəfəri, əl-Cəbr vəl-Ġxtiyar.
Təhqiq: Hüeyn əl-Vasiti, Qum: Camiətül-Mustafa əlaləmiyyə nəĢriyyatı, I çap, 2006.
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75.

76.
77.

78.

79.
80.

81.

82.

83.
84.
85.

86.

87.

Əllamə Məhəmməd Təqi Cəfəri, Əla əcnihətir-ruh: 2
cilddə, Təhqiq: Əbdürrəhman əl-Ələvi, Qum: Müəssisətu
bəlağ nəĢriyyatı, I çap, 2003.
Əllamə Məhəmmədhüseyn Hairi Ələmi, Dairətül-məarifiĢĢiiyyətil-ammə. Beyrut: Müəssisətu Ələmi, 1413/1993.
Əllamə Məhəmməd Baqir əl-Məclisi, Biharül-ənvar.
Beyrut: Daru ehyait-türas, I çap, 1412/1992 və
Müəssisətül-vəfa, 1983.
Əllamə Məhəmməd Baqir əl-Məclisi, Miratul-üqul fi Ģərhi
əxbari Alir-Rəsul. Darül-kütubil-Ġslamiyyə, təshih: ġeyx
Əli Axundi, təhqiq: Seyid Cəfər əl-Hüseyni, 1410 h/q.
Əllamə Seyid əl-Mürtəza Əskəri, Məalimil-mədrəsəteyn.
Bakı və Suriya çapı: 2006.
Əllamə ġeyx Əli bin Soltan Məhəmməd əl-Qari, Miratülməfatih Ģərhi miĢkatül-məsabih: 12 cilddə, Təhqiq: ġeyx
Camal Eytani, Beyrut: Darül-kütubil-elmiyyə, I çap,
1422/2001.
əl-Hafiz Übeydullah bin Abdullah Hakim əl-Həskani,
ġəvahidüt-tənzil li qəvaidit-təfzil fil-ayatin-nazilə fi əhlilbeyt. Beyrut: I nəĢri, 1393/1974.
əl-MiĢkini Əli əl-Ərdəbili, əl-Vəcizə fi ilmir-rical. Təhqiq:
Züheyr əl-Ərəci, Beyrut: Müəssisə Ələmi, I çap,
1411/1991.
əl-MiĢkini Əli əl-Ərdəbili, Müstəlihatül-fiqh. Qum:
Müəssisətül-Hadi, V çap, tarixsiz.
əl-MiĢkini Əli əl-Ərdəbili, Ġstiləhatül-üsul və mözəmi
əbhasiha. Qum: Mətbəətül-Hadi, VII çap, 1427 h/q.
əl-Mühəqqiq Mirzə Məhəmməd Baqir əl-Xonsari,
Rövzatül-cənnat fi əhvali-üləmais-saadat: 7 cilddə,
Tehran: 1347/1928 və I çap, 1991.
əl-Bakuvi Mir Məhəmməd Kərim Mir Cəfər əl-Ələvi əlHüseyni əl-Musəvi, Kitabü-kəĢfil-həqayiq ən nükətil-ayat
vəd-dəqayiq (Təfsiri-Qurani-Ģərif). Bakı: 1322 h/q.
Hacı Sabir Həsənli, Ġslam Mədəniyyətində Elm. Bakı:
Elm, elm və həyat nəĢriyyatı, 1998.
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88.
89.
90.
91.
92.

93.
94.
95.

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

Hacı Sabir Həsənli, Peyğəmbərlər Tarixi. Bakı: Adiloğlu
nəĢriyyatı, 2001 və 2012.
Hacı Sabir Həsənli, Ġman və Elm. Bakı: Elm və Həyat
NəĢriyyatı, 1998.
Hacı Fuad Nurullah, Ġmam Hüseyn (ə): ġəhidlik məktəbinin ustadı. Bakı: Nurlar nəĢriyyatı, 2014.
Hacı Fuad Nurullah, Ġmam Əli (ə): insanlıq məktəbinin
ustadı. Bakı: Nurlar nəĢriyyatı, 2015.
Hacı Ġlqar Ġsmayılzadə, Əhli-Beyt Quran və Hədis Baxımından. Qum: Beynəlxalq Ġslam Elmləri Akademiyası
NəĢri, 2007.
Hakim ən-Nisaburi, əl-Müstədrək əlas-səhiheyn. Beyrut:
Darül-kütubil-elmiyyə, I çap, 1411 h/q.
Hayreddin Karaman, “Caferiyye”, DĠA, Ġstanbul: c. VII,
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1993.
Hayreddin Karaman, ġiada Fıkıh Usulü ve ġeri Deliller.
Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde ġiilik Sempozyumu,
TartıĢmalı Ġlmi Toplantılar Dizisi, Ġstanbul: I çap, 1993.
Heyət, DoğuĢdan Günümüzə Böyük Ġslam Tarixi. Ġstanbul: Çağ NəĢrləri, tarixsiz.
Heyət, Ġslam Ġlmihali, Ġstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı
Yayınları, 1999.
Hürr əl-Amili, VəsailüĢ-Ģiə. Qum: Müəssisətu Ali-beyt
(ə), I çap, 1409 h/q və 1414 h/q.
Fahruddin Razi, Tefsiri-Kəbir (Məfatihul Ğayb). Tərc.
Heyət, Ankara, Akçağ yayınları, 1994.
Ġbn Əbi Asim, əl-Ahad vəl-Məsani. Darüd-dirayə, I çap,
1411/1991.
Ġbn Əbdülbirr, əl-Ġstiab. Misir, Qahirə: Darün-nəhzə, tarixsiz.
Ġbn Əbdurəbbih əl-Əndəlusi, əl-Ġqdül-fərid. Beyrut: Darülkütubil-elmiyyə, 1404 h/q.
Ġbn Əsir əl-Cəzəri, əl-Kamil fit-Tarix: 10 cilddə, Tərc:
Ahmet Ağırakça və b. Hikmət nəĢriyyatı, tarixsiz.
Ġbn Əsir əl-Cəzəri, Üsdul-qabə. Beyrut: Daru ehyai türasilərəbi, tarixsiz.
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105. Ġbn Əsir əl-Cəzəri, Camiul-üsul. Beyrut: Darül-fikir, 1403
h/q.
106. Ġbn Haldun, Mukaddime. Tərc: Halil Kendir, Yeni ġafak
yayınları.
107. Ġbn Həcər əl-Əsqəlani, Fəthül-bari. Beyrut: Daru ehyai
türasil-ərəbi, tarixsiz və Türkiyə çapı.
108. Ġbn Həcər əl-Əsqəlani, Təhzibüt-təhzib. Beyrut: Darülfikir, 1404 h/q.
109. Ġbn Həcər əl-Əsqəlani, əl-Ġsabə. Beyrut: Daru ehyai
türasil-ərəbi, tarixsiz.
110. Ġbn Həcər əl-Əsqəlani, əd-Dürərül-kaminə fi əyani miətissaminə. Daru maarifil-Osmaniyyə, tarixsiz.
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